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Rozwój aglomeracji w czasach kryzysu
Nad tym, w jaki sposób mo¿na wykorzystaæ wiatowy kryzys gospodarczy do
promocji regionu, zastanawiali siê uczestnicy II Forum Gospodarczego Aglomeracji
Poznañskiej. Wród goci forum pojawi³ siê miêdzy innymi Wicepremier i Minister
Gospodarki Waldemar Pawlak.
skich (dyskusja powiêcona rozwojowi turystyki biznesowej), na stadionie miejskim (inwestycje zwi¹zane z Euro 2012) oraz w Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym, które jest liderem dzia³añ innowacyjnych.
Drugi dzieñ obfitowa³ g³ównie w prezentacje ofert inwestycyjnych z zakresu turystyki oraz ofert terenów pod aktywizacjê
gospodarcz¹, w tym pod produkcjê i us³ugi logistyczno-magazynowe.

Zdjêcie: Starostwo

Tegoroczna edycja Forum Gospodarczego
to, z jednej strony, debaty panelowe, z drugiej
za  kompleksowa prezentacja ofert inwestycyjnych. Panele, które odby³y siê pierwszego
dnia, powiêcone by³y m.in. innowacyjnoci,
promocji aglomeracji w kontekcie pi³karskich
Mistrzostw Europy w 2012 roku, a tak¿e kreowaniu wizerunku i marki miasta i regionu.
W debatach wziêli udzia³: Wicepremier
Waldemar Pawlak, Starosta Poznañski Jan

Forum zorganizowane by³o przez Wielkopolsk¹ Izbê Przemys³owo-Handlow¹, Powiat Poznañski,
Miasto Poznañ oraz Miêdzynarodowe Targi Poznañskie

Grabkowski, Prezydent Poznania Ryszard Grobelny oraz szefowie najwiêkszych innowacyjnych firm aglomeracji: Remondis, Dalkia,
Solaris Bus & Coach oraz ITTI.
Kolejne panele odby³y siê w trzech ró¿nych
miejscach, w zale¿noci od ich tematyki: na
terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañ-

Obrady II Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznañskiej mo¿na by³o obserwowaæ za
porednictwem internetowej transmisji on-line
na stronie www.forumgospodarcze.com.
Hanna Kolanowska-Pogrzebna
Wydzia³ Promocji

Zdjêcie na ok³adce: Starostwo
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KONCERT
Z OKAZJI 10-LECIA
POWIATU POZNAÑSKIEGO
zupe³nie inna ni¿ przed dziesiêcioma laty rzeczywistoæ. Rzeczywistoæ, na któr¹ sk³adaj¹ siê wyremontowane budynki, bêd¹ce nasz¹ w³asnoci¹,
doskona³a baza owiatowa, nowe kierunki kszta³cenia realizowane zgodnie z potrzebami rynku
pracy, dofinansowane zdrowie i pomoc spo³eczna, uratowany i rozwijaj¹cy siê szpital w Puszczykowie. To tak¿e nowoczesny i przyjazny urz¹d
oraz profesjonalni pracownicy. Doda³ równie¿,
¿e powiat to obecnie miejsce, gdzie chêtnie

Gospodarzami uroczystego koncertu, który odby³ siê
27 marca br., byli Jan Grabkowski, Starosta Poznañski
oraz Piotr Burdajewicz, Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Poznañskiego

Zespó³ Audiofeels

Zdjêcia: Starostwo

W dniu 23 listopada 1998 roku na Zamku
Królewskim w Warszawie wrêczono pierwszemu Starocie Poznañskiemu Akt przekazania
odpowiedzialnoci za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie nale¿¹cym dot¹d
do administracji rz¹dowej. Od tego momentu
minê³o 10 lat, które uroczycie podsumowano
podczas koncertu w poznañskiej Auli Nova.
Gospodarzami wydarzenia byli Jan Grabkowski, Starosta Poznañski oraz Piotr Burdajewicz,

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Poznañskiego,
którzy wspólnie powitali licznie przyby³ych
goci. Wród zaproszonych na jubileusz osób
byli wielkopolscy parlamentarzyci, przedstawiciele lokalnych w³adz samorz¹dowych,
radni obecnej i minionych kadencji, a tak¿e
przedstawiciele stowarzyszeñ i fundacji realizuj¹cych na rzecz powiatu zadania z zakresu
kultury, sportu, turystyki, edukacji i ochrony
zdrowia.
Przemawiaj¹c do zebranych, Starosta Poznañski wróci³ do pocz¹tków istnienia powiatu i do
problemów, którym przysz³o stawiæ czo³o. Jednak, jak podkreli³: Dzi powiat poznañski to

lokowane s¹ tak krajowe, jak i zagraniczne inwestycje, co przek³ada siê na coraz lepszy standard ¿ycia jego mieszkañców.
Podczas uroczystego koncertu na scenie zaprezentowali siê: Affabre Concinui, Grzegorz
Tomczak z zespo³em i Audiofeels. Patronat
medialny nad imprez¹ sprawowa³a TVP3
Poznañ. Obchodom 10-lecia powiatu poznañskiego towarzyszy³o wydanie publikacji podsumowuj¹cej najwa¿niejsze osi¹gniêcia minionego
dziesiêciolecia.
Maria Lipska
Dyrektor Gabinetu Starosty
Katarzyna Strzy¿
Wydzia³ Promocji
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Spotkanie z trenerami i instruktorami
W dniu 9 kwietnia 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odby³o siê
spotkanie z trenerami i instruktorami, którzy
bêd¹ realizowaæ Program Profilaktyki Prozdrowotnej w ramach projektu pt. Promocja
zdrowia poprzez sport  zespó³ przyszkolnych
boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim. Przyby³ych goci powita³ Wicestarosta
Poznañski Tomasz £ubiñski. Nastêpnie pracownicy Starostwa: Przemys³aw Wantuch 
Dyrektor Wydzia³u Edukacji, Piotr Pietryga
 Z-ca Dyrektora Wydzia³u Edukacji, Bartosz
Zawieja  Dyrektor Wydzia³u Tworzenia i Realizacji Projektów, Katarzyna Kilian  Inspektor w Wydziale Tworzenia i Realizacji
Projektów, szczegó³owo omówili dokumenty,
na podstawie których w ramach projektu realizowane bêd¹ zajêcia z dzieæmi i m³odzie¿¹.
Do przedmiotowych dokumentów zaliczaj¹
siê m.in.:

1. Karta godzinowa pracy,
2. Umowa zlecenie,
3. Przyk³adowe sprawozdanie z realizacji
zajêæ.
W toku dyskusji pojawi³o siê wiele zapytañ
i sugestii ze strony instruktorów. Pytania ze strony
trenerów dotyczy³y m.in. kwestii ubezpieczenia
od nieszczêliwych wypadków dzieci bior¹cych
udzia³ w zajêciach sportowych oraz dowozu na
zajêcia dzieci zamieszka³ych poza miejscowociami, w których zlokalizowane s¹ boiska.
Podczas spotkania szczegó³owo omówiono
kwestie merytoryczne zwi¹zane z projektem,
co pozwoli³o trenerom na wyjanienie wszelkich w¹tpliwoci dotycz¹cych zasad realizacji
przedsiêwziêcia, zarówno pod wzglêdem finansowym, jak i organizacyjnym.
Bartosz Zawieja
Dyrektor Wydzia³u Tworzenia
i Realizacji Projektów

Wizyta
w Centrum Kszta³cenia Zawodowego w Korbach
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Zdjêcie: Starostwo

Starosta Poznañski, Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w Poznaniu oraz Dyrektor
i Wicedyrektor Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Powstañców Wielkopolskich w Swarzêdzu z³o¿yli na pocz¹tku kwietnia wizytê w Centrum
Kszta³cenia Zawodowego przy Izbie Rzemielniczej w niemieckim Korbach.
G³ównym celem by³o podpisanie umowy
o partnerstwie pomiêdzy instytucjami kszta³cenia zawodowego w Polsce i Niemczech, tj. miêdzy Zespo³em Szkó³ nr 1 im. Powstañców
Wielkopolskich w Swarzêdzu i Centrum Kszta³cenia Zawodowego przy Izbie Rzemielniczej
w Korbach. Podpisanie dokumentu przypieczêtowa³o wieloletni¹ wspó³pracê tych placówek,
która opiera siê na wymianie uczniów, w du¿ej
mierze finansowanej z funduszy Unii Europejskiej.
Podczas rozmów z przedstawicielami Centrum oraz Izby Rzemielniczej omówiono kolejne projekty, których realizacja rozpocznie siê
ju¿ w maju br., kiedy to powiat poznañski odwiedz¹ uczniowie z Niemiec. Równie wa¿ne

ZS nr 1 w Swarzêdzu od wielu lat wspó³pracuje
z ró¿nymi instytucjami wspomagaj¹cymi
kszta³cenie zawodowe

by³o spotkanie ze Starost¹ Powiatu Waldeck-Frankenberg, podczas którego starostowie wymienili dowiadczenia m.in. z zakresu zarz¹dzania owiat¹.
Joanna Michalska

Wydzia³ Promocji
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W ramach realizacji programu Promocja Ekologii poprzez Edukacjê Starostwo
Powiatowe w Poznaniu zorganizowa³o
w Orodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie szkolenie dla nauczycieli szkó³ gimnazjalnych, pracowników samorz¹dowych
oraz radnych powiatu poznañskiego.
Celem szkolenia by³o rozwiniêcie tematów
poruszonych podczas marcowego Forum Ekologicznego, tj. alternatywnych róde³ energii,
form ochrony przyrody, sposobów zainteresowania m³odzie¿y wiedz¹ ekologiczn¹, gospodarki odpadami oraz funkcjonowania spalarni
odpadów. Wród prelegentów znaleli siê m.in.
Janusz £akomiec, dyrektor Zespo³u Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Romuald Grabiak, dyrektor Wydzia³u
Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Szczególnym
zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia praktyczne, podczas których mo¿na by³o samodzielnie

Na tydzieñ przed wiêtami wielkanocnymi powiat poznañski oraz miasto Poznañ
przygotowa³y imprezê pn. Wielkanocna Parada Pisanek, adresowan¹ do mieszkañców
ca³ej aglomeracji poznañskiej.
Celem wydarzenia, zorganizowanego po
raz pierwszy w takiej formule, by³a integracja
mieszkañców oraz aktywizacja kulturalna i artystyczna miasta i okolic. I tak, w s³oneczny
weekend 4 i 5 kwietnia, na Starym Rynku
w Poznaniu swoje umiejêtnoci zaprezentowa³y zespo³y ludowe z Poznania i powiatu poznañskiego. Ich wystêpom towarzyszy³y liczne
atrakcje, takie jak malowanie jajek czy prezentacja megapisanek przywiezionych do Poznania
przez delegacje gmin powiatu poznañskiego.
W niedzielne po³udnie licznie przyby³ych goci przywitali Jan Grabkowski, Starosta Poznañski oraz Ryszard Grobelny, Prezydent Poznania.
Janowi Grabkowskiemu zespó³ Wiwaty z Pobiedzisk, który tego dnia bawi³ swoim wystêpem
zgromadzon¹ publicznoæ, uroczycie wrêczy³ list
gratulacyjny z okazji obchodzonego w tym roku
10-lecia powiatu poznañskiego.

Podczas szkolenia nie zbrak³o czasu na krótki
odpoczynek. Uczestnicy zapoznali siê z histori¹
dworku w Chalinie oraz obejrzeli sale dydaktyczne

wykonaæ portfel z opakowañ po napojach. Wiedza zdobyta podczas warsztatów umo¿liwi nauczycielom zaprezentowanie najwa¿niejszych
problemów ekologii i ochrony rodowiska w formie przystêpnej i atrakcyjnej dla m³odzie¿y.
Jadwiga Szymañska
Wydzia³ Ochrony rodowiska,
Rolnictwa i Lenictwa

Zdjêcie: Starostwo

Pisanki na Rynku

Zdjêcie: Starostwo

Szkolenie z ekologii

Organizatorzy licz¹, ¿e Wielkanocna Parada Pisanek na sta³e wpisze siê w kulturalny program powiatu i miasta, staj¹c siê lokalnym
festiwalem kultury, a jednoczenie swoistym
wiosennym wiêtem aglomeracji poznañskiej.
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STRONA DLA KONSUMENTA
zbli¿a siê pora wakacyjnych wyjazdów. dalekie czy bli¿sze podró¿e
to jednak nie tylko okazja do odpoczynku, ale równie¿ czas, kiedy szczególnie
warto znaæ swoje konsumenckie prawa.
walizka, której nie by³o
Panu Marianowi podczas pobytu w hotelu
skradziono walizki. Jego w³aciciel odmówi³
jednak wyp³aty odszkodowania, powo³uj¹c siê
na wywieszkê umieszczon¹ w recepcji, informuj¹c¹, ¿e hotel nie ponosi odpowiedzialnoci
za rzeczy wniesione przez goci. Czy takie postêpowanie by³o zgodne z prawem?

przepisy bezwzglêdne
Przepisy dotycz¹ce odpowiedzialnoci hotelu maj¹ charakter bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy i nie mog¹ byæ ograniczone b¹d wy³¹czone
ani w drodze umowy, ani przez og³oszenie np.
na tablicach, szyldach lub w folderach. Dlatego te¿ podobne zastrze¿enia nie maj¹ ¿adnej
mocy prawnej. Osoba prowadz¹ca hotel ponosi odpowiedzialnoæ za uszkodzenie, zniszczenie lub utratê rzeczy znajduj¹cych siê w hotelu,
a nale¿¹cych do gocia hotelowego.

a jednak...
istniej¹ okolicznoci, które wy³¹czaj¹ odpowiedzialnoæ hotelu. Dzieje siê tak m.in.
wtedy, gdy szkoda powsta³a: na skutek w³aciwoci rzeczy wniesionej do hotelu, na skutek
dzia³ania si³y wy¿szej, np. powodzi, z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszy³a b¹d go odwiedzi³a. Hotel nie ponosi
tak¿e odpowiedzialnoci za ¿ywe zwierzêta nale¿¹ce do gocia oraz za pojazdy mechaniczne
(samochody, motocykle) wprowadzone na parking lub do gara¿u hotelowego. W³aciciel hotelu mo¿e za te rzeczy odpowiadaæ jedynie
wtedy, gdy zawarta zosta³a w odniesieniu do
nich odrêbna umowa przechowania.
6
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cena straty
Wysokoæ odszkodowania nale¿nego klientowi podlega pewnym ograniczeniom. Przede
wszystkim klient nie mo¿e domagaæ siê odszkodowania wy¿szego ni¿ stukrotnoæ kwoty
zap³aconej przez niego za jedn¹ dobê hotelow¹.
Dodatkowo odszkodowanie za jedn¹ utracon¹
lub zniszczon¹ rzecz nie mo¿e byæ wy¿sze ni¿
piêædziesiêciokrotnoæ nale¿noci za dobê hotelow¹.

zasady przechowywania
Gdy w³aciciel hotelu przyj¹³ rzecz na
przechowanie b¹d tego nie zrobi³ mimo takiego obowi¹zku, a tak¿e gdy szkoda wynik³a
z winy umylnej lub ra¿¹cego niedbalstwa
prowadz¹cego hotel b¹d jego pracownika,
w³aciciel hotelu bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoæ bez ograniczeñ. Prowadz¹cy hotel
ma obowi¹zek przyj¹æ na przechowanie pieni¹dze, papiery wartociowe i inne cenne
przedmioty, w szczególnoci kosztownoci
i przedmioty maj¹ce wartoæ naukow¹ b¹d
artystyczn¹. Odmówiæ mo¿e jedynie wtedy,
gdy rzeczy te zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu, maj¹
zbyt du¿¹ wartoæ w stosunku do wielkoci
lub standardu hotelu lub te¿ zajmuj¹ zbyt du¿o
miejsca. W przypadku odmowy goæ hotelowy powinien dla celów dowodowych domagaæ siê potwierdzenia decyzji na pimie, ze
wskazaniem przyczyny, dla której prowadz¹cy hotel odmówi³ przyjêcia rzeczy.
Marek Radwañski
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

UCHWA£Y
podjête na Sesji Rady
25 marca 2009 r.

Powiatu

Poznañskiego

w

dniu

Uchwa³a nr XXVIII/215/III/2009
Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 25 marca 2009 r.

Uchwa³a nr XXVIII/216/III/2009
Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie: przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoci
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznañskiego
w roku 2008.

w sprawie: okrelenia warunków ca³kowitego lub
czêciowego zwolnienia rodziców z op³aty za pobyt dziecka, równie¿ po osi¹gniêciu pe³noletnoci,
w rodzinie zastêpczej.

Na podstawie § 9, ust. 1 Regulaminu dzia³ania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznañskiego, stanowi¹cego za³¹cznik nr 5 do uchwa³y nr IV/20/99
Rady Powiatu Poznañskiego z dnia 22.01.1999 r.
w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznañskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 1999 r. nr 30, poz. 633
ze zm.: Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 1999 r. nr 30, poz.
634; nr 59, poz. 1254; Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r.
nr 4, poz. 47; nr 128, poz. 2498; nr 152, poz. 3231;
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2002 r. nr 171, poz. 5254; Dz.
Urz. Woj. Wlkp. z 2005 r. nr 151, poz. 4150; Dz.
Urz. Woj. Wlkp. z 2006 r. nr 148, poz. 3570) Rada
Powiatu Poznañskiego uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Rada Powiatu Poznañskiego przyjmuje sprawozdanie
z dzia³alnoci Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Poznañskiego w roku 2008, które stanowi za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu Poznañskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z § 9, ust. 1 Regulaminu dzia³ania Komisji
Rewizyjnej, stanowi¹cego za³¹cznik nr 5 do uchwa³y nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznañskiego z dnia
22.01.1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu
Poznañskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 1999 r. nr 30,
poz. 633 z pón. zm.), Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku roczne
sprawozdanie ze swej dzia³alnoci w roku poprzednim.
W zwi¹zku z powy¿szym podjêcie niniejszej uchwa³y jest uzasadnione.

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz.
984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214,
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223,
poz. 1458) oraz art. 79, ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (tekst jednolity:
Dz.U. z 2008 r. nr 115, poz. 728 ze zm.: Dz.U.
z 2008 r. nr 171, poz. 1056; nr 216, poz. 1367; nr
223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33) Rada
Powiatu Poznañskiego uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ca³kowite zwolnienie z odp³atnoci nastêpuje, gdy
dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 200%
kryterium dochodowego ustalonego dla celów pomocy spo³ecznej przy jednoczesnym wyst¹pieniu co
najmniej jednej przes³anki z wymienionych w § 2.
§ 2.
Za okolicznoci uzasadniaj¹ce ca³kowite zwolnienie
z ponoszenia op³at za pobyt dziecka lub osoby
pe³noletniej w rodzinie zastêpczej nale¿y uznaæ
w szczególnoci:
 bezdomnoæ,
 bezrobocie,
 niepe³nosprawnoæ,
 d³ugotrwa³¹ chorobê,
 alkoholizm lub narkomaniê,
 przemoc w rodzinie,
 potrzebê ochrony macierzyñstwa,
 wielodzietnoæ (troje dzieci w rodzinie i powy¿ej),
 bezradnoæ w sprawach opiekuñczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
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 zdarzenie losowe,
 wysokie op³aty za leki oraz mieszkanie.
§ 3.
Czêciowe zwolnienie z odp³atnoci nastêpuje, gdy
dochód na osobê w rodzinie przekracza 200%, nie
wiêcej jednak ni¿ 400% kryterium dochodowego
ustalonego dla celów pomocy spo³ecznej. Czêciowe
zwolnienie ustala siê w nastêpuj¹cych wysokociach:
Poziom dochodu na
osobê w rodzinie
w stosunku do kryterium
dochodowego

Wysokoæ zwolnienia

powy¿ej 200% do 250%

90% kwoty op³aty za pobyt
dziecka lub osoby pe³noletniej
w rodzinie zastêpczej

powy¿ej 250% do 300%

80%, kwoty op³aty za pobyt
dziecka lub osoby pe³noletniej
w rodzinie zastêpczej

powy¿ej 300% do 350%

70% kwoty op³aty za pobyt
dziecka lub osoby pe³noletniej
w rodzinie zastêpczej

powy¿ej 350% do 400%

60% kwoty op³aty za pobyt
dziecka lub osoby pe³noletniej
w rodzinie zastêpczej

§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Poznañskiego.
§ 5.
Traci moc uchwa³a nr XIX/150/II/2004 Rady Powiatu
Poznañskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie
ustalenia zasad czêciowego lub ca³kowitego zwolnienia rodziców z odp³atnoci za pobyt ich dziecka,
równie¿ po osi¹gniêciu pe³noletnoci, w rodzinie zastêpczej.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Uchwa³a nr XXVIII/217/III/2009
Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: okrelenia warunków ca³kowitego lub
czêciowego zwolnienia rodziców, opiekunów
prawnych i kuratorów z op³aty za pobyt dziecka
8
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w ca³odobowej placówce opiekuñczo-wychowawczej oraz osoby pe³noletniej za pobyt w ca³odobowej placówce opiekuñczo-wychowawczej.
Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz.
984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214,
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223,
poz. 1458) oraz art. 81, ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (tekst jednolity:
Dz.U. z 2008 r. nr 115, poz. 728 ze zm.: Dz.U.
z 2008 r. nr 171, poz. 1056; nr 216, poz. 1367; nr
223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33) Rada
Powiatu Poznañskiego uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ca³kowite zwolnienie rodziców dziecka z odp³atnoci nastêpuje, gdy dochód na osobê w rodzinie nie
przekracza 200% kryterium dochodowego ustalonego dla celów pomocy spo³ecznej przy jednoczesnym
wyst¹pieniu co najmniej jednej z przes³anek wymienionych w § 2.
§ 2.
Za okolicznoci uzasadniaj¹ce ca³kowite zwolnienie
z ponoszenia op³at za pobyt dziecka lub osoby pe³noletniej w ca³odobowej placówce opiekuñczo-wychowawczej nale¿y uznaæ w szczególnoci:
 bezdomnoæ,
 bezrobocie,
 niepe³nosprawnoæ,
 d³ugotrwa³¹ chorobê,
 alkoholizm lub narkomaniê,
 przemoc w rodzinie,
 potrzebê ochrony macierzyñstwa,
 wielodzietnoæ (troje dzieci w rodzinie i powy¿ej),
 bezradnoæ w sprawach opiekuñczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 zdarzenia losowe,
 wysokie op³aty za leki oraz mieszkanie,
 urlopowanie z placówki do domu rodzinnego.
§ 3.
Czêciowe zwolnienie rodziców dziecka z odp³atnoci nastêpuje, gdy dochód na osobê w rodzinie przekracza 200%, nie wiêcej jednak ni¿ 500% kryterium
dochodowego ustalonego dla celów pomocy spoBiuletyn Powiatu Poznañskiego

³ecznej. Czêciowe zwolnienie ustala siê w nastêpuj¹cych wysokociach:
Poziom dochodu na
osobê w rodzinie
w stosunku do kryterium
dochodowego

Wysokoæ zwolnienia

powy¿ej 200% do 250%

95% redniego miesiêcznego
kosztu utrzymania dziecka
w ca³odobowej placówce
opiekuñczo-wychowawczej

powy¿ej 250% do 300%

90% redniego miesiêcznego
kosztu utrzymania dziecka
w ca³odobowej placówce
opiekuñczo-wychowawczej

powy¿ej 300% do 350%

85% redniego miesiêcznego
kosztu utrzymania dziecka
w ca³odobowej placówce
opiekuñczo-wychowawczej

powy¿ej 350% do 400%

80% redniego miesiêcznego
kosztu utrzymania dziecka
w ca³odobowej placówce
opiekuñczo-wychowawczej

powy¿ej 400% do 450%

powy¿ej 450% do 500%

75% redniego miesiêcznego
kosztu utrzymania dziecka
w ca³odobowej placówce
opiekuñczo-wychowawczej
60% redniego miesiêcznego
kosztu utrzymania dziecka
w ca³odobowej placówce
opiekuñczo-wychowawczej

§ 4.
Ca³kowite zwolnienie osoby pe³noletniej przebywaj¹cej w ca³odobowej placówce opiekuñczo-wychowawczej, kuratora lub opiekuna prawnego
dysponuj¹cego dochodem dziecka nastêpuje, gdy
dochód osoby pe³noletniej lub dziecka nie przekracza 200% kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodaruj¹cej.
§ 5.
Czêciowe zwolnienie osoby pe³noletniej przebywaj¹cej w ca³odobowej placówce opiekuñczo-wychowawczej, kuratora lub opiekuna prawnego
dysponuj¹cego dochodem dziecka nastêpuje, gdy
dochód osoby pe³noletniej lub dziecka przekracza
200%, nie wiêcej jednak ni¿ 500% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj¹cej. Odp³atnoæ
nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 50% kwoty stanowi¹cej
dochód dziecka lub osoby pe³noletniej.

§ 6.
Nie ponosz¹ op³at rodzice, którzy p³ac¹ ustalone
wyrokiem s¹dowym alimenty na dziecko lub osobê
pe³noletni¹ umieszczon¹ w ca³odobowej placówce
opiekuñczo-wychowawczej.
§ 7.
Rodzicom dziecka, w przypadku gdy dysponuj¹ dochodami dziecka, naliczana jest op³ata do 50% kwoty stanowi¹cej dochód dziecka, je¿eli dochód
rodziny przekracza 100% kryterium ustalonego dla
celów pomocy spo³ecznej.
§ 8.
Rodzice, opiekunowie prawni lub kuratorzy i pe³noletni wychowankowie, zobowi¹zani do ponoszenia
odp³atnoci, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mog¹ byæ zwolnieni czêciowo lub ca³kowicie
z odp³atnoci na wniosek w³asny, pracownika socjalnego lub z urzêdu.
§ 9.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Poznañskiego.
§ 10.
Traci moc uchwa³a nr XIX/149/II/2004 Rady Powiatu Poznañskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad czêciowego lub ca³kowitego
zwolnienia rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z op³aty za pobyt dziecka lub osoby pe³noletniej w placówce opiekuñczo-wychowawczej.
§ 11.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Uzasadnienie:
Za pobyt dziecka lub osoby pe³noletniej przebywaj¹cej w ca³odobowej placówce opiekuñczo-wychowawczej op³atê ponosz¹, do wysokoci redniego
miesiêcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka,
osoba pe³noletnia lub jej rodzice, a tak¿e opiekunowie prawni lub kuratorzy w przypadku gdy dysponuj¹ dochodami dziecka. Op³ata ponoszona przez
opiekunów prawnych, kuratorów oraz osobê pe³noletni¹ nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 50% kwoty stanowi¹cej dochód dziecka lub osoby pe³noletniej.
Op³atê ustala w drodze decyzji administracyjnej starosta, w³aciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania
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dziecka, przed skierowaniem do placówki, który
mo¿e czêciowo albo ca³kowicie zwolniæ od op³aty
na wniosek lub z urzêdu ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê materialn¹ rodziny lub osoby.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 115, poz. 728
z pón. zm.) upowa¿ni³a Radê Powiatu do okrelenia warunków czêciowego lub ca³kowitego zwolnienia zobowi¹zanych z ponoszenia op³at.
Tekst uchwa³y proponuje uzale¿nienie ca³kowitego
lub czêciowego zwolnienia z odp³atnoci od wysokoci dochodu na osobê w rodzinie lub dochodu
osoby samotnie gospodaruj¹cej wed³ug kryterium
ustalonego dla potrzeb pomocy spo³ecznej oraz wyst¹pienia dodatkowych przes³anek uzasadniaj¹cych
zwolnienie z odp³atnoci. Niniejsz¹ uchwa³¹ m.in.
podniesiono próg dochodu zobowi¹zuj¹cego do ponoszenia odp³atnoci. Wynika to z niskiego kryterium dochodowego (351,00 z³ na osobê w rodzinie
i 477,00 z³ na osobê samotnie gospodaruj¹c¹) przy
bardzo wysokich kosztach utrzymania dziecka lub
osoby pe³noletniej w ca³odobowej placówce opiekuñczo-wychowawczej.
Z ponoszenia odp³atnoci zwolniono rodziców, którzy p³ac¹ na dziecko alimenty zas¹dzone wyrokiem
s¹dowym.
Dodano przes³ankê pozwalaj¹c¹ na zwolnienie z odp³atnoci rodziców, którzy za zgod¹ s¹du sprawuj¹
opiekê nad dzieckiem w czasie jego urlopowania
z placówki do domu rodzinnego.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, podjêcie przedmiotowej uchwa³y jest zasadne.
Uchwa³a nr XXVIII/218/III/2009
Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie
Murowana Golina na realizacjê zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011 w roku 2009.
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r.
nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr
153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806;
Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.
nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458)
oraz art. 167, ust. 2, pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30
10
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czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. 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; Dz.U.
z 2009 r. nr 19, poz. 100) Rada Powiatu Poznañskiego uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Udziela siê Gminie Murowana Golina pomocy finansowej na realizacjê przez ni¹ zadania pn. Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Golinie
w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w roku 2009.
§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie
udzielona w formie dotacji celowej ze rodków bud¿etu powiatu na rok 2009, w wysokoci 30.000,00
z³ (s³ownie: trzydziecitysiêcyz³otych).
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Poznañskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
W dniu 28 padziernika Rada Ministrów podjê³a
uchwa³ê nr 233/2008 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazw¹ Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, w ramach
którego Gmina Murowana Golina uzyska³a dotacjê
z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadania pn. Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Golinie.
Poniewa¿ realizacja powy¿szego zadania wp³ynie
równie¿ na poprawê bezpieczeñstwa na drodze powiatowej, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana
Golina wyst¹pi³ pismem nr SP.0717/26-08 z dnia 19
listopada 2008 r. o udzielenie przez Powiat Poznañski pomocy finansowej Gminie na realizacjê powy¿szego zadania.
Wobec powy¿szego podjêcie niniejszej uchwa³y jest
zasadne.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Uchwa³a nr XXVIII/219/III/2009
Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania drog¹ powiatow¹ nr 2470P Borówiec  Kórnik.
Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.:
Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr
113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688;
nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz.
1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U.
z 2007 r. nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180,
poz. 1111; nr 223, poz. 1458) oraz art. 19, ust. 4
ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze
zm.: Dz.U. z 2007 r. nr 23, poz. 136; nr 192, poz.
1381; Dz.U. z 2008 r. nr 54, poz. 326; nr 218, poz.
1391; Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 i 101) Rada
Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê Gminie Kórnik zadanie publicznego zarz¹dzania drog¹ powiatow¹ nr 2470P Borówiec  Kórnik na odcinku od ul. Jesiennej do
granicy lasu w m. Mocienica, w zakresie dotycz¹cym u³o¿enia nak³adki bitumicznej, bêd¹ce
zadaniem powiatu.
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1,
nastêpuje na okres do 31 grudnia 2009 r.
§ 2.
1. Powierzenie zadania publicznego zarz¹dzania
drog¹ powiatow¹ w zakresie przedstawionym
w § 1 nast¹pi na mocy porozumienia zawartego
pomiêdzy Burmistrzem Gminy Kórnik a Zarz¹dem Powiatu Poznañskiego, które okreli tak¿e
sposób finansowania zadania.
2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1, ust. 1,
wykonana zostanie ze rodków w³asnych Powiatu Poznañskiego w wysokoci 80.000 z³ (s³ownie:
osiemdziesi¹ttysiêcyz³otych) oraz ze rodków
w³asnych Gminy Kórnik.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Poznañskiego.

§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
W dniu 12 stycznia 2009 r. do Starostwa Powiatowego wp³ynê³o pismo Wiceburmistrza Gminy Kórnik nr WB.ET-7041/3/09 z dnia 8 stycznia 2009 r.
w sprawie u³o¿enia nak³adki bitumicznej na drodze
powiatowej 2470P w celu poprawy bezpieczeñstwa
u¿ytkowników. W celu przejêcia zarz¹dzania ww.
drog¹ przez Gminê Rada Miejska w Kórniku podejmie stosown¹ uchwa³ê.
Przedsiêwziêcie zostanie zrealizowane do 31 grudnia 2009 r., a koszt jego realizacji poniesiony zostanie przez Gminê Kórnik i Powiat Poznañski.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
Poznañskiego jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XXVIII/220/III/2009
Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: przekazania województwu wielkopolskiemu rodków finansowych.
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62 poz. 558; nr 113, poz.
984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214,
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223,
poz. 1458) oraz art. 167, ust. 2, pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. 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; Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100)
Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Udziela siê województwu wielkopolskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na realizacjê
chodnika wraz z budow¹ pe³nej sygnalizacji na
skrzy¿owaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drog¹
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powiatow¹ nr 2406P w Bolechowie w wysokoci
200.000,00 z³ (s³ownie: dwiecietysiêcyz³otych).

³ecznie u¿yteczna, Rada Powiatu Poznañskiego stanowi, co nastêpuje:

§ 2.
1. Kwota, o której mowa w § 1, przekazana zostanie w roku 2009.

§ 1.
Wyznacza siê nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne
Powiatu Poznañskiego zobowi¹zane do przyjêcia
skazanych w celu wykonywania kontrolowanej pracy na cele spo³eczne wraz ze wskazaniem iloci
osób:

2. Szczegó³owe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, okrelone zostan¹
w porozumieniu zawartym pomiêdzy województwem wielkopolskim a powiatem poznañskim.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Poznañskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia.
Uzasadnienie:
W dniu 12 grudnia 2008 r. do Starostwa Powiatowego
wp³ynê³o pismo Dyrektora Wielkopolskiego Zarz¹du
Dróg Wojewódzkich nr WZDW.14.0225/2/41/08
z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wspó³finansowania przez powiat poznañski realizacji chodnika wraz
z budow¹ pe³nej sygnalizacji na skrzy¿owaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drog¹ powiatow¹ nr 2406P
w Bolechowie w celu poprawy bezpieczeñstwa u¿ytkowników.
Zadanie bêdzie realizowane w roku 2009 przez województwo wielkopolskie oraz finansowane ze rodków województwa i powiatu.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
Poznañskiego jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XXVIII/221/III/2009
Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: pracy skazanych w jednostkach organizacyjnych powiatu poznañskiego w 2009 roku.
Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 56, § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90, poz. 557 ze zm.) oraz § 3
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca
2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolnoci oraz praca spo12
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1) Zespó³ Szkó³ nr 2 w Swarzêdzu (10 osób w terminie uzgodnionym z dyrektorem placówki),
2) Zespó³ Szkó³ im. gen. Dezyderego Ch³apowskiego w Bolechowie (3 osoby w terminie uzgodnionym z dyrektorem placówki).
§ 2.
1. Zobowi¹zuje siê kieruj¹cych jednostkami organizacyjnymi powiatu, wskazanymi w § 1, do informowania Rady Powiatu Poznañskiego o sposobie
realizacji przedmiotowej uchwa³y, w szczególnoci za o:
1) liczbie skazanych faktycznie wykonuj¹cych
pracê w jednostce,
2) rodzaju wykonywanej pracy,
3) liczbie godzin pracy w przeliczeniu na jednego skazanego,
4) danych pracownika odpowiedzialnego za organizowanie i kontrolowanie pracy oraz jej
przebieg,
5) wszelkich zmianach w zakresie danych wskazanych w punktach 1-4, nie rzadziej ni¿ co
3 miesi¹ce.
2. Dane wskazane w ust. 1 s¹ niezbêdne do prowadzenia wykazu, o którym mowa w § 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolnoci oraz praca spo³ecznie u¿yteczna.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Poznañskiego.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Postanowienia zawarte w art. 56, § 3 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. (Dz.U. nr 90, poz. 557 ze zm.)
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Kodeks karny wykonawczy nak³adaj¹ na organy samorz¹du terytorialnego obowi¹zek wyznaczenia jednostek, które przyjm¹ skazanych w celu wykonywania
nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne.
Wskazane w uchwale jednostki organizacyjne wyrazi³y chêæ przyjêcia podanej liczby skazanych.
W zwi¹zku z powy¿szym podjêcie przedmiotowej
uchwa³y jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XXVIII/222/III/2009
Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: przyjêcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rz¹dowej,
okrelonego w art. 30, ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r.
nr 241, poz. 2416 z pón. zm.).
Na podstawie art. 5, ust. 1 w zwi¹zku z art. 12, pkt
8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze
zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558;
nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz.
1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz.
1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U.
z 2007 r. nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180,
poz. 1111; nr 223, poz. 1458) Rada Powiatu Poznañskiego uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Przyjmuje siê od Wojewody Wielkopolskiego do realizacji w okresie od 16 marca do 30 wrzenia 2009 r.
prowadzenie spraw, o których mowa w art. 30, ust. 4
i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm.).
§ 2.
Szczegó³owy zakres zadania przyjêtego przez Powiat Poznañski do realizacji, o którym mowa w § 1,
okrela porozumienie z Wojewod¹ Wielkopolskim.
§ 3.
Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do podpisania porozumienia z Wojewod¹ Wielkopolskim.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Poznañskiego.

§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Powiat realizuje zadania zwi¹zane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, a w szczególnoci
okreleniem zdolnoci do czynnej s³u¿by wojskowej,
jako zadanie zlecone przez Wojewodê. Okrelenie
zdolnoci do czynnej s³u¿by wojskowej nale¿y do
Powiatowej Komisji Lekarskiej. Przewodnicz¹cy tej
komisji stosownie do potrzeb mo¿e kierowaæ poborowego na badania specjalistyczne.
W zwi¹zku z powy¿szym Wojewoda powierza Powiatowi Poznañskiemu, w imieniu którego dzia³a
Zarz¹d Powiatu Poznañskiego, podpisanie umów
z lekarzami specjalistami dla potrzeb Powiatowej
Komisji Lekarskiej nr 5 w Poznaniu z siedzib¹
w Puszczykowie. Informacja o zabezpieczeniu rodków finansowych w wysokoci 5.000 z³ w dziale
75405, § 2120 zosta³a przekazana przez Wojewodê
Wielkopolskiego pismem nr FB.I-4.3010-4/09 z dnia
12 lutego 2009 roku.
Podpisanie ww. porozumienia wymaga zgody Rady
Powiatu.
Uchwa³a nr XXVIII/223/III/2009
Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: zmiany bud¿etu powiatu poznañskiego na rok 2009.
Na podstawie: art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r.
nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr
153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806;
Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr
102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111), art. 165, art. 166,
art. 173, 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 Poznañskiego uchwala, co nastêpuje:
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§ 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 i uchwa³¹ Rady z dnia 23 lutego 2009 r. nr
XXVII/214/III/2009, wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
W paragrafie 1:
1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu powiatu poznañskiego o kwotê 1.773.121 z³, które po zmianach
wynosz¹ 174.045.404 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1), w tym:
1) zwiêksza siê dochody bie¿¹ce o 188.587 z³,
które po zmianie wynosz¹ 165.992.750 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1A),
2) zwiêksza siê o kwotê 1.584.534 z³ dochody
maj¹tkowe, które po zmianach wynosz¹
8.052.654 z³.
2. Zwiêksza siê o kwotê 66.036 z³ dotacje celowe na
realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, które po zmianach wynosz¹ 6.780.673 z³.
(zgodnie z za³¹cznikami nr 1).
W dochodach, o których mowa w ust. 1, zmienia siê:
2) zwiêksza siê o kwotê 918.534 z³ dochody pochodz¹ce ze rodków pomocowych, które po zmianie wynosz¹ w kwocie 7.340.379 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1D).
§ 2.
W paragrafie 2 uchwa³y bud¿etowej:
Zwiêksza siê o kwotê 1.773.121 z³ wydatki bud¿etu
powiatu poznañskiego, które po zmianie wynosz¹
186.739.146 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2),
w tym:
1) zwiêksza siê o kwotê 66.036 z³ wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej,
które po zmianach wynosz¹ 6.780.673 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2).
W wydatkach okrelonych w § 2, ust. 1 zmienia siê:
1) zwiêksza siê o 503.121 z³ wydatki bie¿¹ce, które po zmianach wynosz¹ 146.815.511 z³, w tym:
a) zmniejsza siê o 400 z³ wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynosz¹ 69.585.953 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 3),
c) zwiêksza siê o kwotê 114.560 z³ wysokoæ dotacji bie¿¹cych i wp³at do bud¿etu pañstwa,
14
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które po zmianach wynosz¹ 14.964.211 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 5),
2) zwiêksza siê o 1.270.000 z³ wydatki maj¹tkowe,
które po zmianie wynosz¹ 39.923.635 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6).
3. Zmienia siê treæ za³¹cznika dotycz¹cego wydatków na realizacjê projektów ze rodków pomocowych, które po zmianach wynosz¹ 9.327.314
z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 7).
§ 3.
W paragrafie 4:
2. Zmienia siê plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z za³¹cznikiem nr 10).
§ 4.
W paragrafie 8 uchwa³y bud¿etowej:
1. Zmniejsza siê rezerwê ogóln¹ o kwotê 780.000
z³, która po zmianach wynosi 5.217 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2).
3. Zmniejsza siê rezerwê na zadania z zakresu
owiaty i wychowania o kwotê 8.500 z³, która po
zmianach wynosi 1.487.766 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2).
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Poznañskiego.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
DOCHODY
Dochody bud¿etu powiatu poznañskiego zwiêksza
siê o kwotê 1.773.121 z³, z tego:
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zwiêksza siê o kwotê 66.036 z³, w tym:
1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-50/09 z dnia
3.03.2009 r. zwiêksza siê wysokoæ dotacji w dz.
020, rozdz. 02001  Gospodarka lena, w § 2110
o kwotê 11.000 z³, z przeznaczeniem na pokrycie
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

kosztów zagospodarowania i ochrony zwi¹zanej
z odnawianiem lub przebudow¹ drzewostanu
w przypadku wyst¹pienia szkód, gdy brak jest
mo¿liwoci ustalenia sprawcy szkody w lasach,
które nie s¹ w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-46/09 z dnia
23.02.2009 r. zwiêksza siê wysokoæ dotacji
w dz. 700, rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami, w § 2110 o kwotê 55.036 z³,
z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowi¹zañ Skarbu Pañstwa na uregulowanie odszkodowañ wraz z odsetkami na rzecz osób
fizycznych za przejête z dniem 1 stycznia 1999 r.
nieruchomoci zajête pod drogi publiczne powiatowe.
II. Dochody w³asne zwiêksza siê o kwotê 1.707.085
z³, w tym:

4. W dz. 852, rozdz. 85203  Orodki wsparcia,
zwiêksza siê wysokoæ dochodów o kwotê 7.888
z³, w tym:
a) w § 2910 o kwotê 7.138 z³, z tytu³u zwrotu
niewykorzystanych rodków finansowych
przekazanych do realizacji w 2008 r. w formie
dotacji dla fundacji,
b) w § 2360 o kwotê 750 z³, w zwi¹zku z koniecznoci¹ dostosowania dochodów bud¿etu
do planu dochodów zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej.
5. W dz. 853, rozdz. 85333  Powiatowe urzêdy pracy, zwiêksza siê wysokoæ dochodów w § 0580 
Grzywny i inne kary pieniê¿ne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych, o kwotê
4.110 z³, z tytu³u kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy przez kontrahenta PUP
w Poznaniu.

2. W dz. 750, rozdz. 75020  Starostwa powiatowe,
zwiêksza siê wysokoæ dochodów o kwotê
918.534 z³, w zwi¹zku z przyznaniem dofinansowania ze rodków ZPORR projektowi Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz
rozwój us³ug publicznych on-line realizowanemu przez powiat w latach poprzednich.

6. Zwiêksza siê dochody w dz. 900, rozdz. 90011 
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej, w § 2440  Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotê
ogó³em 35.000 z³, w tym:
a) zwiêkszenie o kwotê 15.000 z³, na podstawie
zawiadomienia WFOiGW nr WFOS-II-PUMW/400/233/2009 z dnia 12.02.2009 r.,
z przeznaczeniem na realizacjê przedsiêwziêcia pn. Szkolenie dyrektorów wydzia³ów
ochrony rodowiska ze starostw województwa
wielkopolskiego,
b) zwiêkszenie o kwotê 20.000 z³, na podstawie
zawiadomienia WFOiGW nr WFOS-II-PUKA/400/282/2009 z dnia 19.02.2009 r., z przeznaczeniem na realizacjê przedsiêwziêcia pn.
Posadzenie grabów w ramach realizacji
Otwartej strefy rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów OSW w Owiñskach oraz mieszkañców powiatu poznañskiego.

3. W dz. 801, rozdz. 80130  Szko³y zawodowe,
zmienia siê klasyfikacjê rodków finansowych
w kwocie 169.511 z³, przeznaczonych na realizacjê programu Leonardo da Vinci, w zakresie
czwartej cyfry paragrafu wydatków, dotycz¹cej
finansowania zadania, z § 2708 do § 2707  rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków
powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane
z innych róde³.

7. W dz. 926, rozdz. 92601  Obiekty sportowe,
zwiêksza siê wysokoæ dochodów o kwotê ogó³em 666.000 z³, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa boisk z zapleczem
przy LO w Puszczykowie  MOJE BOISKO 
ORLIK 2012, w tym:
a) w § 6300  Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej
udzielanej miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1. W dz. 700, rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami, zwiêksza siê wysokoæ dochodów o kwotê 75.553 z³, w tym:
a) w § 2910 o kwotê 928 z³, z tytu³u zwrotu
niewykorzystanych rodków finansowych
otrzymanych w 2008 r. przez Wspólnotê Mieszkaniow¹ w Przebêdowie, gm. Murowana Golina na administrowanie nieruchomoci¹,
b) w § 2360 o kwotê 74.625 z³, w zwi¹zku z koniecznoci¹ dostosowania dochodów bud¿etu
do planu dochodów zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej.
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 zwiêksza siê o kwotê 333.000 z³, na podstawie uchwa³y nr XXXI/434/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
b) w § 6430  Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych powiatu 
zwiêksza siê o kwotê 333.000 z³.
WYDATKI
Wydatki bud¿etu powiatu poznañskiego zwiêksza
siê o kwotê 1.773.121 z³, zmiany obejmuj¹:
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zwiêksza siê o kwotê 66.036 z³, w tym:
1. W dz. 020, rozdz. 02001  Gospodarka lena,
zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków
bie¿¹cych o kwotê 11.000 z³, z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony zwi¹zanej z odnawianiem lub przebudow¹
drzewostanu w przypadku wyst¹pienia szkód,
gdy brak jest mo¿liwoci ustalenia sprawcy szkody w lasach, które nie s¹ w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa.
2. W dz. 700, rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami, zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 55.036
z³, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowi¹zañ Skarbu Pañstwa na uregulowanie odszkodowañ wraz z odsetkami na rzecz osób
fizycznych za przejête z dniem 1 stycznia 1999 r.
nieruchomoci zajête pod drogi publiczne powiatowe.
II. Wydatki na zadania w³asne zwiêksza siê o kwotê 1.707.085 z³, w tym:
1. W dz. 600, rozdz. 60013  Drogi publiczne
wojewódzkie, zwiêksza siê wysokoæ wydatków
maj¹tkowych w § 6300  Dotacje celowe na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jst na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych, o kwotê 200.000 z³,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
budowy chodnika wraz z pe³n¹ sygnalizacj¹ na
skrzy¿owaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drog¹
powiatow¹ nr 2406P w m. Bolechowo planowanego do realizacji w 2009 roku przez Zarz¹d
Województwa Wielkopolskiego.
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2. W dz. 600, rozdz. 60014  Drogi publiczne
powiatowe, zwiêksza siê wysokoæ wydatków
o kwotê 880.000 z³, w tym:
a) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 800.000 z³, z przeznaczeniem na remonty cz¹stkowe jezdni dróg
bitumicznych i odwodnienia oraz bie¿¹ce
utrzymanie dróg, w tym cinki poboczy, wymianê oznakowania pionowego, utrzymanie
mostów, realizowane przez Zarz¹d Dróg Powiatowych,
b) zwiêksza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych w § 6610  Dotacje celowe przekazane
gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
realizowane na podstawie porozumieñ (umów)
miêdzy jst, w zwi¹zku z planowanym przekazaniem rodków na realizacjê przekazanego
Gminie Kórnik zadania w kwocie 80.000 z³,
z przeznaczeniem na u³o¿enie nak³adki bitumicznej na utwardzon¹ t³uczniem gruzobetonowym drogê powiatow¹ nr 2470P w m.
Mocienica.
3. W dz. 700, rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami, zwiêksza siê wysokoæ
wydatków na dotacje o kwotê 928 z³, w zwi¹zku
ze zwrotem dotacji do WUW z tytu³u niewykorzystanych rodków finansowych otrzymanych
w 2008 r. przez Wspólnotê Mieszkaniow¹
w Przebêdowie, gm. Murowana Golina na administrowanie nieruchomoci¹.
4. W dz. 750, rozdz. 75020  Starostwa powiatowe,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê
171.515 z³, w tym:
a) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 15.000 z³, z przeznaczeniem na realizacjê przedsiêwziêcia pn.
Szkolenie dyrektorów wydzia³ów ochrony
rodowiska ze starostw województwa wielkopolskiego,
b) przenosi siê rodki finansowe w kwocie 400
z³ z wydatków na wynagrodzenia i pochodne
na pozosta³e wydatki bie¿¹ce, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania
ekspertyzy w celu okrelenia wp³ywu zrzucanych wód pop³ucznych z ujêcia wód podziemnych w m. Kamionki,
c) przenosi siê rodki finansowe w kwocie
100.000 z³ pomiêdzy paragrafami wydatków
maj¹tkowych, na dofinansowanie zakupów
w ramach zadania e-urz¹d,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

d) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 35.000 z³, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów og³oszeñ
w gazetkach gminnych oraz druku Biuletynu
Powiatu Poznañskiego,
e) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 121.515 z³, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników
i pozosta³e us³ugi.
5.W dz. 750, rozdz. 75075  Promocja jednostek
samorz¹du terytorialnego, zmniejsza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê
5.000 z³, w zwi¹zku z przeniesieniem do dz. 926,
rozdz. 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
6.W dz. 758, rozdz. 75818  Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza siê wysokoæ rezerwy o kwotê
780.000 z³, po zmianach rezerwa ogólna wynosi
5.217 z³.
7.W dz. 754, rozdz. 75405  Komendy powiatowe
Policji, zwiêksza siê wysokoæ wydatków na dotacje o kwotê 160.000 z³, z przeznaczeniem na
zakup 8 nieoznakowanych radiowozów operacyjnych dla potrzeb komisariatów policji z terenu powiatu poznañskiego (jednostka otrzymuje
samochód w przypadku dofinansowania przez samorz¹d jego zakupu w wysokoci 20.000 z³).
8.W dz. 754, rozdz. 75411  Komendy powiatowe
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, zwiêksza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych o kwotê 140.000
z³, w § 6620  Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jst, z przeznaczeniem na dotacje dla Komendy
Miejskiej OSP na rozbudowê systemu ³¹cznoci
jednostek ochrony przeciwpo¿arowej.
9.W dz. 754, rozdz. 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne, zmniejsza siê wysokoæ wydatków o kwotê 100.000 z³, w zwi¹zku z przeniesieniem na
wydatki maj¹tkowe w rozdz. 75411  Komendy
powiatowe Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
10.W dz. 801, rozdz. 80111  Gimnazja specjalne,
zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków
bie¿¹cych o kwotê 9.000 z³, w zwi¹zku z wykonaniem nieplanowanych dochodów na koniec
2008 r. przez OSW w Owiñskach.

11.W dz. 801, rozdz. 80120  Licea ogólnokszta³c¹ce, zmniejsza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych o kwotê 500.000 z³, w zwi¹zku
z przeniesieniem rodków do rozdz. 92601 
Obiekty sportowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania pn. Budowa boisk z zapleczem przy LO w Puszczykowie  MOJE BOISKO  ORLIK 2012.
12.W dz. 801, rozdz. 80121  Licea ogólnokszta³c¹ce specjalne, zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych
wydatków bie¿¹cych o kwotê 4.000 z³, w zwi¹zku z wykonaniem nieplanowanych dochodów na
koniec 2008 r. przez OSW w Owiñskach.
13.W dz. 801, rozdz. 80130  Szko³y zawodowe,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê 2.500
z³, zmiany obejmuj¹:
a) zmienia siê klasyfikacjê rodków finansowych
w kwocie 169.511 z³, przeznaczonych na realizacjê programu Leonardo da Vinci, w zakresie czwartej cyfry paragrafu wydatków,
dotycz¹cej finansowania zadania, z 8 na 7,
b) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków
bie¿¹cych o kwotê 2.500 z³, z przeznaczeniem
na dofinansowanie programu wymiany
uczniów pomiêdzy polsk¹ szko³¹ ogólnokszta³c¹c¹ we Lwowie na Ukrainie a ZS nr 1
w Swarzêdzu.
14.W dz. 801, rozdz. 80195  Pozosta³a dzia³alnoæ,
zmniejsza siê wysokoæ rezerwy na zadania
owiatowe o kwotê 8.500 z³, w tym:
 kwota 2.500 z³, z przeznaczeniem na wydatki
w rozdz. 80130  Szko³y zawodowe, dotycz¹ce dofinansowania programu wymiany
uczniów w ZS nr 1 w Swarzêdzu,
 kwota 6.000 z³, z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 85403  Specjalne orodki
szkolno-wychowawcze, dotycz¹ce dofinansowania us³ug pielêgniarskich w OSW
w Owiñskach.
15.W dz. 852, rozdz. 85201  Placówki opiekuñczo-wychowawcze, zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 73.900 z³,
w zwi¹zku z wykonaniem nieplanowanych dochodów z tytu³u darowizn na koniec 2008 r. przez
OWR w Kobylnicy.
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16.W dz. 852, rozdz. 85218  Powiatowe centra
pomocy rodzinie, zwiêksza siê wysokoæ wydatków na dotacje w § 2910  Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokoci, o kwotê 1.025
z³, w zwi¹zku z koniecznoci¹ zwrotu niewykorzystanych rodków, otrzymanych w 2008 r.
z WUW.

20.W dz. 926, rozdz. 92605  Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu, zwiêksza siê wysokoæ
pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 5.000
z³, w zwi¹zku z przeniesieniem z dz. 750, rozdz.
75075  Promocja jednostek samorz¹du terytorialnego, z przeznaczeniem na sfinansowanie
kosztów organizacji konkursu turystycznego
W powiat z klas¹...

17.W dz. 853, rozdz. 85333  Powiatowe urzêdy
pracy, zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê ogó³em 6.717 z³, w tym:
a) na dotacje w § 2910  Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokoci, o kwotê 2.607 z³, w zwi¹zku z koniecznoci¹
zwrotu niewykorzystanych rodków, otrzymanych w 2008 r. z Miasta Poznania na dofinansowanie dzia³alnoci Powiatowego
Urzêdu Pracy,
b) pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê
4.110 z³, w zwi¹zku ze zwiêkszeniem planowanych dochodów w PUP w Poznaniu.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM

18.W dz. 854, rozdz. 85403  Specjalne orodki
szkolno-wychowawcze, zwiêksza siê wysokoæ
wydatków o kwotê 46.000 z³, w tym:
a) zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
o kwotê 6.000 z³, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów us³ug pielêgniarskich
wiadczonych dla wychowanków Orodka
Szkolno-Wychowawczego w Owiñskach,
b) zwiêkszenie o kwotê 20.000 z³, z przeznaczeniem na realizacjê przedsiêwziêcia pn. Posadzenie grabów w ramach realizacji Otwartej
strefy rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów
OSW w Owiñskach oraz mieszkañców powiatu poznañskiego,
c) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków
bie¿¹cych o kwotê 20.000 z³, w zwi¹zku z wykonaniem nieplanowanych dochodów na koniec 2008 r. przez OSW w Owiñskach.
19.W dz. 926, rozdz. 92601  Obiekty sportowe,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych
o kwotê 1.400.000 z³, z przeznaczeniem na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem
na dofinansowanie zadania pn. Budowa boisk
z zapleczem przy LO w Puszczykowie  MOJE
BOISKO  ORLIK 2012.
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W za³¹czniku nr 10 wprowadza siê zmiany planu
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegaj¹ce na:
1. Zwiêkszeniu stanu rodków Funduszu na dzieñ
1.01.2009 r. o kwotê 262.139 z³, do kwoty faktycznego wykonania rodków na rachunku bankowym, tj. 1.265.139 z³.
2. Zwiêkszeniu wysokoci planowanych wydatków
o kwotê 262.000 z³. Po zmianach wydatki wynosz¹ 5.367.000 z³. Zmiany obejmuj¹:
 § 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia  zwiêkszenie o kwotê 20.000 z³,
 § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych  zwiêkszenie
o kwotê 162.000 z³,
 § 4740 Zakup materia³ów papierniczych  zwiêkszenie o kwotê 20.000 z³,
 § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych  programy i licencje  zwiêkszenie o kwotê 30.000 z³,
 § 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy
celowych  zwiêkszenie o kwotê 30.000 z³,
3. Stan rodków na koniec roku zwiêksza siê o kwotê 139 z³, po zmianach wynosi 48.139 z³.
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE
Z FUNDUSZY POMOCOWYCH
W za³¹czniku nr 7 w dz. 801, rozdz. 80130  Szko³y zawodowe, wprowadza siê zmiany polegaj¹ce na
zmianie klasyfikacji rodków finansowych, przeznaczonych na realizacjê programu Leonardo da Vinci, w zakresie czwartej cyfry paragrafu wydatków,
dotycz¹cej finansowania zadania, z 8 na 7.
n

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarz¹du Powiatu
od 2 0 l u t e g o d o 2 0 m a r c a 2 0 0 9 r.
Zarz¹d odby³ 6 protoko³owanych posiedzeñ:
20, 23 i 27 lutego oraz 5, 13 i 20 marca 2009 r.
I

UCHWA£Y PODJÊTE PRZEZ ZARZ¥D:

1. w sprawie uzgodnienia projektów planu
zagospodarowania przestrzennego  2 postanowienia,
2. w sprawie pokrycia kosztów organizacji
wizyty w powiecie poznañskim delegacji ze
szko³y WIFI St. Pölten, prowadzonej przez
Izbê Gospodarcz¹ Dolnej Austrii, w celu
nawi¹zania wspó³pracy z Zespo³em Szkó³
w Rokietnicy, prowadzonym przez powiat
poznañski  20.000,00 z³ brutto. Wizyta
delegacji odbêdzie siê w dniach od 21 do 24
kwietnia 2009 r.,
3. w sprawie nieodp³atnego udostêpnienia
PODGiK w dniu 20.03.2009 r. w godz.
7.30-15.30 sali sesyjnej w celu przeprowadzenia szkolenia dla geodetów powiatowych, dotycz¹cego przejcia z uk³adu 65 na
uk³ad 2000,
4. w sprawie opinii dotycz¹cej zaliczenia do
kategorii dróg gminnych drogi na terenie
miejscowoci Kromolice, przebiegaj¹cej
przez nieruchomoci oznaczone: ewid. Obrêb Kromolice, dz. nr 17/8 i czêæ dz. nr 35,
gm. Kórnik. Zarz¹d Powiatu pozytywnie
opiniuje zaliczenie ww. drogi do kategorii
dróg gminnych. Droga stanowi uzupe³nienie sieci dróg s³u¿¹cej miejscowym potrzebom i spe³nia kryteria drogi gminnej klasy
technicznej D,
5. w sprawie opinii dla budowy ulic: Polnej,
Spokojnej, Okrê¿nej w miejscowoci Kiekrz, gm. Rokietnica. Zarz¹d pozytywnie
opiniuje projekt budowy ww. drogi. W ramach opracowania projektuje siê jezdniê
o nawierzchni z kostki brukowej, zjazdy,
chodniki oraz utwardzone pobocze. Projektowany uk³ad drogowy w³¹cza siê w drogê

Poznañskiego

powiatow¹ nr 2424P (ul. Kierska) i zosta³
uzgodniony z Zarz¹dem Dróg Powiatowych. Realizacja dróg gminnych usprawni
komunikacjê w miejscowoci Kiekrz oraz
poprawi bezpieczeñstwo ruchu drogowego,
6. w sprawie opinii dla budowy ul. wit w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne. Zarz¹d pozytywnie opiniuje projekt budowy ww.
ulicy z nastêpuj¹c¹ uwag¹  projekt budowlany skrzy¿owañ nale¿y uzgodniæ z Zarz¹dem Dróg Powiatowych przed uzyskaniem
decyzji zezwalaj¹cej na realizacjê inwestycji. W ramach opracowania projektuje siê
ulice o nawierzchni rozbieralnej z betonowej kostki brukowej, zjazdy, chodniki i pasy
zieleni. Odwodnienie odbywaæ siê bêdzie
poprzez zaprojektowan¹ kanalizacjê deszczow¹ do miejsc zrzutu  rowu melioracyjnego i istniej¹cej kanalizacji deszczowej
przy ul. S³onecznej. Projektowany uk³ad
drogowy w³¹cza siê w drogê powiatow¹ nr
2420P (ul. Wierzbowa) i zosta³ uzgodniony
przez ZDP z uwag¹. Realizacja ul. wit
usprawni komunikacjê w miejscowoci
Lusowo oraz poprawi bezpieczeñstwo ruchu drogowego,
7. w sprawie opinii dla budowy ul. Ogrodowej
w Swadzimiu, gm. Tarnowo Podgórne. Zarz¹d opiniuje pozytywnie projekt budowy
ww. ulicy. W ramach opracowania projektuje siê ulicê o nawierzchni rozbieralnej
z betonowej kostki brukowej, zjazdy, chodniki i pasy zieleni. Odwodnienie odbywaæ
siê bêdzie poprzez zaprojektowan¹ kanalizacjê deszczow¹ do miejsc zrzutu  rowu
melioracyjnego poprzez rów drogowy znajduj¹cy siê przy ³¹cznicy wêz³a na drodze
krajowej nr 92. Realizacja ul. Ogrodowej
usprawni komunikacjê w miejscowoci
Swadzim oraz poprawi bezpieczeñstwo ruchu drogowego,
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8. w sprawie opinii dla inwestycji drogowej 
ul. Ogrodowa i ul. Stawna w Plewiskach,
gm. Komorniki. Zarz¹d pozytywnie opiniuje projekt ww. inwestycji drogowej. W ramach opracowania projektuje siê ulice
o nawierzchni asfaltobetonowej oraz z kostki brukowej szarej, zjazdy, chodniki. Projektowany uk³ad drogowy w³¹cza siê
w drogê powiatow¹ nr 2387P (ul. Szkolna)
i zosta³ uzgodniony przez ZDP. Realizacja
uk³adu dróg gminnych usprawni komunikacjê w miejscowoci Plewiska oraz poprawi
bezpieczeñstwo ruchu drogowego,
9. w sprawie opinii dla inwestycji drogowej 
ul. Poznañska i ul. Krótka w G³uchowie,
gm. Komorniki. Zarz¹d pozytywnie opiniuje projekt ww. inwestycji drogowej. W ramach opracowania projektuje siê ulice
o nawierzchni z kostki brukowej szarej,
zjazdy, chodniki. Projektowany uk³ad drogowy w³¹cza siê w drogi powiatowe nr
2389P (ul. Stawna) i nr 2391P (ul. Parkowa)
i zosta³ uzgodniony przez ZDP. Realizacja
uk³adu dróg gminnych usprawni komunikacjê w miejscowoci G³uchowo oraz poprawi bezpieczeñstwo ruchu drogowego,
10. w sprawie zaopiniowania projektu Planu
gospodarki odpadami dla gminy Komorniki. Zarz¹d opiniuje pozytywnie Plan gospodarki odpadami dla gminy Komorniki
z uwagami,
11. w sprawie przed³u¿enia terminu realizacji
prac docieplenia dachu budynku pensjonariuszy oraz wymiany stolarki okiennej
w budynku pensjonariuszy i domkach szeregowych. Zarz¹d wyrazi³ zgodê na przed³u¿enie terminu realizacji umowy z firm¹
Gemat sp. z o.o.: do 19.05.2009 r.  czêæ I,
do 14.04.2009 r.  czêæ III. Ze wzglêdów
technologicznych, zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹, prowadzenie robót dopuszczalne
jest tylko i wy³¹cznie przy temperaturach
zewnêtrznych powy¿ej +5°C (by³y temperatury ni¿sze),
12. w sprawie zlecenia prowadzenia nadzoru
inwestorskiego dla zadania Remont sanitariatów w DD w Kórniku-Bninie, ul. B³a20

kwiecieñ 2009

¿ejewska 63 firmie Roman M³odak za
kwotê 2.440,00 z³ brutto,
13. w sprawie wynajêcia 1 m2 powierzchni reklamowej w holu budynku przy ul. S³owackiego 8 w Poznaniu firmie DS. Logic Group
za kwotê 400,00 z³ miesiêcznie,
14. w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia
publikacji na ³amach kwietniowo-majowej
edycji polsko-angielskiego magazynu Panorama Polskich Miast i Gmin  jedna
strona 4.270,00 z³ brutto. Tematem publikacji bêdzie m.in. wk³ad powiatu poznañskiego w realizacjê planów rozwojowych ca³ej
Wielkopolski oraz prezentacja osi¹gniêæ
zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska i funduszami norweskimi. Dystrybucja Panoramy (nak³ad 20-25 tys. egz.) odbywa siê
m.in. na miêdzynarodowych targach inwestycyjnych i turystycznych, w polonijnych
biurach informacji gospodarczej, zagranicznych placówkach dyplomatycznych, biurach podró¿y i wiêkszych hotelach na
terenie kraju, jst, 3.000 egz.  prenumerata
krajowa i zagraniczna,
15. w sprawie wyra¿enia zgody na rozwi¹zanie
umowy nr 3052-54/08/08 z dnia 30.06.2008 r.,
zawartej na realizacjê zadania publicznego
w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn.
Promocja wiadomego macierzyñstwa
i odpowiedzialnego rodzicielstwa wród
m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych na
terenie powiatu poznañskiego. Stowarzyszenie, które otrzyma³o w ramach dotacji na
wykonanie zadania 8.800,00 z³, nie przed³o¿y³o w terminie dokumentów potwierdzaj¹cych realizacjê zadania. W odpowiedzi na
pismo Wydzia³u Zdrowia i Polityki Spo³ecznej o przed³o¿eniu dokumentów Stowarzyszenie zwróci³o siê o wyra¿enie zgody
na rozwi¹zanie umowy, poniewa¿ zadanie
nie zosta³o zrealizowane z powodu d³ugotrwa³ej choroby osoby, która mia³a realizowaæ to zadanie,
16. w sprawie zatwierdzenia podzia³u rodków
bud¿etowych na realizacjê zadañ powiatu
poznañskiego z zakresu pomocy spo³ecznej
dla podmiotów uprawnionych w 2009 r.:
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

 Wspieranie dzia³añ w zakresie ograniczenia skutków niepe³nosprawnoci, likwidacji barier w komunikowaniu siê,
integracji ze rodowiskiem lokalnym
oraz promowania zainteresowañ i twórczoci osób niepe³nosprawnych poprzez
wydawanie i kolporta¿ miesiêcznika
powiêconego tematyce osób niepe³nosprawnych,
 Wspieranie dzia³añ zwi¹zanych z zapobieganiem wykluczeniu spo³ecznemu
osób niepe³nosprawnych i umo¿liwieniem pe³noprawnego uczestnictwa
w ¿yciu spo³ecznym,
 Walka ze stereotypem cz³owieka starego, zapobieganie ubo¿eniu i wycofywaniu siê z ¿ycia spo³ecznego, aktywizacja
rodowiska seniorów oraz wsparcie
dzia³añ samopomocowych i idei wolontariatu,
 Wyrównywanie szans dzieci i rodzin poprzez wsparcie form wypoczynku dla
dzieci z rodzin bezradnych w sprawach
opiekuñczo-wychowawczych, najubo¿szych oraz zagro¿onych przemoc¹ w rodzinie i wykluczeniem spo³ecznym,
Powiat poznañski w 2009 roku przeznaczy³
na realizacjê ww. zadañ kwotê w wysokoci 350.000,00 z³  39 wniosków. Termin
sk³adania ofert up³yn¹³ w dniu 19.01.2009 r.
W ramach og³oszonego konkursu wp³ynê³y
54 oferty z³o¿one przez 28 podmiotów.
Wszystkie oferty zosta³y z³o¿one w wyznaczonym terminie. Zespó³ Opiniuj¹cy, powo³any uchwa³¹ Zarz¹du Powiatu nr 112/2007
z dnia 29.01.2007 r., na posiedzeniu w dniu
16.02.2009 r. rozpatrzy³ z³o¿one wnioski
i zaproponowa³ dofinansowanie zadañ, których realizacja przyczyni siê do czêciowego rozwi¹zania problemów spo³ecznych
mieszkañców powiatu poznañskiego. Z uwagi na ograniczone rodki finansowe w stosunku do 14 zadañ przyznano dotacje
mniejsze ni¿ wnioskowano. Dwanacie
wniosków nie zosta³o przez Zespó³ pozytywnie zaopiniowanych, w tym:

 4 dotycz¹ce zadañ z zakresu promocji
zdrowia, a nie pomocy spo³ecznej,
 1 skierowany do mieszkañców m. Poznania,
 7 z uwagi na brak rodków finansowych,
17. w sprawie wyra¿enia opinii dot. realizacji
inwestycji drogowej, polegaj¹cej na przebudowie ul. Raduszyñskiej w Murowanej
Golinie. Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ realizacjê ww. inwestycji. W ramach opracowania projektuje siê jezdniê o nawierzchni
asfaltowej, kanalizacjê deszczow¹, cie¿kê
rowerow¹, owietlenie, rozbiórkê istniej¹cego mostku na cieku Trojanka oraz budowê
przepustu trzyotworowego. Projektowany
uk³ad drogowy w³¹cza siê w drogê powiatow¹ nr 2025P (ul. Mciszewska) i zosta³
zaopiniowany przez ZDP. Realizacja ww.
zadania usprawni komunikacjê,
18. w sprawie wykonania znaczków typu button z logo powiatu poznañskiego za kwotê
450,00 z³  300 szt.,
19. w sprawie utworzenia newslettera powiatu
poznañskiego oraz nadania mu numeru
ISSN  40,00 z³. W ramach strony internetowej www.powiat.poznan.pl planowane
jest uruchomienie newslettera, który bêdzie
narzêdziem wzmacniaj¹cym dzia³ania promocyjne. Wysy³any sukcesywnie co miesi¹c do uprzednio zg³oszonych abonentów,
zawiera³ bêdzie krótkie relacje z realizowanych imprez, a tak¿e bie¿¹ce komunikaty
starostwa (40,00 z³ zostanie przeznaczone
na zarejestrowanie w S¹dzie Okrêgowym
i nadanie nr ISSN),
20. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 4,
pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych
przedsiêbiorcy M i M s.c. Maciej i Magdalena Urbanowicz z siedzib¹ w Poznaniu na
dostawê i monta¿ tablic informacyjnych dla
realizacji projektu w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pn. Promocja zdrowia poprzez sport  zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie
poznañskim  za kwotê 8.405,80 z³ brutto,
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21. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na dostawê materia³ów biurowych
oraz fabrycznie nowych tonerów do drukarek dla potrzeb PODGiK w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18  z mo¿liwoci¹ sk³adania ofert czêciowych, maksymalnie
2 czêci, zatwierdzenia SIWZ oraz powo³ania komisji przetargowej,
22. w sprawie zlecenia prac zwi¹zanych z wycink¹ drzew koliduj¹cych z lokalizacj¹
boisk wielofunkcyjnych na terenie ZS
w Rokietnicy filia w Poznaniu, ul. Rubie¿ 20, ZS w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 oraz LO w Puszczykowie, ul.
Kasprowicza firmie Maxprojekt z siedzib¹
w Gnienie  za kwotê 14.939,95 z³ brutto,
23. w sprawie przeznaczenia rodków finansowych na sporz¹dzenie przez Centrum Jêzykowe IDEA Sp. z o.o. t³umaczeñ w zwi¹zku
z realizacj¹ projektu Promocja zdrowia
poprzez sport  zespó³ przyszkolnych boisk
wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim
 do kwoty 4.000,00 z³. Zgodnie z zapisami dokumentów programowych ka¿dy etap
wdra¿ania projektu jest oceniany na podstawie przed³o¿onej dokumentacji przez Biuro Mechanizmów Finansowych z siedzib¹
w Brukseli. Przyjêty system oceny wdra¿ania projektu powoduje koniecznoæ sporz¹dzania dokumentacji w dwóch wersjach
jêzykowych, polskiej i angielskiej, powiadczonej za zgodnoæ przez t³umacza
przysiêg³ego,
24. w sprawie zmiany uk³adu wykonawczego
dla bud¿etu powiatu poznañskiego na rok
2009,
25. w sprawie ustalenia planu finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej na rok
2009,
26. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu poznañskiego na rok 2009,
27. w sprawie zmiany postanowieñ umowy nr
WA.3432/49/07 z dnia 5.12.2007 r. oraz
umowy nr 05/10/2008 z dnia 30.10.2008 r.,
zawartych z przedsiêbiorstwem Crowley
Data Poland Sp. z o.o. Zarz¹d wyrazi³ zgo22
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dê na zmianê terminu  do 30.06.2009 r. 
realizacji umowy na ³¹cza komunikacji internetowej dla filii Wydzia³u Komunikacji
i Transportu do obs³ugi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców do czasu
wy³onienia wykonawcy w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej. Koszt
miesiêczny us³ugi wyniesie 7.564,00 z³
brutto. Dotychczasowa umowa obowi¹zuje
do 28.02.2009 r.,
28. w sprawie zaopiniowania projektu Planu
Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011
z perspektyw¹ na lata 2012-2019 oraz
wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla
17 gmin  cz³onków zawartego Porozumienia Miêdzygminnego, w tym Miasta i Gminy Kórnik. Zarz¹d opiniuje Plan z uwagami,
29. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu Epizody Powstania Wielkopolskiego.
Zarz¹d zatwierdzi³ przedstawione przez
komisjê wyniki: I miejsce  Patrycja Kuter
z Gimnazjum w Zespole Szkó³ w Jerzykowie, II miejsce  Wojciech Siejak z Gimnazjum nr 2 w Mosinie, III miejsce  Patrycja
G³ucha z Gimnazjum w Pecnej. Wyró¿nienie otrzyma³o Gimnazjum w Jerzykowie,
30. w sprawie dofinansowania turnieju pi³ki
no¿nej w ZS nr 1 w Swarzêdzu  do kwoty
1.500,00 z³ z przeznaczeniem na zakup nagród, medali, posi³ków i napojów oraz na
wynagrodzenie dla sêdziego (150,00 z³),
31. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac zwi¹zanych
z usuwaniem wyrobów zawieraj¹cych
azbest, polegaj¹cych w szczególnoci na demonta¿u tych wyrobów z obiektów, które
pe³ni¹ funkcjê u¿ytkow¹, oraz na pracach
zwi¹zanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawieraj¹cych azbest, polegaj¹cych
w szczególnoci na ich odbiorze od w³acicieli, przetransportowaniu i przekazaniu na
sk³adowisko posiadaj¹ce odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwianie, znajduj¹cych siê na terenach nieruchomoci
w gminach powiatu poznañskiego; zatwierdzenia SIWZ oraz powo³ania komisji przetargowej,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

32. w sprawie uchylenia uchwa³y nr 1293/2008
Zarz¹du Powiatu Poznañskiego z dnia
24.10.2008 r. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na dostawê sejfu na
noniki magnetyczne i optyczne dla potrzeb
Wydzia³u Informatyki Starostwa, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji przetargowej  poniewa¿ konieczne jest dokonanie
aktualizacji wyceny przed wszczêciem postêpowania. Zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy Prawo zamówieñ publicznych ustalenia
wartoci zamówienia dokonuje siê nie
wczeniej ni¿ 3 miesi¹ce przed dniem
wszczêcia postêpowania, je¿eli przedmiotem zamówienia s¹ dostawy lub us³ugi.
W tym przypadku ustalenie wartoci zamówienia uleg³o przedawnieniu, poniewa¿ zosta³o sporz¹dzone 18.09.2008 r.,
33. w sprawie uchylenia uchwa³y nr 1282/2008
Zarz¹du Powiatu Poznañskiego z dnia
17.10.2008 r. w sprawie og³oszenia przetargu
nieograniczonego na wykonanie modernizacji piwnic w budynku przy ul. S³owackiego, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania
komisji przetargowej  konieczne jest dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczêciem postêpowania.
Zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy Prawo
zamówieñ publicznych ustalenia wartoci
zamówienia dokonuje siê nie wczeniej ni¿
6 miesiêcy przed dniem wszczêcia postêpowania, je¿eli przedmiotem zamówienia s¹ roboty budowlane. W tym przypadku ustalenie
wartoci zamówienia uleg³o przedawnieniu,
poniewa¿ zosta³o sporz¹dzone 30.06.2008 r.
 w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i ch³odniczej, 24.07.2008 r.  w zakresie
instalacji elektrycznych, we wrzeniu 2008 r.
 w zakresie bran¿y budowlanej,
34. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na prowadzenie badania
sk³adu i w³aciwoci odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie powiatu poznañskiego. Zatwierdza siê wybór oferty
z³o¿onej przez konsorcjum firm: Socotec

Polska sp. z o.o. z Warszawy i Miejskie
Laboratorium Chemiczne przy Urzêdzie
Miasta Sto³ecznego Warszawy, które zaoferowa³o realizacjê zadania za kwotê
95.892,00 z³ brutto (kryterium oceny 
100% cena). Oferty z³o¿y³y 3 podmioty,
35. w sprawie przeznaczenia rodków finansowych na realizacjê zadañ w odniesieniu do
lasów niestanowi¹cych w³asnoci Skarbu
Pañstwa. rodki w wysokoci 52.000,00 z³
przeznacza siê na realizacjê zadañ w odniesieniu do lasów niestanowi¹cych w³asnoci
Skarbu Pañstwa, wykonywanych w imieniu
Starosty Poznañskiego przez Nadlenictwa:
Babki  16.947,00 z³, Czerniejewo 
3.049,00 z³, Konstantynowo  19.277,00 z³,
£opuchówko  12.727,00 z³,
36. w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi
na terenie miejscowoci Plewiska, gm. Komorniki, przebiegaj¹cej przez nieruchomoci oznaczone ewid.: obrêb Plewiska, dz. nr
1016, 1312, 1108, 1109, 1112, 1115, 1118,
1122, 1124, 1126, 1128, 1130. Zarz¹d pozytywnie opiniuje zaliczenie ww. drogi (która stanowi uzupe³nienie sieci dróg s³u¿¹cej
miejscowym potrzebom) do kategorii dróg
gminnych,
37. w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi
na terenie miejscowoci G¹dki, Koninko,
¯erniki, gm. Kórnik. Zarz¹d pozytywnie
opiniuje zaliczenie ww. drogi, która stanowi
uzupe³nienie sieci dróg s³u¿¹cej miejscowym potrzebom, do kategorii dróg gminnych,
38. w sprawie zatwierdzenia porozumienia
miêdzy powiatem poznañskim a NZOZ
Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana
Tytusa D¹browskiego Sp. z o.o. Przedmiotem porozumienia jest okrelenie wzajemnych praw i obowi¹zków stron umowy
odnonie realizacji projektu Termomodernizacja NZOZ Szpital w Puszczykowie
Sp. z o.o.. Przeprowadzana w ramach projektu termomodernizacja Szpitala w Puszczykowie bêdzie obejmowaæ wy³¹cznie
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obiekty u¿ytecznoci publicznej Szpitala.
W ramach realizowanego projektu powiat
poznañski z³o¿y wniosek o dofinansowanie
realizacji projektu ze rodków dostêpnych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. W celu realizacji
projektu Szpital wyra¿a bezwarunkow¹
zgodê na dysponowanie nieruchomociami
nale¿¹cymi do NZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa D¹browskiego
przez powiat poznañski na cele budowlane
zwi¹zane z realizacj¹ projektu. Strony zobowi¹zuj¹ siê do wspó³dzia³ania w celu
uzyskania wszelkich stosownych zezwoleñ,
decyzji, uzgodnieñ, w tym w szczególnoci
pozwolenia na budowê zwi¹zan¹ z planowan¹ realizacj¹ projektu Termomodernizacja NZOZ Szpital w Puszczykowie Sp.
z o.o.,
39. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót
budowlanych w zakresie budowy boisk
wielofunkcyjnych oraz placów zabaw
w jednostkach owiatowych powiatu poznañskiego z mo¿liwoci¹ sk³adania ofert
czêciowych (VIII czêci). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pod nazw¹ Promocja zdrowia
poprzez sport  zespó³ przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).
Zarz¹d zatwierdza wyniki postêpowania
o udzielenie zamówienia:
1) w zakresie czêci I: Zespó³ Szkó³ im.
Adama Wodziczki w Mosinie  wybór
oferty z³o¿onej przez konsorcjum firm:
Panpro Sport Pawe³ Prokopczuk, Marek
Markowski sp.j.  Warszawa oraz Zak³ad Robót Ogrodniczych SPIREA
Renata Przybylska  Leszno, które zaoferowa³o realizacjê zadania za cenê
brutto 858.862,40 z³,

2) w zakresie czêci II: Specjalny Orodek
Szkolno-Wychowawczy w Mosinie 
wybór oferty z³o¿onej przez konsorcjum
firm: Panpro Sport Pawe³ Prokopczuk,
Marek Markowski sp.j.  Warszawa
oraz Zak³ad Robót Ogrodniczych SPIREA Renata Przybylska  Leszno, które zaoferowa³o realizacjê zadania za
cenê brutto 115.210,87 z³,
3) w zakresie czêci III: Zespó³ Szkó³
im. Jadwigi i W³adys³awa Zamoyskich
w Rokietnicy, Filia w Poznaniu, ul. Rubie¿ 20  wybór oferty z³o¿onej przez
konsorcjum firm: Panpro Sport Pawe³
Prokopczuk, Marek Markowski sp.j. 
Warszawa oraz Zak³ad Robót Ogrodniczych SPIREA Renata Przybylska 
Leszno, które zaoferowa³o realizacjê
zadania za cenê brutto 253.893,36 z³,
4) w zakresie czêci IV: Zespó³ Szkó³
im. Jadwigi i W³adys³awa Zamoyskich
w Rokietnicy  wybór oferty z³o¿onej
przez konsorcjum firm: Panpro Sport
Pawe³ Prokopczuk, Marek Markowski
sp.j.  Warszawa oraz Zak³ad Robót
Ogrodniczych SPIREA Renata Przybylska, ul. Wilkoñskiego 18, 64-100 Leszno, które zaoferowa³o realizacjê zadania
za cenê brutto 429.399,98 z³,
5) w zakresie czêci V: Dom Dziecka
w Kórniku-Bninie oraz Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika
w Puszczykowie dla potrzeb Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego
w Mosinie  wybór oferty z³o¿onej przez
konsorcjum firm: Panpro Sport Pawe³
Prokopczuk, Marek Markowski sp.j. 
Warszawa oraz Zak³ad Robót Ogrodniczych SPIREA Renata Przybylska  Leszno, które zaoferowa³o realizacjê zadania
za cenê brutto 723.540,88 z³,
6) w zakresie czêci VI: Zespó³ Szkó³
im. Jadwigi i W³adys³awa Zamoyskich
w Rokietnicy, Filia w Murowanej Golinie, ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana
Golina  wybór oferty z³o¿onej przez
konsorcjum firm: Panpro Sport Pawe³
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Prokopczuk, Marek Markowski sp.j. 
Warszawa oraz Zak³ad Robót Ogrodniczych SPIREA Renata Przybylska 
Leszno, które zaoferowa³o realizacjê
zadania za cenê brutto 267.909,37 z³,
7) w zakresie czêci VII: Orodek Wspomagania Rodziny, ul. Poznañska 91,
62-006 Kobylnica  wybór oferty z³o¿onej przez przedsiêbiorstwo DAWAR
PLUS Dariusz Komar, Suchy Las, które zaoferowa³o realizacjê zadania za
cenê brutto 488.074,97 z³,
8) w zakresie czêci VIII: Zespó³ Szkó³
im. gen. Dezyderego Ch³apowskiego
w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005
Owiñska  wybór oferty z³o¿onej przez
konsorcjum firm: Panpro Sport Pawe³
Prokopczuk, Marek Markowski sp.j.
oraz Zak³ad Robót Ogrodniczych SPIREA Renata Przybylska  Leszno, które zaoferowa³o realizacjê zadania za
cenê brutto 538.932,96 z³,
40. w sprawie nieodp³atnego udostêpnienia sali
sesyjnej Powiatowemu Orodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w celu przeprowadzenia szkolenia dla geodetów powiatowych w dniu 10.03.2009 r.
w godz. 15.00-17.00,
41. w sprawie przeznaczenia rodków finansowych na koszty zwi¹zane z organizacj¹
eliminacji konkursu Nasza Europa na
szczeblu powiatowym  w wysokoci
700,00 z³ (w tym 500,00 z³ na zakup nagród),
42. w sprawie powo³ania komisji konkursowej
etapu powiatowego IX Wielkopolskiego
Konkursu Nasza Europa w nastêpuj¹cym
sk³adzie: Mariusz Pa³ka, Ewa Kuleczka-Drausowska, Hanna Radomska, El¿bieta
Pawlicka. Konkurs zosta³ przeprowadzony
w ZS w Rokietnicy w dniu 13.03.2009 r.,
43. w sprawie podniesienia kapita³u zak³adowego Sp. z o.o. Niepubliczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im.
prof. Stefana Tytusa D¹browskiego. Zarz¹d
Powiatu postanowi³ podwy¿szyæ kapita³
zak³adowy spó³ki z kwoty 40.581.000,00 z³

do kwoty 43.581.000,00 z³, to jest
o 3.000.000,00 z³. Podwy¿szenie kapita³u
zak³adowego nastêpuje poprzez utworzenie
3.000 nowych udzia³ów o wartoci nominalnej 1.000,00 z³ ka¿dy. Udzia³y zostan¹ pokryte w ca³oci przez dotychczasowego
wspólnika wk³adem pieniê¿nym. Po dokonaniu podwy¿szenia kapita³ zak³adowy Spó³ki wyniesie 43.581.000 z³ i bêdzie siê
sk³adaæ z 43.581 udzia³ów o wartoci nominalnej 1.000,00 z³. rodki finansowe na pokrycie wk³adu pieniê¿nego pochodz¹
z bud¿etu powiatu poznañskiego na rok
2009,
44. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu Epizody Powstania Wielkopolskiego.
Zarz¹d zatwierdzi³ wyniki konkursu. Zarz¹d zatwierdzi³ kwotê 20.000,00 z³ na zakup nagród oraz wydruk publikacji z okazji
90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
 I miejsce: Patrycja Kuter z Gimnazjum
w ZS w Jerzykowie  nagroda: laptop,
 II miejsce: Wojciech Siejak z Gimnazjum nr 2 w Mosinie  nagroda: kamera
cyfrowa,
 III miejsce: Patrycja G³ucha z Gimnazjum
w Pecnej  nagroda: aparat cyfrowy,
 wyró¿niona szko³a: Gimnazjum w Jerzykowie  nagroda: rzutnik multimedialny,
45. w sprawie powo³ania jury ds. wyboru najlepszych prac  folderów ukazuj¹cych interesuj¹ce miejsca w powiecie poznañskim.
Zarz¹d zatwierdzi³ nastêpuj¹cy sk³ad: Przewodnicz¹ca Komisji  Gra¿yna G³owacka,
przewodnicz¹ca Komisji Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki Rady, sekretarz  Tomasz Morawski, dyrektor Wydzia³u Promocji, Jan Mazurczak  ekspert w dziedzinie
promocji turystyki i rekreacji, Ryszard Walerych  ekspert w dziedzinie promocji turystyki i rekreacji,
46. w sprawie zlecenia artystom wykonania
koncertu z okazji 10-lecia powiatu poznañskiego. Koncert odbêdzie siê 27 marca
2009 r. w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu. Uroczystoæ zostanie
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uwietniona koncertem artystów scen poznañskich: zespo³ów Affabre Concinui 
7.500,00 z³ i Audiofeels  10.000,00 z³
oraz Grzegorza Tomczaka z zespo³em 
6.955,00 z³. Wartoæ zamówienia us³ug artystycznych wyniesie 24.455.00 z³ brutto,
47. w sprawie podpisania umowy na administrowanie central¹ telefoniczn¹ NEC
SV18100 wraz z osprzêtem realizuj¹cym
ró¿ne funkcje systemu, konserwacji i naprawy sieci telefonicznej oraz urz¹dzeñ telekomunikacyjnych w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu. Zarz¹d postanowi³ podpisaæ
z Firm¹ Teletechnika S.J. z Poznania umowê na realizacjê us³ugi teleinformatycznej
w zakresie administrowania central¹ telefoniczn¹ NEC SVI8100 wraz z osprzêtem realizuj¹cym okrelone funkcje systemu
zwane dalej central¹ telefoniczn¹, naprawy
i konserwacji sieci telefonicznej oraz urz¹dzeñ telekomunikacyjnych w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Miesiêczny koszt us³ugi:
1.342,00 z³ brutto. Umowa zostanie podpisana z dniem 13.03.2009 roku i trwaæ
bêdzie do 31.12.2010 r. Ca³kowity koszt:
29.524,00 z³ brutto,
48. w sprawie serwisu i konserwacji urz¹dzeñ
systemu Kontroli Dostêpu zainstalowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Poznaniu. Zarz¹d postanowi³ podpisaæ
z Firm¹ Teletechnika S.J. z Poznania umowê na realizacjê us³ugi serwisu i konserwacji urz¹dzeñ systemu Kontroli Dostêpu.
Miesiêczny koszt us³ugi: 439,22 z³ brutto.
Umowa zostanie podpisana z dniem
13.03.2009 r. do 31.12.2010 r. Ca³kowity
koszt umowy: 9.662,84 z³ brutto,
49. w sprawie wyra¿enia opinii dot. realizacji
inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie
ul. Planetarnej w Zalasewie, gm. Swarzêdz.
Budowa ulicy dotyczy odcinka o d³ugoci
1,132 km, droga posiadaæ bêdzie dwa pasy
ruchu, ka¿dy po 3,5 m. Wzd³u¿ odcinka
wybudowane zostan¹ chodniki ze cie¿k¹
rowerow¹ o szerokoci 3 m, zatoki autobusowe oraz zjazdy na posesje. Projektowa26
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ny odcinek koñczy siê przy skrzy¿owaniu
z ul. Transportow¹. Inwestycja usprawni
komunikacjê w rejonie oraz poprawi bezpieczeñstwo ruchu drogowego,
50. w sprawie zlecenia robót uzupe³niaj¹cych
przy naprawie tarasów domków szeregowych DPS w Lisówkach, ul. Lene Zacisze
 Firmie Us³ugowo-Budowlanej Tadeusz
led z Poznania za kwotê 27.077,72 z³
brutto. W zwi¹zku z napraw¹ tarasów domków mieszkalnych oraz równoleg³ym prowadzeniem prac nad audytem energetycznym
i dokumentacj¹ termomodernizacji domków,
które wykaza³y m.in. koniecznoæ wykonania izolacji cieplnej cian fundamentowych
wszystkich obiektów, wskazane jest zlecenie wykonania tych prac przy okazji wykonywanej obecnie naprawy tarasów,
51. w sprawie zlecenia robót uzupe³niaj¹cych
przy wymianie stolarki okiennej (nieuwzglêdnione w specyfikacji) w budynku
pensjonariuszy i w domkach szeregowych
DPS w Lisówkach firmie Gemat sp. z o.o.
Grupa Budowlana ze Stêszewa za kwotê
51.925,39 z³ brutto,
52. w sprawie zawarcia umowy z Przedsiêbiorstwem Teletechnika Systems Waldemar
Pudelski, Barbara Banaszak-Pudelska Sp. J.
na wiadczenie us³ug teleinformatycznych
w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 za kwotê
292,80 z³ brutto miesiêcznie. Wartoæ umowy zawartej do 31.12.2010 r. wyniesie
6.441,60 z³ brutto,
53. w sprawie wyra¿enia zgody na zlecenie
prac zwi¹zanych z wycink¹ drzew na terenie ZS w Rokietnicy firmie MAXPROJEKT Gniezno za kwotê 642.00 z³ brutto,
54. w sprawie nieodp³atnego wynajêcia auli ZS
nr 1 w Swarzêdzu na uroczyst¹ sesjê Rady
Miejskiej Swarzêdza w dniu 19 marca
2009 r.,
55. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na najem ³¹czy telekomunikacyjnych na potrzeby powiatu poznañskiego. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty
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z³o¿onej przez firmê Crowley Data Poland
z Warszawy, która zaoferowa³a realizacjê
zamówienia za kwotê 81.6891,20 z³ brutto.
W postêpowaniu wp³ynê³a 1 oferta. Wykonawca spe³ni³ wymogi formalno-prawne
udzia³u w postêpowaniu,
56. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji pomieszczeñ kot³owni olejowej na potrzeby wêz³a
cieplnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ oraz powo³ania komisji przetargowej,
57. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez zamieszczenie artyku³u promocyjnego na ³amach magazynu Kierunek £awica za kwotê 3.904,00 z³ brutto. W ramach
dzia³añ promocyjnych w magazynie zostanie zamieszczona oferta rekreacyjna i turystyczna powiatu poznañskiego. Pismo
ukazuje siê kilka razy w roku, jego celem
jest przedstawienie atrakcji Aglomeracji
Poznañskiej. Adresowane jest g³ównie do
pasa¿erów przylatuj¹cych i odlatuj¹cych
z Portu Lotniczego Poznañ-£awica, ale
równie¿ do goci poznañskich hoteli, turystów odwiedzaj¹cych Poznañ i region. Prezentacja powiatu uka¿e siê w wiosennej
edycji magazynu  21 marca 2009 r. i bêdzie dostêpna do 21 czerwca 2009 r. Pole
dystrybucji wydawnictwa to teren lotniska
oraz pok³ady samolotów linii Jet Air, obs³uguj¹cej biznesowe po³¹czenia Bydgoszcz 
Poznañ  Kraków  Poznañ  Bydgoszcz
oraz Poznañ  Berlin  Poznañ. Przygotowane materia³y  tekst i zdjêcia  s³u¿yæ
bêd¹ wypromowaniu walorów turystycznych powiatu. Dziêki magazynowi powiat
poznañski zyska mo¿liwoæ dotarcia do
szerszego krêgu potencjalnych odbiorców.
Pismo wydawane jest w dwóch wersjach
jêzykowych: polskiej i angielskiej, w kolorze, na papierze kredowym. Nak³ad wynosi 10.000 sztuk: 6000 w jêzyku polskim
i 4000 w jêzyku angielskim,
58. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez zamieszczenie reklamy powiatu
poznañskiego w Gazecie Wyborczej.

W pierwszych dniach kwietnia Poznañ stanie siê gospodarzem II Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznañskiej. Powiat
Poznañski jest wspó³organizatorem wydarzenia. W zwi¹zku z imprez¹ Gazeta
Wyborcza wyda ogólnopolski dodatek
promuj¹cy gminy i powiaty skupione w obszarze aglomeracyjnym. Reklama powiatu
poznañskiego uka¿e siê na 3 stronie, obejmowaæ bêdzie 1/2 strony, w nak³adzie 500
tys. egzemplarzy. Promocja walorów inwestycyjnych powiatu poznañskiego na
³amach ogólnopolskiego dziennika sprzyja
kszta³towaniu wizerunku miejsca silnego
gospodarczo i aktywnie dzia³aj¹cego w celu
pozyskania inwestorów,
59. w sprawie pe³nienia nadzoru archeologicznego przy budowie boiska wielofunkcyjnego w ZS w Rokietnicy przez dr Barbarê
Stolpiak  umowa o dzie³o za kwotê 610,00
z³ brutto,
60. w sprawie wykonania aktualizacji audytów
energetycznych obiektów DPS w Lisówkach oraz budynków Szpitala w Puszczykowie firmie Projektowanie Doradztwo
Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz  za
kwotê 16.700,00 z³ brutto (DPS Lisówki 
7.600,00 z³, Szpital w Puszczykowie 
9.100,00 z³),
61. w sprawie przeznaczenia rodków w kwocie 2.000,00 z³ na zakup aparatu fotograficznego Sony Alpha A300. Zakup zosta³
zaplanowany w projekcie pn. Promocja
zdrowia poprzez sport  zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych
w powiecie poznañskim w Dzia³aniu 5
Promocja i Zarz¹dzanie. Aparat bêdzie s³u¿y³ do dokumentowania przeprowadzonych
zajêæ na boiskach wybudowanych w ramach
projektu. Powy¿sza dokumentacja bêdzie
podlegaæ ocenie jako element promocji projektu podczas ewentualnych kontroli,
62. w sprawie wydania zezwolenia na u¿ywanie ³odzi motorowych podczas treningów
zawodników UKS Zalew Jerzykowo na Jez.
Kowalskim,
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63. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, zwi¹zanych z za³o¿eniem
komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem numerycznej nak³adki uzbrojenia terenu w systemie
GEO-INFO V dla obrêbów: D¹browa, D¹brówka, Palêdzie, Zakrzewo, gmina Dopiewo, województwo wielkopolskie; Plewiska,
Wiry, gmina Komorniki, województwo wielkopolskie oraz doprowadzenie do zgodnoci
z wymogami instrukcji geodezyjnych (O-1,
O-3, G-1, G-4, K-1, G-5) granic dzia³ek na
numerycznej obiektowej mapie ewidencyjnej (gmina Tarnowo Podgórne) sporz¹dzonej na zlecenie ARiMR  z mo¿liwoci¹
sk³adania ofert czêciowych, maks. 7 czêci, zatwierdzenia SIWZ oraz powo³ania
komisji przetargowej,
64. w sprawie obwieszczenia o odst¹pieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na rodowisko projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla
powiatu poznañskiego oraz w sprawie zgody na zlecenie publikacji obwieszczenia.
Odst¹pienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na rodowisko
projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla powiatu poznañskiego wynika
z faktu, ¿e projektowana aktualizacja dokumentu stanowi niewielk¹ modyfikacjê
w ustaleniach przyjêtego w 2004 r. Planu
gospodarki odpadami dla powiatu poznañskiego. Zarz¹d wyrazi³ równie¿ zgodê na
zlecenie publikacji obwieszczenia w Gazecie Wyborczej za kwotê do 650,00 z³
brutto,
65. w sprawie przed³u¿enia terminu realizacji
umowy nr ZI.2222-1-00020/09 zawartej
z przedsiêbiorstwem MAXPROJEKT na
wycinkê drzew i krzewów z terenu ZS
w Rokietnicy, ZS w Rokietnicy Szko³a
w Poznaniu, LO w Puszczykowie  do dnia
31.03.2009 r. Przesuniêcie terminu spowodowane jest brakiem decyzji w sprawie zezwolenia na wycinkê drzew i krzewów
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znajduj¹cych siê na terenie ZS w Rokietnicy Szko³a w Poznaniu przy ul. Rubie¿ 20,
66. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu sportowo-turystycznego W powiat
z klas¹.... Zarz¹d zatwierdzi³ nastêpuj¹ce
wyniki konkursu: nagroda g³ówna  jednodniowa wycieczka, koszt 3.000,00 z³ brutto,
dla uczniów klasy V ZS w Pobiedziskach
oraz dwa wyró¿nienia  plecaki, za ³¹czn¹
kwotê 2.000,00 z³, dla uczniów klasy VI ZS
w Pobiedziskach oraz uczniów klasy VI
SOSW w Mosinie,
67. w sprawie pokrycia kosztów pobytu delegacji z powiatu poznañskiego w miejscowoci Korbach w Niemczech w wysokoci
7.000,00 z³ brutto. Delegacja odbêdzie siê
w dniach od 5 do 8 kwietnia 2009 r. Celem
wizyty jest zapoznanie siê z funkcjonowaniem Centrum Kszta³cenia Zawodowego
w Korbach oraz zastosowanie zdobytych
dowiadczeñ w placówkach owiatowych
prowadzonych przez powiat poznañski,
m.in. w Zespole Szkó³ nr 1 im. Powstañców
Wielkopolskich w Swarzêdzu,
68. w sprawie pokrycia kosztów promocji powiatu poznañskiego podczas fina³u XIII
Ogólnopolskiego Przegl¹du Form Dokumentalnych Bazar  w wysokoci
4.000,00 z³. Fina³ Przegl¹du odbêdzie siê
17.06.2009 r. na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich. Podczas uroczystoci
rozdania nagród zostanie zaprezentowany
powiat poznañski, logo powiatu zostanie
umieszczone na sali podczas uroczystoci
wrêczenia nagród oraz na zaproszeniach
i informacjach o Przegl¹dzie wysy³anych
do stacji telewizyjnych i radiowych oraz do
prasy,
69. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez organizacjê uroczystoci 10-lecia
powiatu poznañskiego. Zarz¹d postanowi³
przeznaczyæ rodki finansowe w wysokoci
20.000,00 z³ na pokrycie kosztów uroczystoci 10-lecia powiatu poznañskiego, która odbêdzie siê w dniu 27.03.2009 r. w Auli
Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Firma MCA Music sp. z o.o. w Poznaniu
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

zajmie siê organizacj¹ uroczystoci, w tym
obs³ug¹ nag³onienia, owietleniem, dekoracjami. Ponadto zostanie zatrudniony fotograf
oraz obs³uga techniczna sali (pomieszczenie Auli Akademia Muzyczna udostêpni
nieodp³atnie),
70. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zapytania o cenê na wiadczenie
us³ugi ochrony budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu wraz z terenem przyleg³ym, zatwierdzenia SIWZ oraz powo³ania
komisji przetargowej,
71. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy wnêtrz budynku
DD w Kórniku-Bninie, pawilon Jacek. Zarz¹d postanowi³ zatwierdziæ wybór oferty
z³o¿onej przez Przedsiêbiorstwo Demiurg
Miko³aj Jankowski z Poznania, który zaoferowa³o realizacjê zamówienia za kwotê
39.650,00 z³ brutto. W postêpowaniu wp³ynê³o 9 ofert. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza oraz spe³nia wymogi formalno-prawne,
72. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z realizacji zadañ powiatu poznañskiego
z zakresu promocji zdrowia przez organizacje pozarz¹dowe, podmioty okrelone
w art. 3, ust. 3 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. £¹czna
kwota przyznanych dotacji to 12.820,00 z³.
Wydzia³ Zdrowia i Polityki Spo³ecznej
sprawdzi³ sprawozdania ze sposobu realizacji dotacji pod wzglêdem merytorycznym,
73. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadañ powiatu poznañskiego z zakresu pomocy spo³ecznej przez organizacje
pozarz¹dowe, podmioty okrelone w art. 3,
ust. 3 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. £¹czna kwota przyznanych dotacji to 216.998,94 z³, w tym:
stowarzyszenia  193.703,34 z³, fundacje 
14.797,60 z³, pozosta³e podmioty  8.498,00
z³. Wydzia³ Zdrowia i Polityki Spo³ecznej

sprawdzi³ sprawozdania ze sposobu realizacji dotacji pod wzglêdem merytorycznym,
74. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka
w Swarzêdzu. W nowym regulaminie m.in.
wskazano na ca³odobowy charakter placówki oraz zaktualizowano obowi¹zuj¹ce
podstawy prawne funkcjonowania Domu,
75. w sprawie wyksiêgowania niektórych zobowi¹zañ z ksi¹g rachunkowych powiatu poznañskiego. Opieraj¹c siê na pisemnych
informacjach kancelarii prawnej Masiota
i Wspólnicy Adwokacka Spó³ka Partnerska,
Zarz¹d postanowi³ wyksiêgowaæ z ksi¹g rachunkowych powiatu zobowi¹zania wobec
Urzêdu Miasta Puszczykowo  kwota zobowi¹zania 24.788,21 z³ oraz wobec Urzêdu
Marsza³kowskiego w Poznaniu  kwota zobowi¹zania 3.464,45 z³,
76. w sprawie wyra¿enia zgody na podnajem
przez NZOZ Endokrynologia Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Poznaniu
Sp. z o.o. lokalu nr 349 w budynku przy ul.
S³owackiego 8 dla Fundacji na rzecz Medycyny Polskiej,
77. w sprawie zmiany uzasadnienia uchwa³y nr
1592 Zarz¹du Powiatu Poznañskiego z dnia
5.03.2009 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót
budowlanych w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych oraz placów zabaw w jednostkach owiatowych powiatu poznañskiego
z mo¿liwoci¹ sk³adania ofert czêciowych
(VIII czêci). Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pod nazw¹ Promocja zdrowia poprzez sport  zespó³
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG). Uzasadnienie zmienia siê w nastêpuj¹cy sposób:
 w zakresie czêci I, pkt 13  oferta nr 38
 Wykonawca zostaje wykluczony
z udzia³u w postêpowaniu na podstawie
art. 24, ust. 1, pkt 10 ustawy Prawo
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zamówieñ publicznych, poniewa¿ nie
spe³nia warunku udzia³u w postêpowaniu, gdy¿ wyjanienia wykonawcy,
aczkolwiek podpisane przez osobê
uprawnion¹, nie potwierdzaj¹ spe³nienia
postawionego warunku podmiotowego
udzia³u w postêpowaniu  wykonania
minimum 1 roboty budowlanej odpowiadaj¹cej sw¹ wartoci¹ przedmiotowi
zamówienia. Z³o¿ona oferta uznana zostaje za odrzucon¹ w myl art. 24, ust.
4 cytowanej ustawy,
 w zakresie czêci II, pkt 9  zostaje uchylony,
 w zakresie czêci III, pkt 3  oferta nr 38
 Wykonawca zostaje wykluczony
z udzia³u w postêpowaniu na podstawie
art. 24, ust. 1, pkt 10 ustawy Prawo
zamówieñ publicznych, poniewa¿ nie
spe³nia warunku udzia³u w postêpowaniu, gdy¿ wyjanienia wykonawcy,
aczkolwiek podpisane przez osobê
uprawnion¹, nie potwierdzaj¹ spe³nienia
postawionego warunku podmiotowego
udzia³u w postêpowaniu  wykonania
minimum 1 roboty budowlanej odpowiadaj¹cej sw¹ wartoci¹ przedmiotowi
zamówienia. Z³o¿ona oferta uznana zostaje za odrzucon¹ w myl art. 24, ust.
4 cytowanej ustawy,
 w zakresie czêci IV, pkt 8  oferta nr 38
 Wykonawca zostaje wykluczony
z udzia³u w postêpowaniu na podstawie
art. 24, ust. 2, pkt 2 cytowanej ustawy,
poniewa¿ z³o¿y³ nieprawdziwe informacje maj¹ce wp³yw na wynik prowadzonego postêpowania. Wykonawca, mimo
istnienia normatywnego obowi¹zku
przed³o¿enia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S¹dowego, gdzie
wyraz aktualny nale¿y rozumieæ jako
zgodny ze stanem rzeczywistym, a ponadto (jednoczenie) nie starszy ni¿ 6
miesiêcy  licz¹c od up³ywu terminu
sk³adania ofert, przedstawi³ odpis nieaktualny. Wykonawca dzia³a³ wiêc nie tyle
nawet w sposób niedba³y, ile z pe³n¹
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wiadomoci¹ wprowadzi³ Zamawiaj¹cego w b³¹d, podaj¹c (w zakresie reprezentacji) informacje nieprawdziwe.
Postêpowanie wykonawcy by³o tym
bardziej niew³aciwe, ¿e (jak wynika
z powo³anego w protecie wpisu w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym
z 2008 r. nr 250, poz. 215100) wpis prokury nast¹pi³ w dniu 5 grudnia 2008 r.,
a zatem 55 dni przed z³o¿eniem oferty.
Z³o¿ona oferta uznana zostaje za odrzucon¹ w myl art. 24, ust. 4 cytowanej
ustawy,
 w zakresie czêci V, pkt 10  oferta nr
38  Wykonawca zostaje wykluczony
z udzia³u w postêpowaniu na podstawie
art. 24, ust. 1, pkt 10 ustawy Prawo
zamówieñ publicznych, poniewa¿ nie
spe³nia warunku udzia³u w postêpowaniu, gdy¿ wyjanienia wykonawcy,
aczkolwiek podpisane przez osobê
uprawnion¹, nie potwierdzaj¹ spe³nienia
postawionego warunku podmiotowego
udzia³u w postêpowaniu  wykonania
minimum 1 roboty budowlanej odpowiadaj¹cej sw¹ wartoci¹ przedmiotowi
zamówienia. Z³o¿ona oferta uznana zostaje za odrzucon¹ w myl art. 24, ust. 4
cytowanej ustawy,
 w zakresie czêci VI, pkt 6  oferta nr
38  Wykonawca zostaje wykluczony
z udzia³u w postêpowaniu na podstawie
art. 24, ust. 1, pkt 10 ustawy Prawo
zamówieñ publicznych, poniewa¿ nie
spe³nia warunku udzia³u w postêpowaniu, gdy¿ wyjanienia wykonawcy,
aczkolwiek podpisane przez osobê
uprawnion¹, nie potwierdzaj¹ spe³nienia
postawionego warunku podmiotowego
udzia³u w postêpowaniu  wykonania
minimum 1 roboty budowlanej odpowiadaj¹cej sw¹ wartoci¹ przedmiotowi
zamówienia. Z³o¿ona oferta uznana zostaje za odrzucon¹ w myl art. 24, ust.
4 cytowanej ustawy,
 w zakresie czêci VII, pkt 11  oferta
nr 38  Wykonawca zostaje wykluczoBiuletyn Powiatu Poznañskiego

ny z udzia³u w postêpowaniu na podstawie art. 24, ust. 1, pkt 10 ustawy Prawo
zamówieñ publicznych, poniewa¿ nie
spe³nia warunku udzia³u w postêpowaniu, gdy¿ wyjanienia wykonawcy,
aczkolwiek podpisane przez osobê
uprawnion¹, nie potwierdzaj¹ spe³nienia
postawionego warunku podmiotowego
udzia³u w postêpowaniu  wykonania
minimum 1 roboty budowlanej odpowiadaj¹cej sw¹ wartoci¹ przedmiotowi
zamówienia. Z³o¿ona oferta uznana zostaje za odrzucon¹ w myl art. 24, ust. 4
cytowanej ustawy,
 w zakresie czêci VIII, pkt 8  oferta
nr 38  Wykonawca zostaje wykluczony z udzia³u w postêpowaniu na podstawie art. 24, ust. 1, pkt 10 ustawy Prawo
zamówieñ publicznych, poniewa¿ nie
spe³nia warunku udzia³u w postêpowaniu, gdy¿ wyjanienia wykonawcy,
aczkolwiek podpisane przez osobê
uprawnion¹, nie potwierdzaj¹ spe³nienia
postawionego warunku podmiotowego
udzia³u w postêpowaniu  wykonania
minimum 1 roboty budowlanej odpowiadaj¹cej sw¹ wartoci¹ przedmiotowi
zamówienia. Z³o¿ona oferta uznana zostaje za odrzucon¹ w myl art. 24, ust. 4
cytowanej ustawy.
II POSTANOWIENIA W SPRAWIE
UZGODNIENIA:
1. w sprawie uzgodnienia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i terenów zabudowy us³ugowej przy ul. Kolejowej w miejscowoci Dopiewiec, gm.
Dopiewo. Projekt planu ustala tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
tereny zabudowy us³ugowej, urz¹dzeñ elektroenergetycznych i kanalizacyjnych, teren
drogi publicznej, drogi dojazdowej, tereny
dróg dojazdowych wewnêtrznych. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny
bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu,

2. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miasta Puszczykowo. Projekt planu
wyznacza nowe tereny zabudowy mieszkaniowej na dzia³ce o nr. ewid. 127/3. Obs³uga komunikacyjna dzia³ki jest zapewniona
poprzez drogê gminn¹  ul. Cich¹. Ustalenia projektu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce
w³asnoci¹ powiatu poznañskiego.
III PROJEKTY UCHWA£ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZ¥D POWIATU NA SESJÊ
RADY POWIATU:
1. w sprawie okrelenia warunków ca³kowitego lub czêciowego zwolnienia rodziców
z op³aty za pobyt dziecka, równie¿ po osi¹gniêciu pe³noletnoci w rodzinie zastêpczej,
2. w sprawie okrelenia warunków ca³kowitego lub czêciowego zwolnienia rodziców,
opiekunów prawnych i kuratorów z op³aty
za pobyt dziecka w ca³odobowej placówce
opiekuñczo-wychowawczej oraz osoby pe³noletniej za pobyt w ca³odobowej placówce opiekuñczo-wychowawczej,
3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
gminie Murowana Golina na realizacjê
zadania w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
w roku 2009,
4. w sprawie powierzenia gminie Kórnik niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania drog¹
powiatow¹ nr 2470P Borówiec  Kórnik,
5. w sprawie przekazania województwu wielkopolskiemu rodków finansowych,
6. w sprawie pracy skazanych w jednostkach
organizacyjnych powiatu poznañskiego
w 2009 roku,
7. w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej
powiatu poznañskiego na 2009 r.,
8. w sprawie przyjêcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji
rz¹dowej, okrelonego w art. 30, ust. 4 i 4a
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej.
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IV PODJÊTE POSTANOWIENIA:
1. Zarz¹d rozpatrzy³:
a) wnioski Komisji Rewizyjnej  pismo
z dnia 20.02.2009 r.,
b) wnioski Komisji Polityki Spo³ecznej
i Ochrony Zdrowia  pismo z dnia
17.02.2009 r.,
c) wnioski i interpelacje zg³oszone podczas XXVII Sesji Rady Powiatu Poznañskiego,
d) wnioski Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury  pismo z dnia
20.02.2009 r.
e) wnioski Komisji Owiaty i Wychowania  pismo z dnia 10.03.2009 r.
2. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê ze Sprawozdaniem z realizacji planu kontroli Wydzia³u Kontroli za rok 2008 w jednostkach
organizacyjnych powiatu poznañskiego.
W planie kontroli na 2008 rok przewidziano przeprowadzenie kontroli problemowych w zakresie dokonywania wydatków
bie¿¹cych w wybranym miesi¹cu 2006 roku
i wybranym miesi¹cu 2007 roku. W 2008
roku Wydzia³ Kontroli przeprowadzi³
w jednostkach organizacyjnych powiatu
poznañskiego 7 kontroli problemowych.
W jednostkach organizacyjnych powiatu
poznañskiego, w których przeprowadzone
zosta³y kontrole problemowe, przeprowadzone zosta³y kontrole sprawdzaj¹ce stopieñ realizacji zaleceñ pokontrolnych
wydanych po poprzednich kontrolach przeprowadzonych w jednostkach. Kontrole
problemowe przeprowadzone zosta³y w:
1) Zespole Szkó³ w Rokietnicy,
2) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Swarzêdzu,
3) Zespole Szkó³ nr 2 w Swarzêdzu,
4) Zespole Szkó³ nr 1 w Swarzêdzu,
5) Zespole Szkó³ w Mosinie,
6) Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie,
7) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Mosinie.
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W 2008 roku Wydzia³ Kontroli nie przeprowadza³ kontroli doranych. Z kontroli problemowych sporz¹dzone zosta³y
protoko³y. ¯aden z dyrektorów jednostek,
w których przeprowadzone zosta³y kontrole problemowe, nie odmówi³ podpisania protoko³u. Po przeprowadzeniu
kontroli problemowych do dyrektorów
skontrolowanych jednostek skierowano
pisemne wyst¹pienia pokontrolne wraz
z wydanymi zaleceniami.
Szczegó³owy zakres merytoryczny kontroli okrelony zosta³ w opracowanym przez
Wydzia³ Kontroli programie kontroli problemowej w zakresie dokonywania wydatków rzeczowych, zatwierdzonym przez
Starostê Poznañskiego w dniu 7.04.2008 r.
Szczegó³owy zakres kontroli problemowej
dot. ustalania i przestrzegania procedur
kontroli finansowej w zakresie dokonywania wydatków rzeczowych obejmowa³:
a) zaci¹ganie zobowi¹zañ finansowych,
b) dokonywanie wydatków na zakup towarów i us³ug oraz na pokrycie kosztów
podró¿y s³u¿bowych pracowników,
c) ewidencjê ksiêgow¹ wydatków i rozrachunków z dostawcami.
Podczas kontroli problemowych nie stwierdzono faktów i okolicznoci, które wskazywa³yby na mo¿liwoæ pope³nienia
przestêpstwa. Nie stwierdzono przypadków mo¿liwoci naruszenia dyscypliny
finansów publicznych.
Kontroli sprawdzaj¹cej poddano zalecenia
pokontrolne, wydane przez Starostê Poznañskiego w wyst¹pieniach pokontrolnych,
w zwi¹zku z przeprowadzonymi przez Wydzia³ Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu kontrolami problemowymi na temat
ustalenia i przestrzegania procedur kontroli
finansowej w zakresie dokonywania wydatków rzeczowych. Sprawdzano stopieñ realizacji zaleceñ i wniosków pokontrolnych
oraz rzetelnoæ odpowiedzi na zalecenia pokontrolne. W wyniku kontroli ustalono, i¿ kierownicy jednostek zrealizowali wystosowane
zalecenia pokontrolne w sposób zgodny
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

z podan¹ przez nich informacj¹ o sposobie
realizacji zaleceñ.
Kontrole prowadzone w 2008 roku zaplanowano w taki sposób, aby sprawdziæ co
najmniej 5% wydatków wykonanych,
w wybranym miesi¹cu 2006 roku i 2007
roku, w ka¿dej jednostce organizacyjnej
powiatu poznañskiego.
3. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wyst¹pieniami pokontrolnymi w zwi¹zku z przeprowadzon¹ kontrol¹ problemow¹ dot. ustalenia
i przestrzegania procedur kontroli finansowej w jednostce w zakresie dokonywania
wydatków bie¿¹cych:
 PPP w Mosinie, pismo z dnia 16.02.2009 r.
 Kontrol¹ objêto wydatki rzeczowe poniesione przez jednostkê w 2006 i 2007 r.
Ustalenia kontroli zawarte zosta³y
w protokole z dnia 23.01.2009 r. Do treci protoko³u nie zosta³y wniesione zastrze¿enia,
 SOSW w Mosinie, pismo z dnia
16.02.2009 r.  Kontrol¹ objêto wydatki rzeczowe poniesione przez jednostkê
w 2006 i 2007 r., przy czym ustalenia
zosta³y dokonane na podstawie wydatków dokonanych w lutym 2006 i w padzierniku 2007 r. Ustalenia kontroli
zawarte zosta³y w protokole z dnia
23.01.2009 r. Do treci protoko³u nie zosta³y wniesione zastrze¿enia,
 ZS w Mosinie, pismo z dnia 16.02.2009 r.
 Kontrol¹ objêto wydatki rzeczowe
poniesione przez jednostkê w 2006
i 2007 r., przy czym ustalenia zosta³y
dokonane na podstawie wydatków dokonanych w lutym 2006 i w padzierniku 2007 r. Ustalenia kontroli zawarte
zosta³y w protokole z dnia 1.12.2008 r.
Do treci protoko³u nie zosta³y wniesione zastrze¿enia.
4. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z Planem pracy Wydzia³u Tworzenia i Realizacji Projektów. Plan pracy wydzia³u obejmuje m.in.:
opracowanie wniosku pn. Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Spo³ecznej
w Lisówkach wraz z monta¿em pomp ciep³a

i kolektorów s³onecznych celem uzyskania
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, Priorytet III rodowisko
przyrodnicze, Dzia³anie 3.2 Infrastruktura
energetyczna przyjazna rodowisku; opracowanie wniosku pn. Termomodernizacja
NZOZ Szpital w Puszczykowie Sp. z o.o.
celem uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko,
Priorytet IX Infrastruktura energetyczna
przyjazna rodowisku i efektywnoæ energetyczna, Dzia³anie 9.3 Termomodernizacja
obiektów u¿ytecznoci publicznej; opracowanie monitoringu Strategii Rozwoju
Powiatu Poznañskiego 2006-2013 za II pó³rocze 2008 roku, opracowanie monitoringu
Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Poznañskiego na lata 2007-2013 za rok 2008
oraz wykonanie w zale¿noci od potrzeb
ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Poznañskiego, opracowanie dokumentacji dla projektów, które otrzyma³y
dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
w trybie uproszczonym: a) projekt pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P
Poznañ  Biedrusko na odcinku od mostu
nad rzek¹ Wart¹ do skrzy¿owania z drog¹
wojewódzk¹ nr 196, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Dzia³anie 2.2. Poprawa
dostêpnoci do regionalnego i ponadregionalnego uk³adu drogowego (po uprzednim
opracowaniu przez Zarz¹d Dróg Powiatowych decyzji administracyjnych zwi¹zanych
z inwestycj¹), b) projekt pn. Renowacja
i konserwacja zbiorów tyflologicznych
w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach celem utworzenia sta³ej ekspozycji
wystawienniczej, Priorytet VI Turystyka
i rodowisko kulturowe, Dzia³anie 6.2.
Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa
kulturowego, c) opracowanie wniosku
aplikacyjnego dla zadania pn. Rozwój
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spo³eczeñstwa informacyjnego w Powiecie
Poznañskim poprzez unowoczenienie us³ug
on-line w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, d) opracowanie wniosku aplikacyjnego dla zadania pn.
Park orientacji przestrzennej dla dzieci niewidomych w Owiñskach  Ogród Zmys³ów
(nazwa umowna) w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego oraz
bie¿¹ce wdra¿anie projektu pn. Promocja
zdrowia poprzez sport  zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych
w powiecie poznañskim dofinansowanego
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, koñcowe rozliczenie projektu Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz rozwój us³ug
publicznych on-line w ramach tzw. nadkontraktacji ZPORR, bie¿¹ce monitorowanie
róde³ pozyskiwania rodków zewnêtrznych
na zadania powiatu.
5. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na z³o¿enie
wniosku o rodki z Europejskiego Funduszu
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III rodowisko przyrodnicze, Dzia³anie
3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku, na projekt pn. Termomodernizacja
budynków DPS w Lisówkach wraz z monta¿em pomp ciep³a i kolektorów s³onecznych
oraz z Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, Priorytet IX
Infrastruktura energetyczna i efektywnoæ
energetyczna, Dzia³anie 9.3 Termomodernizacja NZOZ Szpital w Puszczykowie Sp.
z o.o..
6. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z informacj¹
przedstawion¹ przez Cz³onka Zarz¹du Ewê
Dalc nt. zaplanowanej w bud¿ecie powiatu
kwoty 1 mln z³ z przeznaczeniem na kontynuacjê programu zdrowotnego w zakresie
profilaktyki raka szyjki macicy wród 13latek (rocznik 1996). Kwota ta umo¿liwi
zaszczepienie ok. 50% dziewcz¹t urodzonych w 1996 r. W zwi¹zku z tym powiat
zwróci siê do poszczególnych gmin z pro34
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pozycj¹ partycypacji w kosztach realizacji
programu, tak by obj¹æ zadaniem wszystkie
dziewczynki z tego rocznika. Ostateczny
koszt zaszczepienia jednej dziewczynki
znany bêdzie dopiero po rozstrzygniêciu
konkursu na wybór realizatora programu
w 2009 r.
7. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê nas podjêcie
dzia³añ zwi¹zanych z zamian¹ nieruchomoci pomiêdzy powiatem poznañskim a miastem Poznañ, po³o¿onej w Poznaniu, obrêb
Naramowice, powsta³ej po podziale dzia³ki 81/2 (w czêci nie przeznaczonej pod
us³ugi), stanowi¹cej w³asnoæ powiatu, na
dzia³kê 29/55 (przeznaczon¹ pod us³ugi),
stanowi¹c¹ w³asnoæ miasta Poznañ.
8. Zarz¹d Powiatu w Poznaniu zapozna³ siê
z informacj¹ o sytuacji na rynku pracy oraz
o dzia³aniach Powiatowego Urzêdu Pracy
w Poznaniu na rzecz ³agodzenia skutków
bezrobocia w 2008 r. w powiecie poznañskim, przedstawion¹ przez Dyrektora
Powiatowego Urzêdu Pracy w Poznaniu
Zygmunta Je¿ewskiego (szczegó³owe sprawozdanie na stronie 36).
9. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê ze Sprawozdaniem z dzia³alnoci Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w 2008 roku (szczegó³owe
sprawozdanie na stronie 37).
10. Zarz¹d zapozna³ siê ze Sprawozdaniem
z udzielonych w 2008 r. zamówieñ publicznych. W 2008 r. przeprowadzono 61 postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego
na ³¹czn¹ kwotê 15.757.038,56 z³, (95% 
przetargi nieograniczone, 4%  zapytanie
o cenê, 1%  zamówienia z wolnej rêki).
W trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono 48 postêpowañ na ³¹czn¹ kwotê
14.990.030,73 z³ brutto, w tym na roboty budowlane 6.764.593,51 z³  45%, dostawy
3.551.409,94 z³  31%, us³ugi 4.674.027,28 z³
 24%. W trybie zapytania o cenê przeprowadzono 2 postêpowania na us³ugi na ³¹czn¹
kwotê 614.777,40 z³. W trybie zamówienia
z wolnej rêki przeprowadzono 11 postêpowañ
na ³¹czn¹ kwotê 152.230,43 z³, w tym na roboty budowlane 83.053,65 z³  54%, dostawy
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

48.193,08 z³  32%, us³ugi 20.983,70 z³ 
14%. Sprawozdanie zostanie umieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej.
11. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z Planem
zamówieñ publicznych na rok 2009. Plan
obejmuje 73 postêpowania przetargowe
realizowane przez Wydzia³y Starostwa
z podzia³em na przedmiot zamówienia,
tryb postêpowania, termin uruchomienia postêpowania, wartoæ zamówienia
i klasyfikacjê bud¿etow¹. Plan zostanie
umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.
12. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê oraz przyj¹³
zaproponowane przez Dyrektora Zarz¹du
Dróg Powiatowych zmiany w Programie
Naprawy Dróg Powiatowych w latach
2008-2010 dla gminy Komorniki:
 gmina dla drogi powiatowej nr 2390P
wykona projekt remontu nawierzchni
w ci¹gu ul. Komornickiej na odcinku
od kocio³a do ul. Wirowskiej w Wirach, projekt budowy chodnika po stronie po³udniowej ul. Komornickiej na
odcinku od kocio³a do ul. Nadrzecznej, wykona i sfinansuje ze rodków
w³asnych w latach 2009-2010 prace
remontowo-budowlane objête ww. projektami,
 budowa sygnalizacji wietlnej na skrzy¿owaniu drogi powiatowej nr 2387P
Poznañ  Komorniki z ul. Grunwaldzk¹
i Kolejow¹ zostanie pokryta wy³¹cznie
z bud¿etu powiatu.
13. Zarz¹d Powiatu Poznañskiego pozytywnie
rozpatrzy³ wniosek o wyra¿enie zgody na
po³o¿enia kabla elektrycznego od szafki
elektrycznej nr 1117, stoj¹cej na naro¿niku
budynku bêd¹cego w³asnoci¹ powiatu,
przy ul. S³owackiego 8 w Poznaniu, do stró¿ówki znajduj¹cej siê na s¹siaduj¹cym parkingu. Osoba prowadz¹ca parking posiada
zgodê energetyki, w tym warunki przy³¹czenia oraz projekt umowy z ENEA
Operator sp. z o.o. o przy³¹czenie sieci.
Pod³¹czenie sieci nast¹pi na koszt prowadz¹cej parking.

14. Zarz¹d Powiatu Poznañskiego zaakceptowa³ propozycjê wydatkowania pieniêdzy przewidzianych w bud¿ecie powiatu
poznañskiego na remonty jednostek
owiatowych powiatu w 2009 r. (LO
im. M. Kopernika w Puszczykowie 
350.000,00 z³, ZS im. gen. D. Ch³apowskiego w Bolechowie  670.000,00 z³,
OSW dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach  23.600,00 z³).
15. Zarz¹d Powiatu Poznañskiego wyrazi³
zgodê na nauczanie indywidualne dla
uczennicy ZS nr 2 w Swarzêdzu, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, na okres
6 tygodni.
16. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na nauczanie indywidualne uczennicy ZS w Mosinie
w wymiarze 12 godzin tygodniowo do koñca roku szkolnego.
17. Zarz¹d Powiatu pozytywnie rozpatrzy³
wniosek Dyrektora ZS w Mosinie w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisko
kierownika ds. administracyjno-gospodarczych.
18. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na podwy¿kê wynagrodzeñ dla dwóch zawodowych
niespokrewnionych wielodzietnych rodzin
zastêpczych z poziomu 120% do 130%, tj.
z kwoty 1.976,40 z³ brutto do kwoty
2.141,10 z³ brutto. Podwy¿ka obowi¹zywaæ
bêdzie od dnia 1.01.2009 r.
19. Zarz¹d Powiatu uzgodni³ przebieg projektowanej sieci ciep³owniczej wzd³u¿
ul. Rubie¿ w Poznaniu oraz wyrazi³ zgodê na wybudowanie tej sieci na dzia³ce nr
81/2, ark. 11, obrêb Naramowice (na ww.
dzia³ce zlokalizowany jest budynek ZS
w Rokietnicy, Szko³a przy ul. Rubie¿
w Poznaniu).
20. Zarz¹d Powiatu przyj¹³ sprawozdanie z wykonania bud¿etu za 2008 r. Sprawozdanie
bêdzie dostêpne na stronach BIP.
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Poznañski rynek pracy w 2008 roku
Podczas marcowej Sesji Rady Powiatu Poznañskiego dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy zaprezentowa³ zebranym sprawozdanie na temat rynku pracy oraz
dzia³añ PUP-u w 2008 roku. Poni¿ej przedstawiamy najwa¿niejsze informacje.

Rynek pracy w powiecie i Poznaniu
Rok 2008 charakteryzowa³ siê zadowalaj¹c¹ iloci¹ ofert pracy oraz stosunkowo niskim
bezrobociem. Pozytywne tendencje na rynku
pracy w Poznaniu i powiecie poznañskim
utrzymywa³y siê przez pierwsze trzy kwarta³y
ubieg³ego roku. Dopiero w czwartym kwartale
mo¿na by³o odczuæ negatywne zmiany w postaci zwiêkszaj¹cej siê liczby osób bezrobotnych
(wrzesieñ: 7344  grudzieñ: 7942) oraz zmniejszaj¹cej siê liczby ofert pracy, które a¿ do sierpnia utrzymywa³y siê na poziomie ponad 1000.
Lokalni przedsiêbiorcy, obserwuj¹c zmagania
zachodnich firm z kryzysem, zaczêli od po³owy roku ograniczaæ zatrudnienie. Dodatkowym
problemem by³ fakt, ¿e wielokrotnie potrzeby
kadrowe pracodawców nie korespondowa³y
z umiejêtnociami i dowiadczeniem zawodowym osób zarejestrowanych. W takich przypadkach du¿¹ rolê odgrywa³y oferowane przez
Urz¹d kursy i szkolenia, umo¿liwiaj¹ce zdobycie nowych kwalifikacji i umiejêtnoci.
Projekty Powiatowego Urzêdu Pracy
Dzia³ania podejmowane przez PUP w ubieg³ym roku ukierunkowane by³y na tworzenie
projektów wspomagaj¹cych powrót na rynek
pracy. Dotyczy³y one w szczególnoci grup
zagro¿onych d³ugotrwa³ym bezrobociem, tj.
osób po 50 roku ¿ycia, niepe³nosprawnych,
osób samotnie wychowuj¹cych dzieci oraz kobiet.
Dziêki aplikowaniu o rodki z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki) na realizacjê
zadañ w projektach Lepsze jutro i Nowa
36
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szansa pozyskano prawie 5 mln z³. Wdro¿ono tak¿e programy Nie jeste sam, Dodatkowa szansa i 45/50 PLUS, które zosta³y
wsparte z rezerw Funduszu Pracy, bêd¹cych
w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Urz¹d przyk³ada³ równie¿ du¿¹ wagê do
wspierania przedsiêbiorczoci, przede wszystkim poprzez organizacjê szkoleñ i udzielanie
jednorazowego wsparcia finansowego na uruchomienie dzia³alnoci gospodarczej. £¹cznie
udzielono 433 dotacji na kwotê przekraczaj¹c¹
6 mln z³. Pomoc¹ dla przedsiêbiorców by³y
tak¿e dzia³ania realizowane przez Poznañski
Orodek Wspierania Przedsiêbiorczoci oraz
oferowane przez Urz¹d warsztaty z doskonalenia zawodowego.
Dzia³ania zewnêtrzne
Konferencje i ró¿norodne seminaria dotycz¹ce rynku pracy to kolejny element dzia³añ
PUP-u. Pracownicy Urzêdu uczestniczyli m.in.
w Targach Pracy oraz w organizowanych przez
szko³y spotkaniach, podczas których przedstawiali ofertê Urzêdu dla osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy.
Pe³na treæ opracowania Rynek pracy
w Poznaniu i powiecie poznañskim w 2008 r.
dostêpna jest na stronach internetowych Powiatowego Urzêdu Pracy www.pup.poznan.pl.
na podstawie materia³ów
Powiatowego Urzêdu Pracy
opracowa³a
Ma³gorzata Dorna
Gabinet Starosty
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Konsumencki rok 2008
Zadaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest udzielanie bezp³atnych informacji
prawnych. W ubieg³ym roku Rzecznik udzieli³ ³¹cznie 1198 porad dotycz¹cych us³ug (finansowe, bankowe i ubezpieczeniowe  319,
telekomunikacyjne  278, turystyczne i hotelarskie  86, remontowe  66, motoryzacyjne 
56) oraz 2736 dotycz¹cych umów sprzeda¿y
(wyposa¿enie wnêtrz, sprzêt, umowy poza lokalem i na odleg³oæ  157, RTV, AGD, foto,
telefony  901, obuwie  510, meble  207,
komputery  236, samochody  198, odzie¿ 
144).
Dodatkowo 136 informacji na temat prawa
gospodarczego i prawa pracy zosta³o udzielonych w Poznañskim Orodku Wspierania
Przedsiêbiorczoci. Rzecznik wytoczy³ równie¿ 30 powództw w sporze konsumenta
z przedsiêbiorc¹, a tak¿e czterokrotnie wyst¹pi³ z zawiadomieniem do policji o pope³nieniu
wykroczenia.

Czas walki cz. IV
Mieszkañcy Pobiedzisk w Powstaniu
Wielkopolskim
n 28 grudnia 1918 r.  spo³eczeñstwo Pobiedzisk przystêpuje do Powstania Wielkopolskiego. W godzinach porannych powo³ana zostaje
Stra¿ Ludowa, która rozpoczyna formowanie
Oddzia³u Powstañczego. W tym samym dniu
powstañcy rozbrajaj¹ niemieckiego burmistrza
Wollfa oraz opanowuj¹ Pocztê, Dworzec Kolejowy i Komisariat.
n 29 grudnia 1918 r.  powstañcy rozbrajaj¹
Niemców w okolicznych miejscowociach,
m.in. w Latalicach, Podarzewie, Krzelicach,
£agiewnikach, Biskupicach i Lednogórze.
n 4 stycznia 1919 r.  Oddzia³ Powstañczy
otrzymuje rozkaz udzielenia natychmiastowej po-

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wzi¹³
tak¿e udzia³ w pracach komisji konkursowej
przygotowuj¹cej V Wielkopolsk¹ Olimpiadê
Wiedzy Konsumenckiej oraz komisji Miêdzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
Wielokrotnie udziela³ równie¿ wypowiedzi
i przekazywa³ informacje dla prasy, radia i telewizji.
Z roku na rok wzrasta liczba udzielanych
porad, co zwi¹zane jest z wiêksz¹ wiadomoci¹ konsumenck¹. Coraz czêciej konsumenci zwracaj¹ siê z pytaniami nie tylko wtedy gdy
maj¹ ju¿ k³opoty z przedsiêbiorc¹, ale jeszcze
przed zawarciem umowy, chc¹c zawczasu zdobyæ stosown¹ wiedzê.
na podstawie materia³ów
Powiatowego Rzecznika Konsumentów
opracowa³a
Ma³gorzata Dorna
Gabinet Starosty

mocy w zdobyciu Inowroc³awia. Nie maj¹c innych rodków lokomocji, powstañcy zatrzymuj¹
poci¹g towarowy i dostaj¹ siê nim do Inowroc³awia, gdzie bior¹ udzia³ w walkach pod dowództwem komendanta Stanis³awa Czerwiñskiego.
n 13 stycznia 1919 r.  Stra¿ Ludowa zwraca
siê z apelem o udzielenie pomocy finansowej
na zakup ekwipunku dla powstañców. Reakcja
mieszkañców Pobiedzisk jest natychmiastowa
 do tamtejszego banku wp³aconych zostaje
kilka tysiêcy marek.
n kwiecieñ 1919 r.  podczas mszy polowej
z udzia³em Naczelnego Dowódcy Wojsk Wielkopolskich gen. Dowbora Munickiego i p³k.
W³adys³awa Andersa zaprzysiê¿ona zostaje
Jednostka Wojskowa.
n wrzesieñ 1919 r.  dzia³alnoæ Stra¿y Ludowej
i Komendy Miasta zostaje oficjalnie zakoñczona.
Na podstawie Kroniki opracowanej przez uczestnika
Powstania Wielkopolskiego Stefana Dopieralskiego
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Posiedzenie
Komisji Bez pieczeñstwa
i Porz¹dku Powiatu Poz nañskiego
Rewers, Komendant Miejski PSP w Poznaniu.
W nawi¹zaniu do jego wyst¹pienia Zastêpca
Przewodnicz¹cego Komisji poruszy³ problem
sprawnoci hydrantów na terenie powiatu,
zwracaj¹c siê jednoczenie z prob¹ do Komendanta o monitorowanie sytuacji w tym zakresie.
Ostatnie sprawozdanie, dotycz¹ce zabezpieczenia medycznego powiatowych dzia³añ ratowniczych, zmian w rozlokowaniu zespo³ów
wyjazdowych w powiecie oraz funkcjonowania
Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przedstawi³ jej dyrektor  Witold Draber.
Na zakoñczenie Dyrektor Wydzia³u Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw
Obywatelskich przedstawi³ zebranym informacjê o spotkaniu Starosty Poznañskiego z wójtami i burmistrzami gmin, które powiêcone by³o
kwestiom bezpieczeñstwa, a tak¿e poinformowa³ zebranych o planowanym zwiêkszeniu rodków na wsparcie Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu oraz Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w roku 2009.
£ukasz Sobolewski
Wydzia³ Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania
Kr yzysowego i Spraw Obywatelskich

Zdjêcie: Starostwo

Szeroko rozumiane bezpieczeñstwo
mieszkañców powiatu poznañskiego by³o
tematem ostatniego posiedzenia Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku, dzia³aj¹cej pod
przewodnictwem Starosty Poznañskiego.
Podczas spotkania cz³onkowie Komisji
wys³uchali informacji na temat dzia³ania w roku
2008 Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu,
Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu oraz Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
Ocenê stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie powiatu oraz funkcjonowania jednostek KMP przedstawi³ insp.
Zbigniew Hultajski  Komendant Miejski Policji w Poznaniu. Cz³onkowie Komisji zapoznali siê ze statystykami pope³nianych czynów
karalnych (spadek) oraz wynikami pracy
policjantów (zwiêkszenie wykrywalnoci).
Komendant poinformowa³ tak¿e o programie
wymiany radiowozów bêd¹cych w dyspozycji
Komendy.
Informacjê z zakresu stanu bezpieczeñstwa
przeciwpo¿arowego na terenie powiatu oraz
funkcjonowania jednostek Komendy Miejskiej
PSP w Poznaniu przedstawi³ m³. bryg. Witold

Posiedzenie Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Powiatu Poznañskiego odby³o siê 24 marca br.
w siedzibie Starostwa
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Sprawozdanie z posiedzeñ komisji sta³ych Rady Powiatu
Poznañskiego w marcu 2009 r.
13 marca
ä Odby³o siê posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Podczas spotkania przyjêto sprawozdanie
z pracy Komisji w roku 2008. Podjêto równie¿
dyskusjê na temat kontroli wykonania bud¿etu
powiatu poznañskiego za rok 2008.
Mia³o miejsce wspólne posiedzenie Komisji
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz
Komisji Owiaty i Wychowania. Spotkanie
odby³o siê na terenie Miêdzynarodowych
Targów Poznañskich, podczas XIII Targów
Edukacyjnych pt. Edukacja  Badania  Innowacje. Cz³onkowie Komisji wziêli udzia³
w konferencji inauguruj¹cej Targi oraz odwiedzili stoiska szkó³ powiatu poznañskiego.

ä

16 marca
ä W siedzibie Warsztatów Terapii Zajêciowej
w Dopiewcu odby³o siê wspólne wyjazdowe
posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej oraz Komisji Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia. G³ównym tematem
spotkania by³o zapoznanie siê z dzia³aniami
i funkcjonowaniem jednostki, które przedstawi³
Bogdan Maækowiak  Prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Osób Niepe³nosprawnych Promyk.
Ponadto podczas wizyty cz³onkowie obu Komisji mieli okazjê zobaczyæ pracownie WTZ. Komisja Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia
zaopiniowa³a tak¿e projekty uchwa³ na XXVIII
Sesjê Rady Powiatu Poznañskiego.

w Poznaniu, którzy przedstawili informacje na
temat dzia³alnoci WODR oraz ARiMR.
19 marca
ä Podczas posiedzenia wyjazdowego Cz³onkowie Komisji Komunikacji, Budownictwa
i Infrastruktury uczestniczyli na Politechnice
Poznañskiej w wyk³adzie dotycz¹cym budownictwa pasywnego oraz zwiedzili dydaktyczny
dom pasywny.
Przygotowali:
Krystyna Kotkowska,
Karol Cenkier
Biuro Rady

Serdecznie zapraszamy

do obejrzenia wystawy prac nagrodzonych
w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Klêska  powód czy
huragan  stra¿ po¿arna ci pomaga. Wystawê mo¿na ogl¹daæ na pierwszym piêtrze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w dniach
od 23 kwietnia do 8 maja br.

18 marca
Obradowali cz³onkowie Komisji Finansów
i Gospodarowania Mieniem Powiatu. Obecni na
spotkaniu zapoznali siê z harmonogramem realizacji dochodów i wydatków bud¿etu powiatu
w roku 2009 oraz zaopiniowali projekty uchwa³
na XXVIII Sesjê Rady Powiatu Poznañskiego.

ä

W Starostwie Powiatowym mia³o miejsce
posiedzenie Komisji Ochrony rodowiska
i Rolnictwa. Goæmi Komisji byli Maria Modrzejewska, kierownik Zespo³u Doradczego
Wojewódzkiego Orodka Doradztwa Rolniczego oraz Rafa³ Klimek, wicedyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ä

Maria Woniak  Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym
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Konkurs
W powiat z klas¹...
rozstrzygniêty
Folder turystyczny przedstawiaj¹cy
atrakcje przyrodnicze, zabytki i malownicze
zak¹tki powiatu poznañskiego by³ tematem
konkursu W powiat z klas¹..., zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
Konkurs adresowano do uczniów klas IV-VI powiatowych szkó³ podstawowych, których zadaniem by³o opracowanie w³asnej cie¿ki turystycznej wraz z opisem i zdjêciami.
cie¿ka musia³a byæ zlokalizowana w tej samej
gminie co szko³a zg³aszaj¹ca projekt. £¹cznie
przes³ano siedem prac z piêciu szkó³. Jury, bio-

Rozdano ¯aby
XVI Konkurs Z³ota ¯aba i IX Konkurs
Z³ota ¯abka zosta³y rozstrzygniête podczas
uroczystoci, która odby³a siê 4 kwietnia
w Zespole Szkó³ nr 1 w Swarzêdzu.
Na og³oszenie wyników przybyli uczniowie
wraz z rodzicami, nauczyciele i dyrektorzy szkó³,
a tak¿e przedstawiciele instytucji funduj¹cych
nagrody. Laureatk¹ pierwszego miejsca w dziedzinie jêzyka polskiego i literatury w Konkursie
Z³ota ¯aba zosta³a Anna Maciejewska z Gimnazjum im. prof. Stanis³awa Kielicha w Borowie.
Zwyciêzc¹ konkursu matematycznego dla gimnazjalistów zosta³ Adam Pluta z II Gimnazjum
w Zespole Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa
Owiatowego w Pile. Z³ot¹ ¯abkê i pierwsze
miejsce wród uczniów szkó³ podstawowych
w dziedzinie jêzyka polskiego i literatury wywalczy³a Dominika Andrzejewska ze Szko³y Podstawowej w Biskupicach, natomiast najlepszym
matematykiem wród uczestników Z³otej
¯abki okaza³ siê Bartosz W³odarczak ze Szko³y Podstawowej nr 5 w Swarzêdzu.
Laureatom wrêczono dyplomy, statuetki
Z³otej ¯aby oraz cenne nagrody rzeczowe,
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r¹c pod uwagê pomys³owoæ wyboru obiektów
i miejsc, jakoæ wykonania oraz kompozycjê
nades³anych prac, I miejsce przyzna³o klasie V
z Zespo³u Szkó³ im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku za pracê Rowerowym
szlakiem historii pa³aców i dworów w gminie
Pobiedziska. Nagrod¹ jest wycieczka dla ca³ej klasy.
Komisja przyzna³a równie¿ dwa wyró¿nienia: za pracê Gmina Pobiedziska  tutaj ka¿da woda jest inna, wykonan¹ przez klasê VI
z Zespo³u Szkó³ im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku oraz za Przewodnik po
Wielkopolskim Parku Narodowym Urokliwe
miejsca naszego parku, opracowany przez klasê
VI ze Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. Zwyciêzcom gratulujemy, a wszystkich uczniów zapraszamy do
udzia³u w kolejnych powiatowych konkursach.
Izabela Truska
Wydzia³ Promocji

m.in. cyfrowe aparaty fotograficzne, akcesoria
fotograficzne, odtwarzacze muzyczne i sprzêt
do nawigacji GPS w turystyce pieszej i rowerowej. Najlepsi otrzymali równie¿ zaproszenia
do spo³ecznych szkó³ (Gimnazjum nr 1 oraz
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Swarzêdzu),
po³¹czone ze zwolnieniem z procedur rekrutacyjnych i czesnego. Zgodnie z tradycj¹ Z³otej
¯aby i Z³otej ¯abki nagrodzeni zostali tak¿e nauczyciele tych uczniów, którzy zajêli
miejsca 1-3 w ka¿dym z konkursów.
W tegorocznej edycji Z³otej ¯aby udzia³
wziê³o 10 161 uczestników z ca³ej Wielkopolski i z województwa lubuskiego. Konkurs
finansowo wspar³y w³adze samorz¹dowe powiatów poznañskiego i wolsztyñskiego oraz
w³adze miast i gmin: Swarzêdz, roda Wielkopolska, Wrzenia, Murowana Golina, Kostrzyn, Kórnik, Luboñ, Suchy Las i Czempiñ.
Pe³na lista laureatów dostêpna jest na stronie internetowej organizatora Konkursu  Fundacji Edukacji Spo³ecznej EKOS:
www.ekos.edu.pl.
Witold Gromadzki
Przewodnicz¹cy Komisji Konkursowej
Prezes Fundacji Edukacji Spo³ecznej EKOS
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Wiosenne Przebudzenie
Konkurs Recytatorski Wiosenne Przebudzenie to najstarsza impreza cykliczna
powiatu poznañskiego. Organizowana przez Miejsko-Gminny Orodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Golinie, odby³a siê ju¿ po raz jedenasty, przy wsparciu finansowym gminy oraz powiatu poznañskiego. Patronat medialny objê³o Radio Merkury.
W tegorocznym konkursie wziê³y udzia³
dzieci i m³odzie¿ z dziewiêciu gmin. Uczestnicy zaprezentowali twórczoæ czo³owych polskich poetów, m.in. Juliana Tuwima, Jana
Brzechwy, Adama Mickiewicza i Zbigniewa
Herberta.
Jury wy³oni³o laureatów, którzy wziêli
udzia³ w gali fina³owej. Ostatecznie komisja
w sk³adzie: Marcin Matuszewski  autor muzyki do wierszy polskich poetów, Joanna Pilarska
 laureatka ogólnopolskich konkursów poezji
piewanej i miêdzynarodowych festiwali bluesowych, Piotr Dehr  kierownik Studia Poezji
piewanej i Piosenki Literackiej CK Zamek
w Poznaniu, przyzna³a nagrody nastêpuj¹cym
osobom:
w grupie najm³odszej:
1. Krzysztof Winiarski z gm. Tarnowo Podgórne
2. Emilia Wachowiak z gm. Suchy Las
3. Agata K¹dzielawa z gm. Murowana Golina
wyró¿nienie  Marianna Tana z gm. Pobiedziska

w grupie m³odszej:
1. Jan Marcel Buczyñski z gm. Suchy Las
2. Albert Tyborowski z gm. Czerwonak
3. Gabriela Nowacka z gm. Mosina
wyró¿nienie  Nicole Hoff z gm. Pobiedziska
w grupie starszej:
1. Marcelina Czajka z gm. Tarnowo Podgórne
2. Monika Przespolewska z gm. Pobiedziska
3. Marta Budziñska z gm. Mosina
wyró¿nienie  Tomasz Bartol z gm. Suchy Las
Dyplomy, kwiaty i nagrody dla zwyciêzców
wrêczyli obecni na spotkaniu radni powiatowi
i gminni: Krystyna Kulupa, Adrianna Borowicz, Mariusz Palka i Ryszard Pomin oraz
Wiceburmistrz Murowanej Goliny Marcin Buliñski. G³ówn¹ nagrod¹ rzeczow¹ by³y, jak co
roku, rowery. Ju¿ teraz zapraszamy do udzia³u
w kolejnych edycjach konkursu.
Marta Trêbacz
Miejsko-Gminny Orodek Kultury
i Rekreacji w Murowanej Golinie
Zdjêcie: Starostwo

Fina³ Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów odby³ siê 3 kwietnia br.
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Niemieccy pedagodzy w Swarzêdzu
Od wielu lat Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wspó³pracuje z niemieckim Seminarium Nauczycielskim w Giessen.
Wspólnie realizowane projekty maj¹ przede
wszystkim charakter szkoleniowy i pozwala
pedagogom polskim i niemieckim wymieniaæ
siê dowiadczeniami oraz sprawdzaæ w nowych
metodach nauczania. Jednym z przyk³adów
takiej wspó³pracy jest marcowa wizyta nauczycieli i kandydatów na nauczycieli z Seminarium w Giessen w Zespole Szkó³ nr 1
w Swarzêdzu.
W trakcie trzydniowego pobytu niemieccy
gocie mieli mo¿liwoæ zapoznania siê ze
sposobem prowadzenia zajêæ m.in. z matematyki i fizyki, ale tak¿e z przedmiotów zawodowych, takich jak logistyka czy gastronomia.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno
warunki pracy w szkole, jak i poziom zajêæ.
Zwrócili tak¿e uwagê na realizacjê programu
wychowawczego, który umo¿liwia w³aciwe
przygotowanie m³odzie¿y do doros³ego ¿ycia.
Podczas wizyty nauczyciele z Polski i Niemiec wziêli tak¿e udzia³ w spotkaniu, zorganizowanym w siedzibie ODN-u w Poznaniu,
powiêconym systemowi kszta³cenia w obu
krajach. Nie zabrak³o równie¿ czasu na zajêcia
praktyczne, przygotowane przez pracowników
Orodka i kadrê dydaktyczn¹ Seminarium, których tematem by³o wychowanie obywatelskie,
metoda Webquest i planowanie dydaktyczne.
Karolina Osowska
ZS nr 1 w Swarzêdzu

Przypominamy o konkursach
organizowanych w ramach realizowanego przez powiat
poznañski programu PEPE  Promocja Ekologii poprzez Edukacjê
Konkurs na wykonanie plakatu Zagro¿enia rodowiska w mojej gminie adresowany
jest do uczniów szkó³ gimnazjalnych z terenu
powiatu poznañskiego. Prace nale¿y dostarczyæ
osobicie b¹d wys³aæ w zaklejonej kopercie
lub kartonie z dopiskiem Plakat  zagro¿enia
rodowiska w mojej gminie w terminie do
15 maja br.
Z kolei nauczycieli szkó³ gimnazjalnych
z terenu powiatu poznañskiego zachêcamy do
wziêcia udzia³u w konkursie na najlepsze autorskie zajêcia z zakresu ekologii. Prace wraz
z za³¹cznikami do regulaminu nale¿y przes³aæ
lub dostarczyæ osobicie do 30 czerwca br.,
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w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs
dla nauczycieli szkó³ gimnazjalnych.
Regulaminy konkursów dostêpne s¹ na
stronie www.powiat.poznan.pl w zak³adce
PEPE.
Adres, pod który nale¿y dostarczyæ/wys³aæ
prace:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydzia³ Ochrony rodowiska,
Rolnictwa i Lenictwa
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznañ
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Powiat Poznañski
nagradza
m³odych stra¿aków

Od wielu lat powiat poznañski wspiera ró¿norodne inicjatywy maj¹ce na celu
zwiêkszenie bezpieczeñstwa ganiczego
i ratowniczego. Wród podejmowanych
inicjatyw jest zarówno pomoc finansowa
dla jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, jak i przedsiêwziêcia organizowane
z myl¹ o najm³odszych druhach.
Wszyscy wymienieni otrzymali atrakcyjne
nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostê
Poznañskiego, a zwyciêzcy przepustkê do kolejnego etapu turnieju.

107 pomys³ów na logo

wykorzystano równie¿ filmy edukacyjne, plakaty i ulotki.
Komisja konkursowa ocenia³a prace pod
k¹tem czytelnoci przekazu, pomys³owoci
i estetyki wykonania. Ostatecznie laureatami
etapu powiatowego zostali: Zuzanna Lis (SP
nr 90 w Poznaniu) i Katarzyna Go³as (Sportowa SP nr 13 w Poznaniu)  I miejsce, Pawe³
Bia³kowski (ZS z Oddzia³ami Integracyjnymi
nr 2 w Poznaniu)  II miejsce, Paulina Stefaniak (SP nr 79 w Poznaniu)  III miejsce. Komisja przyzna³a równie¿ szeæ wyró¿nieñ.
Cztery najlepsze prace zosta³y zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego konkursu,
a wszyscy laureaci otrzymali nagrody.

Tyle pomys³ów na logo kampanii antynikotynowej zosta³o z³o¿onych w ramach etapu powiatowego konkursu Paliæ, nie paliæ
 oto jest pytanie.
Organizatorem by³a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz Urz¹d
Miasta Poznania. W tegorocznej edycji uczestniczy³o 46 szkó³: 27 z miasta i 19 z powiatu.
£¹cznie nades³ano 107 prac konkursowych.
Ide¹ konkursu by³a popularyzacja w rodowisku szkolnym tematyki antynikotynowej.
Podczas jego realizacji w szko³ach odbywa³y
siê tematyczne lekcje wychowawcze, pogadanki oraz wystawy. W dzia³aniach edukacyjnych

Zdjêcie: Starostwo

Jednym z wielu tego typu przedsiêwziêæ s¹
powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej. Celem konkursu
jest propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego wród dzieci
i m³odzie¿y oraz integracja cz³onków M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych jednostek OSP
z terenu powiatu poznañskiego.
W tym roku etap powiatowy odby³ siê
21 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzêdzu. Po pe³nych emocji zmaganiach, obejmuj¹cych zarówno pisemny test z wiedzy
po¿arniczej, jak i pytania komisji konkursowej,
wy³oniono zwyciêzców poszczególnych grup
wiekowych. I tak, w kategorii szkó³ podstawowych pierwsze trzy miejsca zajêli odpowiednio: Kamil Ko³odziejczak, Marcin Karolczak
i Kacper Szymaniak. Wród gimnazjalistów
najlepsi okazali siê Ma³gorzata Piechocka, Maciej Bart³omiejszczyk oraz Marcin Zimny, natomiast w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych
zwyciê¿yli Mateusz £ukaszczyk, Zuzanna
Owczarzak i Arkadiusz Stró¿yñski.

Zwyciêzcy etapu powiatowego Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej

£ukasz Sobolewski
Wydzia³ Bezpieczeñstwa,
Zarz¹dzania Kr yzysowego i Spraw
Obywatelskich

Cyryla Staszewska
rzecznik prasowy PSSE w Poznaniu

Rok 2009 Rokiem Powstania Wielkopolskiego

43

Co? Gdzie? Kiedy?

czyli kalendarium imprez w powiecie poznañskim

maj 2009

Co?

Gdzie?

Kiedy?

Organizator

Zawody Regionalne w skokach przez
przeszkody o B³êkitn¹ Wstêgê
Wielkopolski

Iwno

2-3 maja

Ludowy Klub Jedziecki
ABARIA Iwno

Miêdzypowiatowy Turniej Pi³ki
Siatkowej Lusowo

Lusowo

3 maja

Gminny Klub Sportowy
TARNOVIA
Tarnowo Podgórne

Obchody jubileuszu 35-lecia Muzeum
Arkadego Fiedlera po³¹czone
z barwnym widowiskiem Teatru Mody
wg Bambrów

Muzeum Arkadego
Fiedlera i Ogród Kultur
i Tolerancji
w Puszczykowie

4 maja

Fundacja im. Arkadego Fiedlera

W zaciszu Skansenu Miniatur
 plener plastyczny dla dzieci
i m³odzie¿y szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych

Skansen Miniatur
w Pobiedziskach

4-8 maja

Orodek Kultury
w Pobiedziskach

Mistrzostwa Polski w Crossduathlonie

Raduszyn

9 maja

Uczniowski Klub Sportowy
Jedynka Murowana Golina

XXIII Bieg Swarków im. Romana
Firlika

Swarzêdz  Rynek

10 maja

Ognisko Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej SWAREK

Mistrzostwa Szkó³ Gimnazjalnych
Powiatu Poznañskiego w Siatkówce
Pla¿owej Dziewcz¹t

Murowana Golina

13 maja

Szkolne Zrzeszenie Sportowe
Powiatu Poznañskiego

Mistrzostwa Szkó³ Gimnazjalnych
Powiatu Poznañskiego w Siatkówce
Pla¿owej Ch³opców

Murowana Golina

14 maja

Szkolne Zrzeszenie Sportowe
Powiatu Poznañskiego

Rozpiewana Majówka  poznaj
piêkno powiatu poznañskiego

Puszcza Zielonka,
Gmina Swarzêdz

17 maja

Kompania Druha Stuligrosza

XII Rajd Rowerowy im. Wojciecha
Bogus³awskiego  Glinno 2009

Gmina Suchy Las
 Glinno (poligon
wojskowy Biedrusko)

17 maja

Towarzystwo Przyjació³ Gminy
Suchy Las

Mistrzostwa Szkó³ Ponadgimnazjalnych Powiatu Poznañskiego
w Siatkówce Pla¿owej Dziewcz¹t

Kónik  Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, OSiR

20 maja

Szkolne Zrzeszenie Sportowe
Powiatu Poznañskiego

Mistrzostwa Szkó³ Ponadgimnazjalnych Powiatu Poznañskiego
w Siatkówce Pla¿owej Ch³opców

Kónik  Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, OSiR

21 maja

Szkolne Zrzeszenie Sportowe
Powiatu Poznañskiego

49. Miêdzynarodowy Ma³y Wycig
Pokoju Tarnowo Podgórne  Dopiewo
 Rokietnica

Tarnowo Podgórne 
Dopiewo  Rokietnica

22-24 maja

Gminny Klub Sportowy
TARNOVIA
Tarnowo Podgórne

Powiatowy Przegl¹d Piosenki
Szantowej

Muzeum Arkadego
Fiedlera z Ogrodem
Kultur i Tolerancji
w Puszczykowie

23 maja

Fundacja im. Arkadego Fiedlera

UKS Lider Cup  powiatowy turniej
pi³ki no¿nej dla roczników
2001, 2002, 2003

Swarzêdz  Hala

30 maja

Uczniowski Klub Sportowy
Lider Swarzêdz

44

kwiecieñ 2009

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

