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Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
to czas,
kiedy ka¿dy z nas w szczególny sposób
pragnie rodzinnego ciep³a
i ludzkiej ¿yczliwoœci.
Wtedy te¿ s³owa, które sobie przekazujemy,
nabieraj¹ ogromnej mocy.
¯yczê wiêc Pañstwu, by te wyj¹tkowe chwile
przynios³y spokój, nadziejê
i wszelki dostatek,
a Nowy Rok spe³ni³ najskrytsze marzenia.
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Jan Grabkowski
Starosta Poznañski
z Zarz¹dem
Powiatu Poznañskiego
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Zakup prospo³eczny walk¹ z wykluczeniem
projektu „Praca na miarê Twoich potrzeb. Elastyczne i alternatywne formy zatrudnienia”
(projekt wspó³finansowany z EFS), poznali
uregulowania prawne oraz szanse i zagro¿enia
zwi¹zane z elastycznym zatrudnieniem. Nastêpnie obejrzeli film „Elastyczne zatrudnienie w praktyce”.
Kulminacyjnym punktem spotkania by³o
zaprezentowanie pierwszego w Polsce znaku
promocyjnego ekonomii spo³ecznej. Uroczystego ods³oniêcia dokonali Jan Grabkowski,
Starosta Poznañski i Andrzej Markiewicz,
Prezes Fundacji im. Królowej Polski œw. Jadwigi. Wprowadzenie znaku promocyjnego
ma na celu podniesienie œwiadomoœci konsumentów i budowanie pozytywnego stosunku
do towarów i us³ug oferowanych przez firmy
spo³eczne. Dziêki temu oznakowaniu œwiadomy klient bêdzie móg³ przy wyborze danego

Kulminacyjnym punktem spotkania by³o uroczyste
ods³oniêcie znaku promocyjnego

Konferencji towarzyszy³o otwarcie wystawy prac
osób niepe³nosprawnych

Goœci przywita³ gospodarz spotkania – Jan
Grabkowski, Starosta Poznañski. Starosta zwróci³ uwagê, ¿e wykluczenie spo³eczne wy³¹cza
poszczególne jednostki i ca³e grupy spo³eczne
nie tylko z ¿ycia gospodarczego, ale tak¿e politycznego i kulturalnego. „To powa¿ny problem,
dlatego powinniœmy do³o¿yæ wszelkich starañ,
by go ograniczyæ.”
W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazjê poznaæ podstawowe za³o¿enia ekonomii
spo³ecznej, wys³uchaæ dyskusji moderowanej
z udzia³em ekspertów, a tak¿e zapoznaæ siê
z rezultatami projektu „Ekonomia spo³eczna
jako atut” wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
W drugiej czêœci spotkania dominowa³y tematy zwi¹zane z elastycznymi formami zatrudnienia. Goœcie wys³uchali informacji na temat

produktu kierowaæ siê tak¿e wzglêdami spo³ecznymi.
Konferencji towarzyszy³o równie¿ otwarcie
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu kolejnej
ju¿ wystawy twórczoœci artystów niepe³nosprawnych, zorganizowanej przez Starostwo i „Fundacjê z Sercem” w ramach projektu FIO „Kupuj
z sercem”. Uczestnicy spotkania mieli okazjê
obejrzeæ prace Aldony Wiœniewskiej i Arkadiusza Cypriana. Uroczystoœæ oficjalnie zamknê³a
Ewa Dalc, Cz³onek Zarz¹du Powiatu Poznañskiego. W swoim wyst¹pieniu nawi¹za³a do has³a, ¿e
to „Cz³owiek jest najlepsz¹ inwestycj¹”.
Poczêstunek dla uczestników konferencji
przygotowali cz³onkowie Spó³dzielni Socjalnej
„Przystañ” z Poznania.
Anna Koz³owska
Gabinet Starosty

Zdjêcia: Anna Koz³owska

Ekonomia spo³eczna ma ju¿ swój promocyjny znak. Jego uroczyste ods³oniêcie nast¹pi³o podczas konferencji pt. „Nowoczesne
formy walki z wykluczeniem spo³ecznym.
Ekonomia spo³eczna i elastyczne formy zatrudnienia”, która odby³a siê 26 paŸdziernika w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
W spotkaniu organizowanym wspólnie przez
Powiat Poznañski i Fundacjê im. Królowej Polski œw. Jadwigi wziê³o udzia³ ponad dwieœcie
osób, w tym samorz¹dowcy, pracodawcy, eksperci, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, osoby niepe³nosprawne i bezrobotne.
Celem tego wydarzenia by³a prezentacja najnowszych rozwi¹zañ z zakresu ekonomii spo³ecznej oraz propagowanie idei wspierania
przedsiêbiorczoœci osób wykluczonych z rynku
pracy, a wiêc przede wszystkim niepe³nosprawnych i d³ugotrwale bezrobotnych.
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UCHWA£Y
podjête na Sesji Rady Powiatu w Poznaniu
27 paŸdziernika i 4 listopada 2010 r.
Uchwa³a nr XLVI/378/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie: okreœlenia szczegó³owego sposobu
konsultowania z organizacjami dzia³alnoœci po¿ytku publicznego lub organizacjami pozarz¹dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust.
3 Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz¹cych dzia³alnoœci
statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 12, pkt 11 i art. 42, ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz.
984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz.
1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; Dz.U.
z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr 106, poz. 675)
oraz art. 5, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.: Dz.U. z 2004 r. nr 64,
poz. 593; nr 116, poz. 1203; nr 210, poz. 2135; Dz.U.
z 2005 r. nr 155, poz. 1298; nr 169, poz. 1420; nr 175,
poz. 1462; nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r. nr 94,
poz. 651; Dz.U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316; Dz.U.
z 2009 r. nr 19, poz. 100; nr 22, poz. 120; nr 157, poz.
1241; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 146) Rada Powiatu
w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê sposób konsultowania z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz¹cych dzia³alnoœci statutowej tych organizacji.
§ 2.
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) Radzie – nale¿y przez to rozumieæ Radê Powiatu
w Poznaniu,

4

listopad-grudzieñ 2010

w

dniach

2) Zarz¹dzie – nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Powiatu w Poznaniu,
3) w³aœciwej komórce organizacyjnej – nale¿y
przez to rozumieæ komórkê organizacyjn¹ Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wskazan¹
przez Zarz¹d, odpowiedzialn¹ za przeprowadzenie konsultacji,
4) organizacjach – nale¿y przez to rozumieæ organizacje pozarz¹dowe oraz podmioty wymienione
w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).
§ 3.
1. Konsultacje przeprowadza siê w przypadkach
skierowania pod obrady Rady projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotycz¹cych
dzia³alnoœci statutowej organizacji.
2. Konsultacje przeprowadza siê z organizacjami
dzia³aj¹cymi na terenie powiatu poznañskiego,
w celu poznania ich opinii w sprawie aktu poddanego konsultacji.
3. W konsultacjach mog¹ braæ udzia³ organizacje,
których dzia³alnoœæ statutowa obejmuje dziedzinê, której dotyczy akt prawa miejscowego poddawany konsultacji.
4. Konsultacje uwa¿a siê za wa¿ne bez wzglêdu na
liczbê uczestnicz¹cych w nich organizacji.
§ 4.
1. Konsultacje przeprowadzane s¹ z inicjatywy Zarz¹du.
2. Informacjê o podejmowanych konsultacjach
Zarz¹d publikuje na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl, podaj¹c w szczególnoœci przedmiot, formê lub formy, termin przeprowadzenia
konsultacji oraz w³aœciw¹ komórkê organizacyjn¹
odpowiedzialn¹ za ich przeprowadzenie.
§ 5.
Konsultacje mog¹ mieæ formê:
1) zg³aszania wniosków i uwag w formie pisemnej,
2) bezpoœrednich spotkañ.
§ 6.
1. Zg³aszanie wniosków i uwag w formie pisemnej
nastêpuje przy u¿yciu formularza umieszczonego
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

2.
3.
4.

5.

na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, który nale¿y z³o¿yæ w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
przes³aæ drog¹ listow¹ na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu (decyduje data wp³ywu
do urzêdu) lub za poœrednictwem poczty elektronicznej.
Wzór formularza zg³aszania wniosków i uwag
stanowi za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
Warunkiem udzia³u organizacji w konsultacjach
jest kompletne i poprawne wype³nienie za³¹cznika nr 1 do uchwa³y.
Formularze anonimowe, niekompletne, niepoprawnie wype³nione, nie zawieraj¹ce uzasadnienia oraz z³o¿one po terminie pozostawia siê
bez rozpatrzenia bez wzywania do ich uzupe³nienia.
W przypadku przes³ania formularza za pomoc¹
komunikacji elektronicznej nie ma koniecznoœci
opatrywania formularza bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. o podpisie elektronicznym.

§ 7.
1. W przypadku konsultacji przeprowadzanych
w formie spotkañ, warunkiem udzia³u w nich organizacji jest uprzednie zg³oszenie organizacji
na formularzu stanowi¹cym za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y.
2. Formularze zg³oszeniowe niekompletnie wype³nione nie bêd¹ brane pod uwagê.
3. W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczy cz³onek Zarz¹du oraz przedstawiciel w³aœciwej komórki organizacyjnej.
§ 8.
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
Zarz¹d podaje do publicznej wiadomoœci za poœrednictwem strony internetowej powiatu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie
póŸniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od zakoñczenia konsultacji.
2. Sprawozdanie zawiera:
1) zestawienie wszystkich zg³oszonych wniosków
i uwag wraz z organizacjami je zg³aszaj¹cymi w przypadku konsultacji przeprowadzonych w formie opisanej w § 6.
2) listê uczestników, temat konsultacji oraz podjête ustalenia w przypadku konsultacji przeprowadzonych w formie opisanej w § 7.
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§ 9.
1. Rezultaty konsultacji oraz ich wp³yw na treœæ
projektu aktu prawa miejscowego przedstawiane s¹ w uzasadnieniu projektu aktu prawa miejscowego przedk³adanego Radzie.
2. Wynik konsultacji nie jest wi¹¿¹cy dla organów
powiatu.
§ 10.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 11.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Uchwa³ê opracowano zgodnie z wymogami art. 5,
ust. 5 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Uchwa³a
umo¿liwia szerok¹ wspó³pracê z organizacjami pozarz¹dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3,
ust. 3 ustawy i wspóln¹ realizacjê zadañ publicznych.
Uchwa³a pozwoli na w³¹czenie organizacji pozarz¹dowych i podmiotów, wymienionych w art. 3,
ust. 3 ustawy, w tworzenie uchwa³ i aktów prawa
miejscowego dotycz¹cych sfery zadañ publicznych
oraz wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi.
Aby spe³niæ wymogi ustawy, podjêcie uchwa³y uwa¿am za celowe.
Za³¹czniki do uchwa³y znajduj¹ siê na stronie
www.powiat.poznan.pl w zak³adce BIP – Uchwa³y Rady Powiatu.
Uchwa³a nr XLVI/379/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi
drogami powiatowymi.
Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz.
984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214,
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; Dz.U.
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z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr 106, poz. 675)
oraz art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.: Dz.U. z 2007 r. nr 23,
poz. 136; nr 192, poz. 1381; Dz.U. z 2008 r. nr 54,
poz. 326; nr 218, poz. 1391; nr 227, poz. 1505; Dz.U.
z 2009 r. nr 19, poz. 100 i 101; nr 86, poz. 720; nr 168,
poz. 1323; Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz. 675; nr 152,
poz. 1018) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê Gminie nastêpuj¹ce zadania zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi
w zakresie dotycz¹cym:
1) remontu chodnika przy drodze powiatowej
nr 2419P relacji Sady – Lusówko przy ul. Kobylnickiej w Sadach,
2) remontu chodnika przy drodze powiatowej
nr 2419P relacji Sady – Lusówko przy ul. Poznañskiej w Lusowie,
bêd¹ce zadaniami powiatu.
2. Powierzenie zadañ, o których mowa w ust. 1, nastêpuje na okres do 31 grudnia 2010 r.
§ 2.
1. Powierzenie zadañ zarz¹dzania publicznymi
drogami powiatowymi, w zakresie przedstawionym w § 1, nast¹pi na mocy porozumienia zawartego pomiêdzy Wójtem Gminy Tarnowo
Podgórne a Zarz¹dem Powiatu w Poznaniu, które okreœli tak¿e sposób finansowania zadañ.
2. Zadania, o których mowa w § 1, ust. 1, wykonane zostan¹ ze œrodków w³asnych Gminy Tarnowo Podgórne, a zrealizowane obiekty, o których
mowa w § 1, ust. 1, Gmina przeka¿e Powiatowi jako pomoc rzeczow¹.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
W dniu 5 paŸdziernika 2010 r. wp³ynê³o do Starostwa pismo Wójta Gminy Tarnowo Podgórne nr
WG 0717/81/2010 z dnia 30 wrzeœnia 2010 r.
wraz z uchwa³¹ nr LXXVIII/783/2010 Rady Gminy
Tarnowo Podgórne z dnia 28 wrzeœnia 2010 r. w sprawie przejêcia od Powiatu Poznañskiego niektórych
zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powia-
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towymi. Gmina przejmie zadania zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi w nastêpuj¹cym
zakresie:
1) remont chodnika przy drodze powiatowej nr
2419P relacji Sady – Lusówko przy ul. Kobylnickiej w Sadach,
2) remont chodnika przy drodze powiatowej nr
2419P relacji Sady – Lusówko przy ul. Poznañskiej w Lusowie,
bêd¹ce zadaniami powiatu.
Powierzenie zadañ nastêpuje na okres do 31 grudnia
2010 r. Zadania sfinansowane zostan¹ ze œrodków w³asnych Gminy i po ich wykonaniu przekazane zostan¹
Powiatowi Poznañskiemu jako pomoc rzeczowa.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XLVI/380/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Stêszew zadania
publicznego zarz¹dzania drog¹ powiatow¹.
Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz.
984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214,
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; Dz.U.
z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr 106, poz. 675)
oraz art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r.
nr 19, poz. 115 ze zm.: Dz.U. z 2007 r. nr 23 poz. 136;
nr 192, poz. 1381; Dz.U. z 2008 r. nr 54, poz. 326; nr
218, poz. 1391; nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. nr
19, poz. 100 i 101; nr 86, poz. 720; nr 168, poz. 1323;
Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz. 675; nr 152, poz. 1018)
oraz art. 216, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr
157, poz. 1240 ze zm.: Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz.
146; nr 96, poz. 620; nr 123, poz. 835; nr 152, poz.
1020) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê Gminie Stêszew zadanie zarz¹dzania publiczn¹ drog¹ powiatow¹ w zakresie wyBiuletyn Powiatu Poznañskiego

konania remontu chodnika w ul. Koœciuszki
w m. Modrze, w ci¹gu drogi powiatowej nr
2452P relacji Modrze – Piotrowo, bêd¹ce zadaniem powiatu.
2. Powierzenie zadañ, o których mowa w ust. 1,
nastêpuje na okres do 31 grudnia 2010 r.
§ 2.
1. Powierzenie zadania zarz¹dzania drog¹ powiatow¹, w zakresie przedstawionym w § 1, nast¹pi na
mocy porozumienia zawartego pomiêdzy Burmistrzem Stêszewa a Zarz¹dem Powiatu w Poznaniu,
które okreœli tak¿e sposób finansowania zadania.
2. Zadanie, o którym mowa w § 1, ust. 1, wykonane zostanie ze œrodków w³asnych Gminy Stêszew
przy wspó³finansowaniu Powiatu Poznañskiego
w wysokoœci 27.000 z³.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
W dniu 6 paŸdziernika 2010 r. wp³ynê³o do Starostwa pismo Burmistrza Stêszewa nr I B-55-11/23/10
z dnia 4 paŸdziernika 2010 r. wraz z uchwa³¹ nr
XXXIX/371/2010 Rady Miejskiej Gminy Stêszew
z dnia 28 wrzeœnia 2010 r. w sprawie przejêcia od
Powiatu Poznañskiego przez Gminê Stêszew zadania pod nazw¹ „Remont chodnika w ulicy Koœciuszki w miejscowoœci Modrze na d³ugoœci 190,00 m”.
Powierzenie zadania nastêpuje na okres do 31 grudnia
2010 r. Zadanie zostanie sfinansowane ze œrodków
w³asnych Gminy Stêszew przy wspó³finansowaniu
Powiatu Poznañskiego w kwocie 27.000,00 z³.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XLVI/381/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Rokietnica niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania drogami
powiatowymi.
Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednoBiuletyn Powiatu Poznañskiego

lity: 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 92, poz. 753;
nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2010 r.
nr 28, poz. 142 i 146; nr 106, poz. 675) oraz art. 19,
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz.
115 ze zm.: Dz.U. z 2007 r. nr 23, poz. 136; nr 192,
poz. 1381; Dz.U. z 2008 r. nr 54, poz. 326; nr 218,
poz. 1391; nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. nr 19,
poz. 101; nr 29, poz. 100; nr 86, poz. 720; nr 168,
poz. 1323; nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2010 r. nr 106,
poz. 675; nr 152, poz. 1018) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê Gminie Rokietnica zadania zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi
w nastêpuj¹cym zakresie:
a) remont chodnika w miejscowoœci Kiekrz
w ul. Kierskiej, w ci¹gu drogi powiatowej nr
2424P relacji Rokietnica – Kiekrz, na odcinku o d³ugoœci ok. 190m od granicy m. Poznañ do skrzy¿owania z ul. Ostr¹,
b) remont chodnika w miejscowoœci Kiekrz w ul. Kierskiej, w ci¹gu drogi powiatowej nr 2424P relacji Rokietnica – Kiekrz, na
odcinku o d³ugoœci ok. 450 m od skrzy¿owania z ul. Leœna w kierunku m. Rokietnica,
c) budowy chodnika w miejscowoœci Rokietnica w ul. Kolejowej, w miejscowoœci Roztworowo w ul. Rokietnickiej, w ci¹gu drogi
powiatowej nr 2425P relacji ¯ydowo – Rokietnica, na odcinku o d³ugoœci ok. 1050 m
od przejazdu kolejowego linii Poznañ –
Szczecin do koñca dzia³ki nr ewid. 50 w Rostworowie;
d) budowa peronu oraz przejœcie dla pieszych
w m. Kiekrz w ul. Kierskiej przy ul. Altanowej w ci¹gu drogi powiatowej nr 2424P relacji Rokietnica – Kiekrz,
e) budowa peronów w m. Kiekrz w ul. Kierskiej przy ul. Polnej w ci¹gu drogi powiatowej nr 2424P relacji Rokietnica – Kiekrz,
f) budowa peronów w m. Kiekrz w ul. Kierskiej
przy ul. Brzozowej w ci¹gu drogi powiatowej
nr 2424P relacji Rokietnica – Kiekrz,
g) budowa peronów oraz przejœcie dla pieszych
w m. Bytkowo w ul. Obornickiej przy ul.
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Porzeczkowej w ci¹gu drogi powiatowej nr
2404P relacji Tarnowo Podgórne – Napachanie,
h) budowa peronów w m. Napachanie w ul. Rokietnicka przy ul. Goœcinówka w ci¹gu drogi powiatowej nr 2404P relacji Tarnowo
Podgórne – Napachanie,
i) budowa peronów w m. Mrowino w ul.
Dworcowej przy ul. Gniewka w ci¹gu drogi powiatowej nr 2423P relacji Mrowino –
Rokietnica,
j) budowa peronów w m. Cerekwica w ul.
Przybrodzkiej w ci¹gu drogi powiatowej nr
1865P relacji KaŸmierz – Mrowino,
bêd¹ce zadaniami powiatu.
2. Powierzenie zadañ, o których mowa w ust. 1, nastêpuje na okres do 31 grudnia 2012 r.
§ 2.
1. Powierzenie zadañ zarz¹dzania publicznymi
drogami powiatowymi, w zakresie przedstawionym w § 1, nast¹pi na mocy porozumienia zawartego pomiêdzy Wójtem Gminy Rokietnica
a Zarz¹dem Powiatu w Poznaniu, które okreœli
tak¿e sposób finansowania zadania.
2. Zadania, o których mowa w § 1 ust. 1, wykonane zostan¹ ze œrodków w³asnych Gminy Rokietnica i przekazane zostan¹ jako pomoc rzeczowa
Powiatowi Poznañskiemu.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
W dniu 14 czerwca 2010 r. wp³ynê³o do Starostwa
pismo z Urzêdu Gminy Rokietnica nr RI/7041/95/
2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. wraz z uchwa³¹ nr
LVI/362/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31
maja 2010 r. w sprawie przejêcia od Powiatu Poznañskiego niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi. W dniu 29 wrzeœnia
2010 r. gmina przes³a³a uchwa³ê nr LVI/392/2010
Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 wrzeœnia 2010 r.,
w której zmieni³a zakres przejmowanych od powiatu
zadañ. Gmina przejmie zadania zarz¹dzania drogami powiatowymi w zakresie: budowy i remontów
chodników oraz budowy peronów w ci¹gu dróg
powiatowych na terenie gminy. Powierzenie zadania
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nastêpuje na okres do 31 grudnia 2012 r. Zadanie sfinansowane zostanie ze œrodków w³asnych Gminy
i po jego wykonaniu przekazane zostanie Powiatowi Poznañskiemu jako pomoc rzeczowa.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XLVI/382/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznañskiego za rok 2010.
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.: Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz.
220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz.
1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U.
z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102,
poz. 1055; nr 153, poz. 1271; nr 214, poz. 1806;
Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr
180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr
92, poz. 753; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146;
nr 106, poz. 675), art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.
1240 ze zm.: Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 146; nr 96,
poz. 620; nr 123, poz. 835; nr 152, poz. 1020)
oraz art. 66, ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r.
o rachunkowoœci (Dz.U. nr 152, poz. 1223 ze zm.:
Dz.U. z 2009 r. nr 165, poz. 1316; Dz.U. z 2010 r. nr
47, poz. 278) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co
nastêpuje:
§ 1.
1. Wybiera siê Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Ksiêgowe sp. z o.o. z siedzib¹ 60-783 Poznañ, ul.
Grunwaldzka 21 do badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznañskiego za rok 2010.
2. Wyboru dokonuje siê w oparciu o art. 4, pkt 8
ustawy Prawo zamówieñ publicznych:
§ 2.
Wartoœæ przedmiotu umowy wynosi 17.080 z³ brutto.
§ 3.
Zobowi¹zanie wynikaj¹ce z § 1 i 2 niniejszej uchwa³y zostanie sfinansowane z bud¿etu Powiatu Poznañskiego w latach 2010-2011.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznañskiego za 2010 rok.
Zapytanie ofertowe skierowano do dwóch firm, tj.
1. Wielkopolskiego Centrum Audytorsko-Ksiêgowego sp. z o.o. z siedzib¹ 60-783 Poznañ, ul.
Grunwaldzka 21,
2. Kancelarii Bieg³ych Rewidentów sp. z o.o. z siedzib¹ 60-856 Poznañ, ul. Mylna 21/15-16.
W dniu 14 paŸdziernika 2010 r. otrzymano oferty na
realizacjê przedmiotu zamówienia w cenach:
1. Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Ksiêgowe:
14.000 z³ + 22% VAT = 17.080 z³ brutto.
2. Kancelaria Bieg³ych Rewidentów: 18.000 z³ +
22% VAT = 21.960 z³ brutto.
Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Ksiêgowe
przedstawi³o wykaz podmiotów, których sprawozdania finansowe by³y przedmiotem badania w latach
ubieg³ych. W wykazie tym ujête by³y podmioty
zaliczane do sektora finansów publicznych, m.in. samodzielne publiczne zespo³y opieki zdrowotnej,
nadleœnictwa, jednostki badawczo-rozwojowe, publiczne szko³y wy¿sze. Bior¹c pod uwagê dotychczasowe doœwiadczenie w badaniu jednostek sektora
finansów publicznych, jak równie¿ oferowan¹ cenê
badania, dokonuje siê wyboru Wielkopolskiego Centrum Audytorsko-Ksiêgowego. Oferowana cena
w kwocie brutto 17.080 z³ umo¿liwia zawarcie umowy w trybie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (tj. Dz.U.
z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).
Uchwa³a nr XLVI/383/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie: udzielenia Gminie Rokietnica pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadrzewieñ na terenie gminy Rokietnica
w ramach Programu zwiêkszania lesistoœci Powiatu Poznañskiego.

z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r.
nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr
153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806;
Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr
102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458;
Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2010 r. nr
28 i 146; nr 106, poz. 675), w zwi¹zku z art. 216, ust.
2, pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze
zm.: Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz.146; nr 96, poz. 620;
nr 123, poz. 835; nr 152, poz. 1020), Rada Powiatu
w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Udziela siê Gminie Rokietnica pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 4.550 z³
na wykonanie zadrzewieñ na terenie gminy Rokietnica w ramach Programu zwiêkszania lesistoœci Powiatu Poznañskiego.
2. Szczegó³owe warunki udzielenia dotacji i jej
rozliczenia okreœlone zostan¹ w porozumieniu
zawartym pomiêdzy Powiatem Poznañskim
i Gmin¹ Rokietnica.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Na podstawie Programu zwiêkszania lesistoœci
Powiatu Poznañskiego Urz¹d Gminy Rokietnica
zwróci³ siê z wnioskiem o przyznanie dotacji na
wykonanie zadrzewieñ na terenie gminy. Zadanie
obejmuje 4 miejsca nasadzeñ znajduj¹ce siê w miejscowoœci Kobylniki, Sobota, Mrowino i Krzyszkowo i polegaæ bêdzie na posadzeniu 140 sztuk
sadzonek drzew. £¹czny koszt wykonania zadania
wynosi 9.100 z³, czyli udzia³ Gminy Rokietnica bêdzie wynosiæ 4.550 z³.
Zgodnie z za³o¿eniami Krajowego Programu Zwiêkszania Lesistoœci, wprowadzenie zadrzewieñ nale¿y
traktowaæ jako równorzêdny z zalesieniami czynnik
ochrony i u¿ytkowania przestrzeni przyrodniczej.
W zwi¹zku z powy¿szym podjêcie niniejszej uchwa³y jest zasadne.

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego
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Uchwa³a nr XLVI/384/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie: upowa¿nienia Zarz¹du Powiatu do zaci¹gniêcia kredytu bankowego na sfinansowanie
wydatków nie maj¹cych pokrycia bud¿etowego
w planowanych dochodach bud¿etu Powiatu Poznañskiego w roku 2010.
Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. c 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 2004 r. nr 214,
poz. 1806; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218; Dz.U.
z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458; Dz.U.
z 2009 r. nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz.
142 i 146; nr 106, poz. 675) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Postanawia siê upowa¿niæ Zarz¹d Powiatu do
zaci¹gniêcia kredytu bankowego do wysokoœci
14.200.000,00 z³ na sfinansowanie wydatków
nie maj¹cych pokrycia bud¿etowego w planowanych dochodach bud¿etu Powiatu Poznañskiego
w roku 2010.
2. Zaci¹gniêcie zobowi¹zania, o którym mowa
w ustêpie 1, nast¹pi zgodnie z ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych.
§ 2.
1. Zobowi¹zania, o których mowa w paragrafie 1,
zostan¹ sp³acone z dochodów w³asnych bud¿etu Powiatu Poznañskiego w latach 2011-2014.
2. Prawne zabezpieczenie sp³aty kredytu wraz z odsetkami stanowiæ bêdzie weksel in blanco.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Bud¿et Powiatu Poznañskiego na rok 2010 zak³ada
deficyt na kwotê 26.323.739 z³, który planuje siê sfi-
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nansowaæ z wolnych œrodków oraz przychodami
z po¿yczki i kredytu bankowego.
W zwi¹zku z tym upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu
w Poznaniu do zaci¹gniêcia kredytu bankowego do
wysokoœci 14.200.000 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bud¿etowych nie maj¹cych
pokrycia w dochodach bud¿etu Powiatu. Zaci¹gniêcie zobowi¹zania przez Powiat Poznañski nast¹pi
zgodnie z ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych.
Uchwa³a nr XLVI/385/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie: upowa¿nienia Zarz¹du Powiatu w Poznaniu do zaci¹gniêcia po¿yczki ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsiêwziêcia pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Spo³ecznej
w Lisówkach wraz z zastosowaniem kolektorów
s³onecznych”.
Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. c ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.:
Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr
113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688;
nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568;
Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr
173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr
223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753;
Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr 106, poz.
675), art. 89, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.
1240 ze zm.: Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz.146; nr 96,
poz. 620; nr 123, poz. 835; nr 152, poz. 1020) Rada
Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu w Poznaniu do
zaci¹gniêcia po¿yczki ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogó³em do
kwoty 2.450.000,00 z³, w tym w roku 2010 do
kwoty 800.000,00 z³, a w roku 2011 do kwoty 1.650.000,00 z³, na dofinansowanie realizacji przedsiêwziêcia pn. „Termomodernizacja
budynków Domu Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach wraz z zastosowaniem kolektorów
s³onecznych”.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

§ 2.
Zobowi¹zania wynikaj¹ce z zaci¹gniêtej po¿yczki
bêd¹ pokrywane z dochodów w³asnych Powiatu Poznañskiego.
§ 3.
Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu w Poznaniu do zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowego celem zabezpieczenia po¿yczki.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Pismem z dnia 10 lutego 2010 r. Zarz¹d Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu poinformowa³ o planowanej pomocy finansowej ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w formie po¿yczki ogó³em do kwoty
3.300.000,00 z³, w tym do realizacji w 2010 r. do
kwoty 1.300.000,00 z³, na wsparcie realizacji
przedsiêwziêcia pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach
wraz z zastosowaniem kolektorów s³onecznych
oraz pomp ciep³a”.
Upowa¿nienie Zarz¹du Powiatu w Poznaniu do zaci¹gniêcia po¿yczki w mniejszej kwocie, ni¿ wynika z zaplanowanej pomocy, jest skutkiem ni¿szych
od planowanych kosztów inwestycji wynikaj¹cych
z faktu zmniejszenia zakresu rzeczowego przedsiêwziêcia, które aktualnie nosi nazwê „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Spo³ecznej
w Lisówkach wraz z zastosowaniem kolektorów s³onecznych” oraz z oszczêdnoœci po rozstrzygniêciu
postêpowañ przetargowych.
Oprocentowanie po¿yczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, liczone od niesp³aconych kwot kapita³u, lecz nie mniej ni¿ 3%.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 8 lat od
daty zawarcia umowy po¿yczki z ratami p³atnymi
kwartalnie. Istnieje mo¿liwoœæ karencji sp³at rat kapita³owych po¿yczki, jednak nie d³u¿sza ni¿ 2 lata od
daty zawarcia umowy po¿yczki oraz nie d³u¿sza ni¿
rok od daty zakoñczenia przedsiêwziêcia okreœlonej
w umowie po¿yczki. Ponadto na konkurencyjnoœæ
tego Ÿród³a finansowania wskazuje równie¿ mo¿liwoœæ umorzenia po¿yczki do wysokoœci 5%.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Uchwa³a nr XLVI/386/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y nr XLV/372/III/
2010 Rady Powiatu Poznañskiego z dnia 29
wrzeœnia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia œrodków finansowych na realizacjê projektu pt.
„Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesiñskiej
w Swarzêdzu i Jasinie wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹”.
Na podstawie art. 12, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r. nr 62, poz.
558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz.
1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz.
1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U.
z 2007 r. nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180,
poz. 1111; nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92,
poz. 753; Dz.U. 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr 106,
poz. 675) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale nr XLV/372/III/2010 Rady Powiatu
w Poznaniu z dnia 29 wrzeœnia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia œrodków finansowych na realizacjê
projektu pt. „Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesiñskiej w Swarzêdzu i Jasinie wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹” zmienia siê § 4, który otrzymuje
brzmienie:
„§ 4.
1. Ca³kowita planowana wartoœæ projektu wynosi:
13 054 012,84 z³, w tym:
1) wydatki kwalifikowalne ogó³em:
8.436.447,10 z³,
2) wydatki niekwalifikowalne ogó³em:
4.617.565, 74 z³,
2. Planowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
6.749.157,68 z³, co stanowi 80% planowanych
wydatków kwalifikowalnych.
3. Planowany udzia³ Powiatu Poznañskiego w kosztach przedmiotowego projektu wynosi do
3.000.000,00 z³.
4. Planowana kwota zostanie przeznaczona na
pokrycie 10,02% planowanych wydatków kwalifikowalnych oraz 46,6% kosztów niekwalifikowalnych.
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5. Pozosta³a czêœæ planowanych kosztów wk³adu
w³asnego i wydatków niekwalifikowalnych
zostanie sfinansowana z bud¿etu Miasta i Gminy Swarzêdz.”
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Projekt pt. „Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesiñskiej w Swarzêdzu i Jasinie wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹” zosta³ z³o¿ony w ramach og³oszonego
naboru wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 11/II/2010 ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Dzia³ania 2.2
„Poprawa dostêpnoœci do regionalnego i ponadregionalnego uk³adu drogowego (drogi wojewódzkie
w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poni¿ej 50 tys. mieszkañców oraz na
obszarach wiejskich” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ww. zadanie realizowane bêdzie w partnerstwie z Miastem i Gmin¹ Swarzêdz, które deklaruje wspó³finansowanie kosztów wk³adu w³asnego
i wydatków niekwalifikowalnych zgodnie z zawart¹
umow¹ partnersk¹. Przedmiotowe zmiany pozwol¹
na zachowanie spójnoœci uchwa³y z zapisami umowy partnerskiej.
Uchwa³a nr XLVI/387/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Dopiewo niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2401P w Dopiewcu i nr 2391P
w Palêdziu.
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,
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poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; Dz.U.
z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr 106, poz. 675)
oraz art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.: Dz.U. z 2007 r. nr
23, poz. 136; nr 192, poz. 1381; Dz.U. z 2008 r. nr
54, poz. 326; nr 218, poz. 1391; nr 227, poz. 1505;
Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 i 101; nr 86, poz. 720;
nr 168, poz. 1323; Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz. 675;
nr 152, poz. 1018) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê Gminie Dopiewo zadania zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie dotycz¹cym:
1) budowy œcie¿ki pieszo-rowerowej w Palêdziu od ul. Pocztowej do ul. Nowej, wzd³u¿
drogi powiatowej nr 2391P,
2) budowy œcie¿ki pieszo-rowerowej w Dopiewcu od przejazdu kolejowego do istniej¹cego chodnika, wzd³u¿ drogi powiatowej
nr 2401P,
bêd¹ce zadaniami powiatu.
2. Powierzenie zadañ, o których mowa w ust. 1,
nastêpuje na okres do 31 grudnia 2016 r.
§ 2.
1. Powierzenie zadañ zarz¹dzania publicznymi
drogami powiatowymi, w zakresie przedstawionym w § 1, nast¹pi na mocy porozumienia zawartego pomiêdzy Wójtem Gminy Dopiewo
a Zarz¹dem Powiatu w Poznaniu, które okreœli
tak¿e sposób finansowania zadania.
2. Zadania, o których mowa w § 1, ust. 1, wykonane zostan¹ ze œrodków w³asnych Gminy Dopiewo i przekazane zostan¹ jako pomoc rzeczowa
Powiatowi Poznañskiemu.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
W dniu 19 paŸdziernika 2010 r. przekazano do Starostwa Powiatowego w Poznaniu projekt uchwa³y
Rady Gminy Dopiewo w sprawie przejêcia zadañ
inwestycyjnych z zakresu w³aœciwoœci Powiatu Poznañskiego i udzielenia pomocy rzeczowej PowiaBiuletyn Powiatu Poznañskiego

towi. Gmina zamierza przej¹æ zadania zarz¹dzania
publicznymi drogami powiatowymi w zakresie budowy œcie¿ki pieszo-rowerowej w Palêdziu od ul.
Pocztowej do ul. Nowej, wzd³u¿ drogi powiatowej
nr 2391P oraz w zakresie budowy œcie¿ki pieszo-rowerowej w Dopiewcu od przejazdu kolejowego do
istniej¹cego chodnika, wzd³u¿ drogi powiatowej nr
2401P. Powierzenie zadañ mo¿e nast¹piæ na okres do
31 grudnia 2016 r. Zadania budowy œcie¿ek wykonane zostan¹ ze œrodków w³asnych Gminy Dopiewo
i przekazane zostan¹ jako pomoc rzeczowa Powiatowi Poznañskiemu.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XLVI/388/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Swarzêdz niektórych zadañ zarz¹dzania drogami powiatowymi.
Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz.
984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214,
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 92, poz. 753; nr 180,
poz. 1111; nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2010 r. nr 28,
poz. 142 i 146; nr 106, poz. 675) oraz art. 19, ust. 4
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115
ze zm.: Dz.U. z 2007 r. nr 23, poz. 136; nr 192, poz.
1381; Dz.U. z 2008 r. nr 54, poz. 326; nr 218, poz.
1391; nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz.
101; nr 29, poz. 100; nr 86, poz. 720; nr 168, poz.
1323; nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz.
675; nr 152, poz. 1018) Rada Powiatu w Poznaniu
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê Gminie Swarzêdz zadanie zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi
w zakresie budowy chodnika w ci¹gu drogi powiatowej nr 2410P relacji Swarzêdz – Œroda na
odcinku ul. Œredzkiej w m. Zalasewo, gm. Swarzêdz.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1,
nastêpuje na okres do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
1. Powierzenie zadania zarz¹dzania publicznymi
drogami powiatowymi, w zakresie przedstawionym w § 1, nast¹pi na mocy porozumienia zawartego pomiêdzy Burmistrzem Miasta i Gminy
Swarzêdz a Zarz¹dem Powiatu w Poznaniu, które okreœli tak¿e sposób finansowania zadania.
2. Zadanie, o którym mowa w § 1, ust. 1, wykonane zostanie ze œrodków w³asnych Gminy Swarzêdz i przekazane zostanie jako pomoc rzeczowa
Powiatowi Poznañskiemu.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
W dniu 22 paŸdziernika 2010 r. wp³ynê³o do Starostwa pismo z Urzêdu Miasta i Gminy Swarzêdz nr
RIKO.7041-0060/014/2009 z dnia 22 paŸdziernika
2010 r. wraz z projektem uchwa³y Rady Miejskiej
w Swarzêdzu w sprawie przejêcia od Powiatu Poznañskiego zadania inwestycyjnego dotycz¹cego budowy chodnika w ulicy Œredzkiej (droga powiatowa
nr 2410P) w Zalasewie.
Powierzenie zadania nastêpuje na okres do 31 grudnia 2013 r. Zadanie sfinansowane zostanie ze œrodków w³asnych Gminy i po jego wykonaniu
przekazane zostanie Powiatowi Poznañskiemu jako
pomoc rzeczowa.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XLVI/389/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie: zmiany bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2010.
Na podstawie art. 12, pkt 5 i pkt 8, lit. d, pkt 9
oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.
1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62,
poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 200,
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poz. 1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162,
poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055; nr 153,
poz, 1271; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; Dz.U.
z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr 106, poz. 675), art.
211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr
157, poz. 1240 ze zm.: Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz.
146; nr 123, poz. 835; nr 152, poz. 1020) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXVI/
305/III/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r., zmienionej
uchwa³¹ Rady z dnia 27 stycznia 2010 r. nr XXXVII/
313/III/2010, zmienionej uchwa³¹ Rady z dnia 24 lutego 2010 r. nr XXXVIII/321/III/2010, zmienionej
uchwa³¹ Rady z dnia 31 marca 2010 r. nr XXXIX/
328/III/2010, uchwa³¹ Zarz¹du z dnia 31 marca
2010 r., nr 2615/2010, uchwa³¹ Rady z dnia 28
kwietnia 2010 r. nr XLI/334/III/2010, uchwa³¹ Rady
z dnia 26 maja 2010 r. nr XLII/342/III/2010,
uchwa³¹ Rady z dnia 30 czerwca 2010 r. nr XLIII/
354/III/2010, uchwa³¹ Rady z dnia 25 sierpnia
2010 r. nr XLIV/367/III/2010, uchwa³¹ Zarz¹du
z dnia 20 wrzeœnia 2010r. nr 2983/2010, uchwa³¹
Rady z dnia 29 wrzeœnia 2010 r. nr XLV/377/III/
2010 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
§ 1.
W paragrafie 1:
1. Zmniejsza siê o kwotê 217.003 z³ dochody bud¿etu, które po zmianie wynosz¹ 185.282.033 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1), w tym:
1) zmniejsza siê o kwotê 740.036 z³ dochody bie¿¹ce, które po zmianie wynosz¹
175.870.403 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr
1A),
2) zwiêksza siê dochody maj¹tkowe o kwotê
523.033 z³, które po zmianach wynosz¹
9.411.630 z³, (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1B).
2. 1) zwiêksza siê o kwotê 91.237 z³ dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, które po zmianie wynosz¹
10.977.817 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1),
3) zmniejsza siê o kwotê 363.317 z³ œrodki na
finansowanie programów i projektów realizowanych ze œrodków bud¿etu Unii Europejskiej oraz innych œrodków pochodz¹cych
ze Ÿróde³ zagranicznych, niepodlegaj¹cych
zwrotowi, które po zmianach wynosz¹
5.132.706 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1D.
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§ 2.
W paragrafie 2:
1. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu o kwotê 217.003
z³, które po zmianach wynosz¹ 211.605.772 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 2), w tym:
1) zwiêksza siê o kwotê 1.165.675 z³ wydatki
bie¿¹ce, które po zmianach wynosz¹
183.559.717 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr
2A),
2) zmniejsza siê o kwotê 1.382.678 z³ wydatki
maj¹tkowe, które po zmianach wynosz¹
28.046.055 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem 2B).
2. 1) zwiêksza siê o kwotê 91.237 z³ wydatki na
realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej, które po zmianie wynosz¹
10.977.817 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2),
2) zwiêksza siê o kwotê 1.072.435 z³ wydatki
na wynagrodzenia i pochodne, które po
zmianie wynosz¹ 80.701.400 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 3),
3) zwiêksza siê o kwotê 27.000 z³ wydatki na
realizacjê zadañ realizowanych w drodze
umów i porozumieñ miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego, które po zmianach wynosz¹ 5.532.602 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 4),
4) zwiêksza siê o kwotê 15.000 z³ wydatki na
dotacje udzielane z bud¿etu oraz wp³aty do
bud¿etu pañstwa, które po zmianach wynosz¹ 18.370.561 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 5), w tym:
b) zwiêksza siê o 15.000 z³ wydatki na dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, które po zmianach wynosz¹
3.906.236 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 5B).
6) zmienia siê wydatki na finansowanie programów i projektów ze œrodków bud¿etu Unii
Europejskiej oraz innych œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych niepodlegaj¹cych zwrotowi, które po zmianach
wynosz¹ 9.467.790 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6).
§ 3.
W paragrafie 6:
Zmienia siê wydatki zwi¹zane z wieloletnim programem inwestycyjnym (zgodnie z za³¹cznikiem nr 11).
§ 4.
W paragrafie 7:
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1. Zwiêksza siê o kwotê 310.771 z³ rezerwê ogóln¹,
która po zmianie wynosi 505.276 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2).
§ 5.
W paragrafie 9:
Zwiêksza siê o kwotê 1.420.000 z³ limit zobowi¹zañ
na lata 2011-2013, które Zarz¹d Powiatu mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ w celu realizacji zadañ powiatu, i po zmianach wynosi on 36.255.000 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 12).
§ 6.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie:
DOCHODY
Zmniejsza siê wysokoœæ dochodów bud¿etu Powiatu Poznañskiego o kwotê 217.003 z³, z tego:
I. Dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zwiêksza siê o kwotê 91.237 z³,
w tym:
1. Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura
Wyborczego nr DPZ-790/2/2010 r. z dnia 15
paŸdziernika 2010 r. zwiêksza siê wysokoœæ dotacji na zadania z zakresu administracji rz¹dowej
w dz. 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w § 2110 o kwotê 64.827 z³ z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów radnych powiatu zarz¹dzonych na
dzieñ 21 listopada 2010 r.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3.3011-350/10 z dnia 8 paŸdziernika 2010 r. zwiêksza siê wysokoœæ dotacji
na zadania z zakresu administracji rz¹dowej w dz.
852, rozdz. 85203 – Oœrodki wsparcia, w § 2110
o kwotê 15.000 z³ z przeznaczeniem dla ŒDS na
dofinansowanie wydatków bie¿¹cych (bez wynagrodzeñ, pochodnych i nagród jubileuszowych).
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-324/2010 z dnia
6 paŸdziernika 2010 r. zwiêksza siê wysokoœæ
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

dotacji na zadania z zakresu administracji rz¹dowej w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespo³y do spraw
orzekania o niepe³nosprawnoœci, w § 2110
o kwotê 11.410 z³, z przeznaczeniem na finansowanie dzia³alnoœci powiatowych zespo³ów do
spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci, o których mowa w art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.).
II. Dochody w³asne zmniejsza siê o kwotê 308.240 z³,
w tym:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, przenosi siê œrodki finansowe w kwocie
543.000 z³ z § 2710 – Wp³ywy z tytu³u pomocy
finansowej udzielanej miêdzy jst na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych – na § 6300 –
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej
miêdzy jst na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zwi¹zku z planowanym otrzymaniem dofinansowania
z Gminy Swarzêdz na realizacjê w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011 zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2407P Kozieg³owy – Swarzêdz na odcinku Gruszczyn – Swarzêdz”. Po zmianach
wysokoœæ dofinansowania zadania wynosi ³¹cznie
2.550.000 z³, z tego: w ramach wydatków bie¿¹cych (§ 2710) – 2.007.000 z³, w ramach wydatków maj¹tkowych (§ 6300) – 543.000 z³.
2. Zgodnie z pojawiaj¹cymi siê interpretacjami instytucji wdra¿aj¹cych projekty, dotycz¹cymi
klasyfikowania dochodów i wydatków obejmuj¹cych œrodki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze œrodków z bud¿etu UE,
a tak¿e innych œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³
zagranicznych, wprowadza siê zmiany w klasyfikacji dochodów w zakresie czwartej cyfry paragrafów (z „8” na „7”), zmiany obejmuj¹:
a) w dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne
powiatowe, przenosi siê œrodki finansowe
(z § 6438 na § 6437) w kwocie 2.088.127 z³
przeznaczone na realizacjê inwestycji pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P
Poznañ – Bolechowo odcinek od mostu nad
rzek¹ Wart¹ do skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 196”,
b) w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ, przenosi siê œrodki finansowe
(z § 2008 na § 2007) w kwocie 69.588 z³
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przeznaczone na dofinansowanie projektu
pn. „Uczeñ Zespo³u Szkó³ w Rokietnicy –
jego kompetencje dodatkowe, a skutecznoœæ
i konkurencyjnoœæ na rynku pracy”,
c) w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozosta³a dzia³alnoœæ, przenosi siê œrodki finansowe (z § 2008
na § 2007) w kwocie 111.588 z³ w zwi¹zku
z realizacj¹ projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznañskiego
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych osób niepe³nosprawnych”.
3. Wprowadza siê zmiany w klasyfikacji dochodów w zakresie czwartej cyfry paragrafów (z „8”
na „7”) obejmuj¹cych œrodki na finansowanie
programów i projektów realizowanych ze œrodków z bud¿etu UE, a tak¿e innych œrodków
pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych, wraz
z jednoczesnym umniejszeniem wysokoœci planowanych dochodów, zmiany obejmuj¹:
a) w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ, zmniejsza siê wysokoœæ planowanych
dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ projektu
pn. „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach celem utworzenia sta³ej
ekspozycji wystawienniczej” o kwotê ogó³em 80.500 z³, z tego:
– w § 2138 – Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ
w³asnych powiatu – zmniejszenie o kwotê
77.000 z³,
– w § 6438 – Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych powiatu –
zmniejszenie o kwotê 3.500 z³ oraz zmiana
czwartej cyfry paragrafu na 6437. Po zmianach wysokoœæ dochodów z tego tytu³u wynosi 4.996 z³.
Na powy¿sz¹ zmianê maj¹ wp³yw dwa
czynniki: w zakresie konserwacji i renowacji zbiorów tyflologicznych konieczne
by³o powtórzenie przetargu, co opóŸni jej
rozpoczêcie, a realizowana bêdzie w ci¹gu
8 m-cy i zakoñczy siê w 2011 roku. Natomiast koniecznoœæ zakupu gablot pod zbiory oraz kamery opóŸnia siê z uwagi na
przed³u¿aj¹cy siê termin remontu pomieszczeñ w budynku OSW w Owiñskach pod
potrzeby muzeum,
b) w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze – zmniejsza siê
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wysokoœæ planowanych dochodów o kwotê
ogó³em 16.767 z³ zwi¹zanych z realizacj¹
projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów OSW
w Owiñskach oraz mieszkañców powiatu
poznañskiego” oraz zmiana czwartej cyfry
paragrafu na 6437.
4. W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
w § 8545 – Œrodki pochodz¹ce z Norweskiego
Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy – zmniejsza siê wysokoœæ planowanych
dochodów o kwotê 266.050 z³ zwi¹zanych
z realizacj¹ projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim”;
zmniejszenie planowanej kwoty wynika z oszczêdnoœci poprzetargowych w ramach Projektu.
5. W dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokszta³c¹ce, zwiêksza siê wysokoœæ planowanych dochodów realizowanych przez ZS w Bolechowie
o kwotê ogó³em 10.762 z³, w tym:
a) w § 0750 – Wp³ywy z najmu i dzier¿awy
sk³adników maj¹tkowych – zwiêkszenie
o kwotê 6.670 z³ z tytu³u wynajmu hali i klas
na szkolenia,
b) w § 2700 – Œrodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków
gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane z innych
Ÿróde³ – zwiêkszenie o kwotê 4.092 z³ z tytu³u dofinansowania polsko-niemieckiej wymiany m³odzie¿y.
6. Zwiêksza siê wysokoœæ planowanych dochodów
realizowanych przez ZS w Rokietnicy o kwotê
ogó³em 22.000 z³, z tego:
a) w dz. 801, rozdz. 80130 – Szko³y zawodowe, zwiêksza siê wysokoœæ planowanych
dochodów o kwotê ogó³em 5.000 z³, w tym:
– w § 0690 – Wp³ywy z ró¿nych op³at – zwiêkszenie o kwotê 2.700 z³ z tytu³u otrzymanych wp³at wpisowego do Policealnego
Studium Informatycznego,
– w § 0750 – Wp³ywy z najmu i dzier¿awy
sk³adników maj¹tkowych – zwiêkszenie
o kwotê 2.000 z³ na wynajem pomieszczeñ
szkolnych,
– w § 0870 – Wp³ywy ze sprzeda¿y sk³adników
maj¹tkowych – zwiêkszenie o kwotê 300 z³
z tytu³u sprzeda¿y drewna,
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b) w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy
szkolne, w § 0750 – Wp³ywy z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych – zwiêksza siê
wysokoœæ planowanych dochodów o kwotê
ogó³em 17.000 z³ z tytu³u wp³at za noclegi
w internacie szko³y.
7. Zwiêksza siê wysokoœæ planowanych dochodów
realizowanych przez OWR w Kobylnicy o kwotê ogó³em 16.537 z³ w tym:
a) w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuñczo-wychowawcze, w § 0960 – Otrzymane, spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniê¿nej – zwiêksza siê o kwotê 16.435 z³,
z tytu³u otrzymanych darowizn,
b) w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i oœrodki interwencji kryzysowej,
w § 0830 – Wp³ywy z us³ug – zwiêksza siê
o kwotê 102 z³ z tytu³u odp³atnoœci za pobyt
w mieszkaniu chronionym,
8. W dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w § 0970 – Wp³ywy z ró¿nych dochodów – zwiêkszenie o kwotê 5.778 z³
z tytu³u otrzymanego odszkodowania od firmy
ubezpieczeniowej za zniszczenia w zwi¹zku z zalaniem pomieszczeñ w PPP w Swarzêdzu.
WYDATKI
Zmniejsza siê wysokoœæ wydatków bud¿etu Powiatu Poznañskiego o kwotê 217.003 z³, zmiany obejmuj¹:
I. Wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zwiêksza siê o kwotê 91.237 z³,
zmiany obejmuj¹:
1. W dz. 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiêksza siê wysokoœæ wydatków o kwotê
64.827 z³ z przeznaczeniem na przygotowanie
i przeprowadzenie wyborów radnych powiatu zarz¹dzonych na dzieñ 21 listopada 2010 r. z tego:
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne –
zwiêkszenie o kwotê 12.450 z³,
– wydatki na œwiadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiêkszenie o kwotê 1.470 z³,
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zwiêkszenie
o kwotê 50.907 z³;
2. W dz. 852, rozdz. 85203 – Oœrodki wsparcia,
zwiêksza siê wysokoœæ wydatków na dotacje
z bud¿etu (§ 2810 – Dotacja celowa z bud¿etu na
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji fundacjom) o kwotê 15.000 z³
z przeznaczeniem dla Œrodowiskowego Domu
Samopomocy na dofinansowanie wydatków bie¿¹cych (bez wynagrodzeñ, pochodnych i nagród
jubileuszowych),
3. W dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuñczowychowawcze, przenosi siê œrodki finansowe
w kwocie 881 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych na wydatki na wynagrodzenia i pochodne
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów
pobytu dziecka cudzoziemców w placówce
OWR w Kobylnicy.
4. W dz. 853, rozdz. 85321 – Zespo³y do spraw
orzekania o niepe³nosprawnoœci, zwiêksza siê
wysokoœæ wydatków o kwotê 11.410 z³ z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Powiatowego
Zespo³u do spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci, o którym mowa w art. 6, ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. z 2008 r., nr 14, poz. 92
ze zm.).
II. Wydatki na zadania w³asne zmniejsza siê o kwotê 308.240 z³, w tym:
1. Zgodnie z pojawiaj¹cymi siê interpretacjami
instytucji wdra¿aj¹cych projekty, dotycz¹cymi
klasyfikowania dochodów i wydatków obejmuj¹cych œrodki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze œrodków z bud¿etu UE,
a tak¿e innych œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³
zagranicznych, wprowadza siê zmiany w klasyfikacji wydatków w zakresie czwartej cyfry
paragrafów (z „8” na „7”). Zmiany dotycz¹ planowanych wydatków na realizacjê nastêpuj¹cych projektów:
a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P
Poznañ – Bolechowo odcinek od mostu nad
rzek¹ Wart¹ do skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 196” [600/60014],
b) „Uczeñ Zespo³u Szkó³ w Rokietnicy – jego
kompetencje dodatkowe a skutecznoœæ
i konkurencyjnoœæ na rynku pracy” [801/
80195],
c) „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów OSW w Owiñskach
oraz mieszkañców powiatu poznañskiego”
[854/85403],
d) „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznañskiego w zakresie podnoszenia
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kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych
osób niepe³nosprawnych”[854/85495].
W dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza siê wysokoœæ wydatków
o kwotê 1.101.500 z³, z tego:
a) przenosi siê œrodki finansowe w kwocie
270.000 z³ z wydatków maj¹tkowych (§ 6050)
do pozosta³ych wydatków bie¿¹cych z przeznaczeniem na wyp³atê odszkodowañ za
utracone prawo w³asnoœci nieruchomoœci,
wynikaj¹cych z decyzji wydanych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
b) zmniejsza siê wysokoœæ wydatków maj¹tkowych (§ 6610) o kwotê 1.128.500 z³,
stanowi¹c¹ zabezpieczenie œrodków na realizacjê inwestycji na terenie gminy Kórnik,
dotycz¹cych robót drogowych w drodze
powiatowej nr 2461P Czapury – G¹dki. Realizacja zadania zosta³a przesuniêta na 2011
rok,
c) zwiêksza siê wysokoœæ wydatków na dotacje dla jst (§ 2310) o kwotê 27.000 z³
w zwi¹zku z zamiarem przejêcia przez Gminê Stêszew zadania zarz¹dzania drog¹ powiatow¹ nr 2452P w zwi¹zku z planowan¹
realizacj¹ zadania pn. „Remont chodnika
w ul. Koœciuszki w m. Modrze na d³.
190,00 m”.
W dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejsza siê wysokoœæ wydatków o kwotê
ogó³em 536.000 z³, z tego:
a) przenosi siê œrodki finansowe w kwocie
5.000 z³ z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na pozosta³e wydatki bie¿¹ce,
b) przenosi siê œrodki finansowe w kwocie
40.000 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
na wydatki maj¹tkowe (§ 6060) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania urz¹dzeñ sieciowych typu Fortimail, Forigate,
Fortianalizer,
c) zmniejsza siê wysokoœæ wydatków maj¹tkowych (§ 6050) o kwotê 536.000 z³, przeznaczonych na inwestycje w budynku przy ul.
Jackowskiego.
W dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, ustala siê wysokoœæ rezerwy ogólnej
w wysokoœci 505.276 z³.
W dz. 801 – Oœwiata i wychowanie i w dz. 854
– Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiêksza
siê wysokoœæ œrodków przeznaczonych na reali-
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zacjê zadañ przez jednostki oœwiatowe prowadzone przez Powiat Poznañski o kwotê ogó³em
888.640 z³, w tym wynagrodzenia nauczycieli,
urlopy dla poratowania zdrowia oraz nagrody jubileuszowe, z tego:
– ZS w Bolechowie – zwiêkszenie o kwotê
171.000 z³ (w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 166.400 z³, œwiadczenia na
rzecz osób fizycznych – 4.600 z³),
– LO Kórnik – zwiêkszenie o kwotê 15.399 z³,
– LO Puszczykowo – zwiêkszenie o kwotê
23.680 z³,
– ZS nr 2 w Swarzêdzu – zwiêkszenie o kwotê 73.335 z³,
– ZS w Mosinie – zwiêkszenie o kwotê
255.500 z³,
– Specjalny OSW w Mosinie – zwiêkszenie
o kwotê 311.226 z³,
– PPP Swarzêdz – zwiêkszenie o kwotê
38.500 z³.
6. Przenosi siê œrodki finansowe pomiêdzy grupami wydatków w celu zwiêkszenia œrodków na
fundusz p³ac wraz z pochodnymi w Specjalnym
OSW w Mosinie. Zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki wprowadzono zmiany:
a) w dz. 801, rozdz. 80102 – Szko³y podstawowe specjalne:
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne –
zwiêkszenie o kwotê 15.000 z³,
– œwiadczenia na rzecz osób fizycznych –
zwiêkszenie o kwotê 500 z³,
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zmniejszenie
o kwotê 15.500 z³,
b) w dz. 801, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne –
zwiêkszenie o kwotê 16.000 z³,
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zmniejszenie
16.000 z³;
c) w dz. 801, rozdz. 80134 – Szko³y zawodowe specjalne:
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne –
zwiêkszenie o kwotê 20.000 z³,
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zmniejszenie
o kwotê 20.000 z³.
7. Przenosi siê œrodki finansowe pomiêdzy grupami wydatków w celu zwiêkszenia œrodków na
fundusz p³ac wraz z pochodnymi oraz œrodków
na energiê elektryczn¹, wodê, ogrzewanie, a tak¿e zakup pomocy dydaktycznych w Zespole
Szkó³ w Mosinie. Zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki wprowadzono zmiany:
a) w dz. 801, rozdz. 80130 – Szko³y zawodowe:
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne –
zmniejszenie o kwotê 5.100 z³,
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zwiêkszenie
o kwotê 5.100 z³.
b) w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ:
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne –
zwiêkszenie o kwotê 13.870 z³,
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zmniejszenie
o kwotê 13.870 z³.
8. W dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokszta³c¹ce, wprowadzono zmiany:
a) zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 10.762 z³ w zwi¹zku
ze zwiêkszeniem planowanych dochodów
przez ZS w Bolechowie,
b) przenosi siê œrodki finansowe pomiêdzy grupami wydatków w ZS nr 2 w Swarzêdzu:
œwiadczenia na rzecz osób fizycznych –
zmniejszenie o kwotê 3.900 z³, pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zwiêksza siê o kwotê 3.900 z³.
9. W dz. 801, rozdz. 80130 – Szko³y zawodowe,
wprowadzono zmiany:
a) zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 9.800 z³ w zwi¹zku
ze zwiêkszeniem planowanych dochodów
przez w Zespole Szkó³ w Rokietnicy,
b) przenosi siê œrodki finansowe pomiêdzy grupami wydatków oraz pomiêdzy rozdzia³ami
w Zespole Szkó³ w Rokietnicy, w tym:
– œwiadczenia na rzecz osób fizycznych –
zwiêkszenie o kwotê 3.500 z³,
– wynagrodzenia bezosobowe – zmniejszenie
o kwotê 1.700 z³,
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zwiêkszenie
o kwotê 6.300 z³.
10. W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
wprowadzono nastêpuj¹ce zmiany:
a) zmniejsza siê wysokoœæ planowanych wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ projektu pn.
„Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych
w Owiñskach celem utworzenia sta³ej ekspozycji wystawienniczej” o kwotê ogó³em
180.000 z³ w zwi¹zku z przesuniêciem realizacji na 2011 rok, z tego:
– wydatki maj¹tkowe (§ 6068, 6069) – zmniejszenie o kwotê 70.000 z³,
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce (§ 4308, 4309) –
zmniejszenie o kwotê 110.000 z³.
(Odpowiednie zmiany wprowadzono równie¿
do za³¹cznika nr 6 – Wydatki na finansowaBiuletyn Powiatu Poznañskiego

b)

c)
–

–

d)

e)

f)

g)

nie programów i projektów realizowanych ze
œrodków z bud¿etu UE),
w zwi¹zku z wyst¹pieniem oszczêdnoœci
w ramach projektu dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Promocja zdrowia
poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie
poznañskim” zmniejsza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê
266.050 z³ (§ 4305). (Odpowiednie zmiany
wprowadzono równie¿ do za³¹cznika nr 6 –
Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze œrodków z bud¿etu UE),
zmniejsza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê ogó³em 12.400 z³,
z tego:
kwota 5.000 z³ – w zwi¹zku z przeniesieniem œrodków do dz. 854, rozdz. 85495 –
Pozosta³a dzia³alnoœæ, z przeznaczeniem na
pozosta³e wydatki bie¿¹ce, na zakup linijek
brajlowskich (2 szt.) i dyktafonów (24 szt.)
w ramach realizacji projektu „Wykluczamy
wykluczenie…”,
kwota 7.400 z³ – w zwi¹zku z przeniesieniem œrodków do dz. 854, rozdz. 85415 –
Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na stypendia Rady Powiatu w Poznaniu w ramach „Programu wspierania
edukacji w powiecie poznañskim”,
zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 7.000 z³ z przeznaczeniem na zakup dla 7 szkó³ i 3 poradni
programów komputerowych Lex – Prawo
Oœwiatowe,
przenosi siê œrodki finansowe w kwocie
1.746 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
na wydatki na wynagrodzenia i pochodne
zwi¹zane z realizacj¹ zajêæ pozalekcyjnych
w ZS nr 2 w Swarzêdzu,
przenosi siê œrodki finansowe w kwocie
6.235 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
na wydatki na wynagrodzenia i pochodne
zwi¹zane z realizacj¹ zajêæ pozalekcyjnych
w Specjalnym OSW w Mosinie,
przenosi siê œrodki finansowe w kwocie
6.770 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
na wydatki na wynagrodzenia i pochodne
zwi¹zane z realizacj¹ zajêæ pozalekcyjnych
w ZS w Rokietnicy,
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h) przenosi siê œrodki finansowe w kwocie
7.108 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
na wydatki na wynagrodzenia i pochodne
zwi¹zane z realizacj¹ zajêæ pozalekcyjnych
w LO w Puszczykowie,
i) przenosi siê œrodki finansowe w kwocie
3.335 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
na wydatki na wynagrodzenia i pochodne
zwi¹zane z realizacj¹ zajêæ pozalekcyjnych
w LO w Kórniku,
j) przenosi siê œrodki finansowe w kwocie
46.382 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych na wydatki na wynagrodzenia
i pochodne zwi¹zane z realizacj¹ zajêæ pozalekcyjnych w ZS nr 1 w Swarzêdzu,
k) przenosi siê œrodki finansowe w kwocie
1.208 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
na wydatki na wynagrodzenia i pochodne
zwi¹zane z realizacj¹ zajêæ pozalekcyjnych
w ZS w Bolechowie.
11. W dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuñczo-wychowawcze, wprowadzono zmiany:
a) zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 16.435 z³ z przeznaczeniem na doposa¿enie salki sportowej
w Oœrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy,
b) przenosi siê œrodki finansowe pomiêdzy grupami wydatków w Rodzinnym Domu
Dziecka w Swarzêdzu, w tym:
– œwiadczenia spo³eczne – zmniejszenie
o kwotê 12.700 z³,
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zwiêkszenie
o kwotê 12.700 z³.
12. W dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra
pomocy rodzinie, przenosi siê œrodki finansowe
pomiêdzy grupami wydatków w planie PCPR
w Poznaniu, w tym:
– œwiadczenia na rzecz osób fizycznych –
zmniejszenie o kwotê 1.952 z³,
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zmniejszenie
o kwotê 66.048 z³,
– wydatki maj¹tkowe (§ 6060) – zwiêkszenie
o kwotê 68.000 z³ z przeznaczeniem na zakup samochodu s³u¿bowego oraz profesjonalnego programu sieciowego do obs³ugi
dzia³u ds. osób niepe³nosprawnych.
13. W dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i oœrodki interwencji kryzysowej, zwiêksza siê
wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
o kwotê 102 z³ z przeznaczeniem na zakup
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œrodków czystoœci w mieszkaniu chronionym
w Oœrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
14. W dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne oœrodki
szkolno-wychowawcze, wprowadzono zmiany:
a) zmniejsza siê wysokoœæ wydatków maj¹tkowych (§ 6588, 6589) zwi¹zanych z realizacj¹
projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów OSW
w Owiñskach oraz mieszkañców powiatu
poznañskiego” o kwotê ogó³em 22.178 z³
w zwi¹zku z uzyskanymi oszczêdnoœciami
zwi¹zanymi z promocj¹ projektu,
b) zwiêksza siê wysokoœæ wydatków maj¹tkowych zwi¹zanych z realizacj¹ projektu pn.
„Stworzenie otwartej strefy rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów OSW w Owiñskach
oraz mieszkañców powiatu poznañskiego”
o kwotê ogó³em 456.000 z³ (z tego: § 6587 –
zwiêkszenie o kwotê 322.500 z³, § 6589
– zwiêkszenie o kwotê 107.500 z³, § 6580
– 26.000 z³) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków objêtych umow¹ na
realizacjê projektu, które pierwotnie planowano ponieœæ w 2011 roku. Wprowadzona zmiana nie wymaga zmiany wysokoœci dochodów,
z uwagi na to, i¿ zwrot œrodków z instytucji wdra¿aj¹cej za wydatki poniesione w IV
kwartale 2010 r. nast¹pi najwczeœniej
w 2011 r.,
c) zwiêksza siê wysokoœæ wydatków maj¹tkowych (§ 6580) o kwotê 80.000 z³
z przeznaczeniem na wydatki zwi¹zane
z uregulowaniem kanalizacji deszczowej
i sanitarnej w OSW w Owiñskach.
15. W dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
a) zwiêksza siê wysokoœæ wydatków o kwotê
5.778 z³ z przeznaczeniem na wydatki zwi¹zane z usuwaniem skutków zalania pomieszczeñ w PPP w Swarzêdzu, z tego:
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zwiêkszenie
o kwotê 1.778 z³,
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne –
zwiêkszenie o kwotê 4.000 z³,
b) przenosi siê œrodki finansowe pomiêdzy grupami wydatków w PPP Swarzêdz w celu
zapewnienia œrodków na wynagrodzenia,
wyp³atê dodatków wiejskich oraz wydatki
zwi¹zane z konserwacj¹ sprzêtu, w tym:
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zmniejszenie
o kwotê 17.700 z³,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

– wydatki na œwiadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiêkszenie o kwotê 1.200 z³,
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne
zwiêkszenie o kwotê 16.500 z³.
16. W dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy
szkolne, wprowadzono zmiany:
a) zwiêksza siê wysokoœæ wydatków o kwotê
12.200 z³ w zwi¹zku ze zwiêkszeniem planowanych dochodów w Zespole Szkó³ w Rokietnicy, z tego:
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zwiêkszenie
o kwotê 1.500 z³,
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne –
zwiêkszenie o kwotê 10.700 z³,
b) przenosi siê œrodki finansowe pomiêdzy grupami wydatków oraz pomiêdzy rozdzia³ami
w Zespole Szkó³ w Rokietnicy, w tym:
– wynagrodzenia i pochodne – zwiêkszenie
o kwotê 1.500 z³,
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zmniejszenie
o kwotê 9.600 z³.
17. W dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna
dla uczniów zwiêksza siê wysokoœæ wydatków
o kwotê 7.400 z³, z przeznaczeniem na stypendia Rady Powiatu w Poznaniu w ramach
„Programu wspierania edukacji w powiecie poznañskim”.
18. W dz. 854, rozdz. 85495 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
zwiêksza siê wysokoœæ wydatków o kwotê
5.000 z³ z przeznaczeniem na pozosta³e wydatki bie¿¹ce, na zakup linijek brajlowskich (2 szt.)
i dyktafonów (24 szt.) w ramach realizacji projektu „Wykluczamy wykluczenie…”. Dokonano
równie¿ przeniesienia œrodków finansowych
w kwocie 1 z³ pomiêdzy paragrafami wydatków
bie¿¹cych (z § 4247 na 4249) w celu dostosowania planu wydatków do odpowiednich Ÿróde³
finansowania. Wprowadzona zmiana nie ma
wp³ywu na ogóln¹ kwotê projektu, przyjêt¹ do
realizacji w 2010 roku.
WYDATKI NA FINANSOWANIE
PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŒRODKÓW Z BUD¯ETU UE, A TAK¯E INNYCH
ŒRODKÓW POCHODZ¥CYCH ZE •RÓDE£
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJ¥CYCH
ZWROTOWI
Wprowadzono zmiany do za³¹cznika nr 6 – Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze œrodków z bud¿etu UE w zakresie
nastêpuj¹cych zadañ:
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

1. W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ
– w ramach projektu dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych
boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim” zmniejszono wysokoœæ wydatków planowanych do realizacji w 2010 roku o kwotê
ogó³em 266.050 z³ ze œrodków z MFEOG,
uwzglêdniono te wydatki w planie na rok 2011.
2. W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ
– w ramach projektu pn. „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci
Niewidomych w Owiñskach celem utworzenia
sta³ej ekspozycji wystawienniczej” zmniejszono
wysokoœæ wydatków planowanych do realizacji
w 2010 o kwotê ogó³em 180.000 z³, w zwi¹zku
z przesuniêciem realizacji na rok 2011.
3. W dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne oœrodki
szkolno-wychowawcze – w ramach projektu
pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów OSW w Owiñskach
oraz mieszkañców powiatu poznañskiego”
zmniejszono wysokoœæ wydatków planowanych
do realizacji w 2010 roku do kwoty ogó³em
469.028 z³, w tym: œrodki z EFRR – 324.033 z³,
bud¿et Powiatu – 144.995 z³. Planowane wydatki na rok 2011 wynosz¹ odpowiednio: œrodki
z EFRR – 2.645.805 z³, bud¿et Powiatu –
2.639.427 z³. Ogólna kwota nak³adów finansowych nie ulega zmianie, wynosi 5.775.000 z³.
Odpowiednie zmiany dotycz¹ce planowanych wydatków na realizacjê projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów
OSW w Owiñskach oraz mieszkañców powiatu poznañskiego” wprowadzono równie¿ do za³¹cznika nr
11 Wieloletnie Programy Inwestycyjne.
LIMIT ZOBOWI¥ZAÑ DLA ZARZ¥DU
POWIATU NA REALIZACJÊ ZADAÑ
W LATACH 2011-2013
Zwiêkszono limit zobowi¹zañ dla Zarz¹du Powiatu
na rok 2011 o kwotê ogó³em 1.420.000 z³, z tego:
a) zwiêkszenie o kwotê ogó³em 100.000 z³ w celu
mo¿liwoœci zaci¹gniêcia zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy, która zgodnie z planem zostanie
podpisana w 2010 r., na wykonanie renowacji
i konserwacji zbiorów tyflologicznych w OSW
w Owiñskach,
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b) zwiêkszenie o kwotê ogó³em 1.320.000 z³ w celu
mo¿liwoœci zaci¹gniêcia zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy, która zgodnie z planem zostanie
podpisana w 2010 r., na realizacjê projektu pn.
„Stworzenie otwartej strefy rekreacji dzieciêcej na
potrzeby uczniów OSW w Owiñskach oraz mieszkañców powiatu poznañskiego” wraz z uregulowaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Uchwa³a nr XLVII/390/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie: okreœlenia zasad sprzeda¿y lokali
mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu
Poznañskiego na rzecz najemców.
Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. a, art. 40, ust. 2, pkt
3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz.
984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214,
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; Dz.U.
z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr 106, poz. 675)
oraz art. 34, ust. 1, pkt 3, art. 37, ust. 2, pkt 1, art. 68,
ust. 1, pkt 7, ust. 1a oraz ust. 1b ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651; nr 106, poz. 675;
nr 143, poz. 963; nr 155, poz. 1043) Rada Powiatu
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Przeznacza siê do sprzeda¿y na rzecz najemców
maj¹cych umowê najmu zawart¹ na czas nieoznaczony lokale mieszkalne w rozumieniu
art. 2, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o w³asnoœci lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80,
poz. 903 ze zm.), w budynkach stanowi¹cych
w³asnoœæ Powiatu Poznañskiego b¹dŸ w których wyodrêbniono ju¿ lokale mieszkalne,
w tym równie¿ na rzecz Powiatu Poznañskiego.
2. Wy³¹cza siê ze sprzeda¿y lokale mieszkalne po³o¿one w budynkach szkolnych, w których prowadzone s¹ zajêcia dydaktyczne.
3. Wyodrêbnienie lokali mieszkalnych odbywa siê na
zasadach okreœlonych w powo³anej powy¿ej ustawie o w³asnoœci lokali, natomiast ich sprzeda¿ odbywa siê na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia
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21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.).
§ 2.
W odniesieniu do budynków, w których dotychczas
nie sprzedano ¿adnego lokalu mieszkalnego, sprzedawany bêdzie nabywcy udzia³ we wspó³w³asnoœci
nieruchomoœci gruntowej.
§ 3.
1. Cena sprzeda¿y lokalu mieszkalnego mo¿e byæ
uiszczona jednorazowo lub na wniosek nabywcy w ratach.
2. Od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej na podstawie jego wartoœci okreœlonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego udziela siê bonifikaty.
3. Bonifikata wynosi 5% za ka¿dy pe³ny rok najmu lokalu mieszkalnego z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Bonifikata wynosi:
1) maksymalnie 90% ceny lokalu w przypadku
sprzeda¿y za cenê uiszczon¹ jednorazowo,
2) maksymalnie 70% ceny lokalu w przypadku
sprzeda¿y na raty.
§ 4.
Traci moc uchwa³a nr XVIII/159/2000 Rady Powiatu Poznañskiego z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
okreœlenia zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu Poznañskiego w drodze bezprzetargowej.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Uzasadnienie:
W zwi¹zku z zamiarem sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu Poznañskiego oraz nieaktualnymi
zapisami obowi¹zuj¹cej dotychczas uchwa³y nr
XVIII/159/2000 Rady Powiatu Poznañskiego z dnia
30 maja 2000 r. zaistnia³a koniecznoœæ okreœlenia
nowych zasad ich zbywania na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze, podjêcie uchwa³y
Rady Powiatu w Poznaniu we wskazanym zakresie
nale¿y uznaæ za konieczne i uzasadnione.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Uchwa³a nr XLVII/391/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie: przyjêcia Rocznego Programu Wspó³pracy Powiatu Poznañskiego z Organizacjami
Pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011.
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.: Dz.U.
z 2004 r. nr 64, poz. 593; nr 116, poz. 1203; nr 210,
poz. 2135; Dz.U. z 2005 r. nr 155, poz. 1298; nr 169,
poz. 1420; nr 175, poz. 1462; nr 249, poz. 2104;
Dz.U. z 2006 r. nr 94, poz. 651; Dz.U. z 2008 r. nr
209, poz. 1316; Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100; nr
22, poz. 120; nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. nr
28, poz. 146; nr 127, poz. 857), w zwi¹zku z art. 12,
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592
ze zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz.
558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz.
1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz.
1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U.
z 2007 r. nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180,
poz. 1111; nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92,
poz. 753; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr
106, poz. 675), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
Przyjmuje siê Roczny Program Wspó³pracy Powiatu Poznañskiego z Organizacjami Pozarz¹dowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011, który stanowi za³¹cznik do
uchwa³y.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Powiat Poznañski, tworz¹c program wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego, wyra¿a w ten sposób wolê wspó³dzia³ania
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

w celu jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty tworzonej przez jego mieszkañców.
Wspiera tym samym rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego i zachêca spo³ecznoœæ lokaln¹ do wiêkszej
aktywnoœci na rzecz wspólnego dobra.
Aktywna wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem powiatu. Organizacje pozarz¹dowe,
skupiaj¹ce coraz wiêksz¹ liczbê aktywnych obywateli poczuwaj¹cych siê do odpowiedzialnoœci za rozwój lokalny, staj¹ siê odpowiednim partnerem
Powiatu do realizacji zadañ publicznych.
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
oraz o wolontariacie, a tak¿e z uchwa³¹ nr XLVI/
378/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27
paŸdziernika 2010 r. w sprawie okreœlenia szczegó³owego sposobu konsultowania z organizacjami
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego lub organizacjami
pozarz¹dowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3, ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotycz¹cych
dzia³alnoœci statutowej tych organizacji, Zarz¹d Powiatu w Poznaniu og³osi³ przeprowadzenie konsultacji spo³ecznych „Rocznego Programu Wspó³pracy
Powiatu Poznañskiego z Organizacjami Pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3,
ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie w 2011 roku”. Konsultacje odby³y
siê w terminie od 28 paŸdziernika do 2 listopada
2010 roku. Zosta³y one przeprowadzone w formie
pisemnej poprzez zg³aszanie wniosków i uwag
przy u¿yciu formularza umieszczonego na stronie
internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Organizacje pozarz¹dowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie nie zg³osi³y wniosków i uwag do ww. Programu.
Natomiast zmiana wysokoœci kwoty na realizacjê
zadañ publicznych objêtych niniejszym programem
jest wynikiem zmian w projekcie bud¿etu Powiatu
Poznañskiego na rok 2011.
Z uwagi na powy¿sze podjêcie uchwa³y uwa¿am za
celowe.
Za³¹cznik do uchwa³y znajduje siê na stronie
www.powiat.poznan.pl
w zak³adce BIP – Uchwa³y Rady Powiatu.
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SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarz¹du Powiatu w
od 25 wr zeœnia do 22 paŸdzier nika 2010 r.
Zarz¹d Powiatu odby³ 7 protoko³owanych
posiedzeñ: 28 i 30 wrzeœnia oraz 1, 5, 12, 15
i 20 paŸdziernika.
I UCHWA£Y PODJÊTE PRZEZ ZARZ¥D:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów
zagospodarowania przestrzennego – 2 postanowienia (w tym 1 postanowienie o nieuzgodnieniu),
2. w sprawie wsparcia organizacji III Powiatowych Zawodów Strzeleckich Stra¿aków
OSP i PSP Powiatu Poznañskiego w wysokoœci 1.300,00 z³ brutto (na zakup nagród
rzeczowych 1.000,00 z³, na us³ugê gastronomiczn¹ 300,00 z³). Zawody odby³y siê 16
paŸdziernika 2010 r. w Tulcach,
3. w sprawie wsparcia organizacji VIII Powiatowego Turnieju Tenisa Sto³owego OSP
i PSP Powiatu Poznañskiego w wysokoœci
1.500,00 z³ brutto (na zakup nagród rzeczowych 1.000,00 z³, na us³ugê gastronomiczn¹
500,00 z³). Turniej odbêdzie siê w hali sportowej Gminnego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Kleszczewie w dniu 27 listopada
2010 r.,
4. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Wykluczamy wykluczenie – projekt
Powiatu Poznañskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych
osób niepe³nosprawnych” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki, priorytet VII Promocja integracji
spo³ecznej, poddzia³anie 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i spo³eczna osób zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym,
5. w sprawie powo³ania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagrody
Starosty Poznañskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze dyrektorom i nauczycielom
szkó³ i placówek prowadzonych przez Powiat Poznañski w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Kalina Grzelak (ZNP), Izabela Lorenz
(NSZZ Solidarnoœæ), Barbara Antoniewicz
(Komisja Oœwiaty i Wychowania), Krystyna Semba (Komisja Polityki Spo³ecznej
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6.

7.

8.

9.

Poznaniu

i Ochrony Zdrowia), Teresa Gromadziñska
(Wydzia³ Zdrowia i Polityki Spo³ecznej),
Piotr Pietryga (Wydzia³ Edukacji),
w sprawie uniewa¿nienia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych
w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Uniewa¿nia siê postêpowanie,
poniewa¿ nie z³o¿ono ¿adnej oferty nie
podlegaj¹cej odrzuceniu. W postêpowaniu
z³o¿ono 3 oferty, które zosta³y odrzucone,
w sprawie uniewa¿nienia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na druk materia³ów informacyjno-promocyjnych (plakatów) na
potrzeby projektu „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznañskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i spo³ecznych osób niepe³nosprawnych”.
Uniewa¿nienie nastêpuje, poniewa¿ postêpowanie obarczone jest niemo¿liw¹ do usuniêcia wad¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ zawarcie
niepodlegaj¹cej uniewa¿nieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. W terminie przewidzianym na sk³adanie wp³ynê³a oferta, która nie zosta³a opisana
w³aœciwie i w konsekwencji nie zosta³a
otwarta w trakcie sesji otwarcia ofert,
w sprawie zmiany uchwa³y Zarz¹du Powiatu w Poznaniu nr 2527/2010 z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu
kontroli realizacji wydatków w jednostkach
organizacyjnych Powiatu Poznañskiego na
2010 rok. Zamiast kontroli w Powiatowym
Oœrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zostanie przeprowadzona
w I kwartale 2011 r. w zwi¹zku z wyznaczeniem do dnia 31 grudnia 2010 r. zakoñczenia czynnoœci likwidacyjnych jednostki)
zostanie przeprowadzona kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej budowy ulicy Storczykowej w Komornikach,
gm. Komorniki. Zarz¹d Powiatu pozytywnie opiniuje projekt budowy ww. ulicy na
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

dzia³ce o nr ewid. 892, obrêb Komorniki,
arkusz 11. W ramach opracowania projektuje
siê drogê kategorii gminnej, klasy dojazdowej. Przewidziano jezdniê o szerokoœci
6,0 m z obustronnym chodnikiem o szerokoœci od 1,5 do 2,0 m. Inwestycja nie ingeruje w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu
Poznañskiego,
10. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê artyku³ów promocyjnych, wykorzystywanych w dzia³aniach profilaktycznych
na rzecz bezpieczeñstwa publicznego, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
11. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie maj¹tku oraz od
odpowiedzialnoœci cywilnej Powiatu Poznañskiego i podleg³ych jednostek organizacyjnych, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania
komisji przetargowej,
12. w sprawie zmiany § 3, ust. 4 uchwa³y nr
2955/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. Zarz¹du
Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postêpowania w trybie przetargu
nieograniczonego na przeprowadzenie
okresowych badañ jakoœci gleby i ziemi na
terenie powiatu poznañskiego (zmiana dotyczy sk³adu komisji),
13. w sprawie przeprowadzenia II postêpowania w trybie przetargu nieograniczonego na
druk materia³ów informacyjno-promocyjnych (plakatów) na potrzeby projektu „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu
Poznañskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych osób
niepe³nosprawnych”, zatwierdzenia SIWZ,
powo³ania komisji przetargowej,
14. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na organizacjê szkolenia dyrektorów
z zakresu edukacji ekologicznej – w wysokoœci 15.000,00 z³. Szkolenie odby³o siê
w dniach 7-8 paŸdziernika 2010 r. w Oœrodku Szkolno-Wypoczynkowym KAMA
w Sierakowie,
15. w sprawie zmiany uchwa³y nr 2523/2010
Zarz¹du Powiatu w Poznaniu z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przyznania gminom
œrodków na remonty dróg powiatowych
w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznañskiego w 2010 r. Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 25.000,00 z³
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

z remontu drogi powiatowej 2482P ul.
G³ównej na remont pozosta³ych, wskazanych przez Gminê Pobiedziska odcinków
ul. Kostrzyñskiej (droga nr 2409P),
16. w sprawie zlecenia audytu weryfikacyjnego w celu wznowienia „Certyfikatu Bezpieczeñstwa Zwi¹zków Powiatów Polskich”
oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników z zakresu stosowania procedur zapisanych w Polityce Bezpieczeñstwa oraz
Instrukcji Zarz¹dzania Systemem Informatyczny przedsiêbiorstwu Amigable.pl sp.
z o.o. Warszawa za kwotê 8.245,00 z³ brutto. Termin wykonania zlecenia – do 31 paŸdziernika 2010 r. W przypadku pozytywnej
weryfikacji Starostwo otrzyma certyfikat
„Bezpieczeñstwo Zwi¹zku Powiatów Polskich” na rok 2011,
17. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawê sprzêtu elektronicznego oraz
materia³ów dydaktycznych na potrzeby
projektu „Wykluczamy wykluczenie –
projekt Powiatu Poznañskiego w zakresie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i spo³ecznych osób niepe³nosprawnych”
z mo¿liwoœci¹ sk³adania ofert czêœciowych
– II czêœci, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania
komisji,
18. w sprawie zaopiniowania zmian w „Programie ochrony œrodowiska dla Gminy Mosina”. Zarz¹d zaopiniowa³ pozytywnie
wprowadzenie zmian w „Programie ochrony œrodowiska dla gminy Mosina na lata
2004-2012” polegaj¹cych na dopisaniu
w rozdziale XVII, litera D punktu D.5.2.6.
w brzmieniu „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Mosina”,
19. w sprawie zmiany planu finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej na
2010 r.,
20. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na zakup us³ug dostêpu do czasu antenowego w Radio Planeta FM Poznañ na
potrzeby kampanii informacyjnej o powiecie
poznañskim. Zarz¹d przeznaczy³ na ww. cel
kwotê 4.880,00 z³. Kampania informacyjna
o powiecie poznañskim pt. „Czy znacie Powiat Poznañski?” odby³a siê w okresie od 4
do 16 paŸdziernika 2010 r.,
21. w sprawie wyra¿enia zgody na organizacjê
wyjazdowego spotkania „Podsumowanie
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pracy Rady Powiatu Poznañskiego w III kadencji” w dniach 21-23 paŸdziernika 2010 r.
w Mierzêcinie, za kwotê 50.000,00 z³.
Celem wyjazdowego spotkania jest omówienie, podsumowanie oraz wymiana
doœwiadczeñ w pracy Rady Powiatu.
W trakcie spotkania odbêdzie siê prelekcja
nt. „Public Relations w polityce” w celu
zapoznania uczestników z elementami
wp³ywaj¹cymi na skuteczne kszta³towanie
wizerunku oraz zwiêkszania efektywnoœci
komunikacji z mieszkañcami,
22. w sprawie nieodp³atnego udostêpnienia sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu w celu przeszkolenia cz³onków terytorialnych komisji wyborczych w dniu
9 paŸdziernika 2010 r. w godz. 9.00-13.00.
Szkolenie zosta³o przeprowadzone przez
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu,
23. w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne
udostêpnienie sali gimnastycznej ZS nr 1
w Swarzêdzu dla uczniów gimnazjum nr 2
w Swarzêdzu na potrzeby treningów z pi³ki rêcznej,
24. w sprawie wyra¿enia zgody na zmianê
kosztorysu realizacji zadania za zakresu
pomocy spo³ecznej w roku 2010 pn. „Aktywny senior, walka ze stereotypem cz³owieka starego oraz upowszechnienie
wiedzy na temat starzenia siê i jego konsekwencji. Zmiana dotyczy wyra¿enia zgody
na przeznaczenie œrodków w wysokoœci
2.000,00 z³ na pokrycie kosztów wycieczki seniorów do Ciechocinka zamiast planowanego zakupu komputera, który zosta³
pozyskany z innych Ÿróde³,
25. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na sukcesywn¹ dostawê, wykonanych przez Wykonawcê zgodnie z ustaw¹
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908
ze zm.) oraz Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(Dz.U. z 2007 r. nr 186, poz. 1322 ze zm.)
tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
26. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
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nieograniczonego na dostawê przenoœnych
komputerów oraz akcesoriów zasilaj¹cych
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty
z³o¿onej przez firmê MEDICOM Przedsiêbiorstwo Handlowo-Produkcyjne – Poznañ,
która zaoferowa³a realizacjê zadania za
kwotê 20.395,96 z³ brutto. W postêpowaniu
z³o¿ona zosta³a jedna oferta,
27. w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa pani
Dagmarze Adamy-Ko³odziejskiej „MD
Polska sp. z o.o.”, ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin, do reprezentowania Powiatu Poznañskiego w celu
uzyskania wszelkich niezbêdnych uzgodnieñ i pozwoleñ dotycz¹cych wykonania
dokumentacji projektowej i realizacji boiska lekkoatletycznego przy LO w Puszczykowie,
28. w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej budowy ulicy Stefañskiego w Suchym Lesie
na odcinku od ul. Poziomkowej do ul.
Szkó³karskiej, gm. Suchy Las. Zarz¹d Powiatu opiniuje pozytywnie projekt budowy
ww. ulicy. W ramach opracowania projektuje siê drogê kategorii gminnej. Przewidziano jezdniê o szerokoœci 7,0 m
z jednostronnym chodnikiem o szerokoœci
2,0 m, budowê œcie¿ki rowerowej o szerokoœci 2,0 m, budowê kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oœwietlenia
ulicy, utwardzenie miejsc postojowych polbrukiem, utwardzenie wjazdów do posesji
polbrukiem. Inwestycja nie ingeruje w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
29. w sprawie zakupu pucharów Starosty Poznañskiego, w zwi¹zku z organizacj¹ licznych konkursów, imprez, festynów itp. – za
kwotê 12.097,00 z³ brutto, których wykonawc¹ jest Podium Trofea Sportowe – Czerwonak,
30. w sprawie podpisania umowy z przedsiêbiorstwem GEO-SYSTEM sp. z o.o. z Warszawy na przed³u¿enie okresu licencyjnego
na posiadanie przez Powiatowy Oœrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oprogramowania:
Geo-Map, iGeoMapOsnowa, iGeoMapWGB
oraz na przed³u¿enie nadzoru autorskiego
nad powy¿szymi systemami na okres od
1 paŸdziernika do 31 grudnia 2010 r.
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Wynagrodzenie z tytu³u wykonania umowy
wyniesie 17.415,50 z³ brutto,
31. w sprawie uchylenia uchwa³y nr 2998/2010
Zarz¹du Powiatu w Poznaniu z dnia 20
wrzeœnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia postêpowania w trybie przetargu nieograniczonego na pe³nienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacj¹ zadania pn.
„Remont ZS w Bolechowie – roboty budowlane, sanitarne i elektryczne na parterze
i 1 piêtrze budynku g³ównego oraz drena¿
opaskowy wokó³ budynku”. Zosta³o ju¿
przeprowadzone jedno postêpowanie, które zosta³o uniewa¿nione, poniewa¿ cena
najkorzystniejszej oferty przewy¿sza³a
kwotê, któr¹ Zamawiaj¹cy zamierza³ przeznaczyæ na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiaj¹cy planowa³ wszcz¹æ kolejne
postêpowanie. Z uwagi na termin realizacji
remontu Zespo³u Szkó³, który up³ywa
w dniu 16 listopada 2010 r., oraz przybli¿ony czas na przeprowadzenie postêpowania
(ok. 37 dni) wybrany wykonawca móg³by
pe³niæ nadzór nad realizacj¹ zadania tylko
przez dwa tygodnie. W zwi¹zku z powy¿szym nieracjonalne jest przeprowadzenie kolejnego postêpowania na pe³nienie nadzoru
nad wykonaniem przedmiotowej inwestycji,
32. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawê rega³ów archiwalnych dla potrzeb
Archiwum Zak³adowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. S³owackiego 8,
zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji
przetargowej,
33. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na zakup us³ugi reklamowej podczas
imprezy Medialna Dziesi¹tka Wielkopolski
– w wysokoœci 3.500,00 z³ brutto. Medialna Dziesi¹tka Wielkopolski to impreza organizowana przez Wielkopolski Oddzia³
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej, w ramach której wybieranych jest
dziesiêæ podmiotów, z którymi wspó³praca
dziennikarska przebiega³a najlepiej,
34. w sprawie zatwierdzenia wyników IV postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na pe³nienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem oœwietlenia
i monitoringu boisk sportowych, wybudowanych w ramach projektu pod nazw¹
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

„Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim” dofinansowanego ze œrodków mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG). Zarz¹d Powiatu zatwierdzi³ wybór
oferty z³o¿onej przez SEWA Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe, z siedzib¹
w Poznaniu, które zaoferowa³o realizacjê
zamówienia za kwotê 22.570,00 z³ brutto.
Wybrana oferta jest jedyn¹ z³o¿on¹ w zakresie przedmiotowego postêpowania,
35. w sprawie przyznania Nagród Starosty Poznañskiego dla dyrektorów i nauczycieli
szkó³ i placówek powiatu poznañskiego.
Przyznaje siê dla nastêpuj¹cych dyrektorów
i nauczycieli szkó³ i placówek prowadzonych przez Powiat Poznañski nagrody pieniê¿ne z okazji Dnia Edukacji Narodowej
w wysokoœci brutto:
1. Przemys³aw Budzyñski, dyrektor LO
w Puszczykowie – 5.400,00 z³,
2. Piotr Choryñski, dyrektor ZS nr 2
w Swarzêdzu – 4.000,00 z³,
3. Roman Samcik, dyrektor ZS w Mosinie
– 3.000,00 z³,
4. Bo¿ena Mazur, dyrektor SOSW w Mosinie – 5.400,00 z³,
5. Maria Tomaszewska, dyrektor SOSW
w Owiñskach – 6.200,00 z³,
6. Hanna £abuziñska, dyrektor PPP w Luboniu – 4.000,00 z³,
7. Odona Sadowska-Go³aska, dyrektor
PPP w Swarzêdzu – 4.000,00 z³,
8. Bogus³aw Balczyñski, dyrektor OWR
w Kobylnicy – 5.000,00 z³,
9. Renata
Paw³owicz,
nauczyciel
w SOSW w Mosinie – 2.000,00 z³,
10. Anna Za³uska-Kwiatek, nauczyciel
w SOSW w Mosinie – 2.000,00 z³,
11. Ma³gorzata Grabiak, nauczyciel w PPP
w Luboniu – 2.000,00 z³,
12. Wies³aw Œwiat³owski, nauczyciel w ZS
nr l w Swarzêdzu – 2.000,00 z³,
36. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na przeprowadzenie
okresowych badañ jakoœci gleby i ziemi na
terenie powiatu poznañskiego. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez firmê
EKOLAB sp. z o.o. – Kobylnica, która
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zaoferowa³a realizacjê zamówienia za kwotê 29.280,00 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 7 ofert od kwoty 29.280,00 z³ do
75.094,66 z³ brutto,
37. w sprawie przyznania œrodków finansowych na organizacjê warsztatów dla
uczniów ze szkó³ ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Powiat Poznañski –
w wysokoœci 15.000,00 z³ brutto. Warsztaty odby³y siê w dniach 12-13 paŸdziernika
2010 r. (I turnus) oraz 18-19 paŸdziernika
2010 r. (II turnus) w Oœrodku Edukacji
Przyrodniczej w Chalinie. Podczas warsztatów zosta³y omówione najbardziej aktualne
zagadnienia dotycz¹ce ochrony œrodowiska,
38. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4, pkt 8
ustawy Prawo zamówieñ publicznych dotycz¹cego wyboru firmy, która zrealizuje zajêcia dydaktyczne w ramach projektu
„Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznañskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych
osób niepe³nosprawnych”. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez Wy¿sz¹
Szko³ê Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu, która z³o¿y³a ofertê na
kwotê 31.480,00 z³ brutto. W postêpowaniu
z³o¿ono 2 oferty, druga by³a na kwotê
38.560,00 z³ brutto,
39. w sprawie przyznania Stypendium Rady
Powiatu. Zarz¹d przyzna³ stypendia 27
uczniom na okres od wrzeœnia 2010 r. do
czerwca 2011 r., wysokoœæ miesiêczna stypendium – 250,00 z³. Stypendia przyznano
uczniom, którzy osi¹gnêli œredni¹ powy¿ej
5,00 (ZS nr 1 w Swarzêdzu – 6 uczniów ZS
nr 2 w Swarzêdzu – 7 uczniów, ZS w Bolechowie – 2 uczniów, ZS w Rokietnicy –
2 uczniów, ZS w Mosinie – 1 uczeñ, LO
w Puszczykowie – 2 uczniów, LO w Kórniku – 7 uczniów),
40. w sprawie zawarcia umowy na pe³nienie
nadzoru autorskiego nad realizacj¹ zadania
pn. „Remont ZS im. D. Ch³apowskiego
w Bolechowie – roboty budowlane, sanitarne i elektryczne na parterze budynku i 1 piêtrze w budynku g³ównym oraz drena¿
opaskowy wokó³ budynku” – w zakresie
robót elektrycznych i drena¿u opaskowego
wokó³ budynku. Wyra¿a siê zgodê na za-
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warcie umowy z Przedsiêbiorstwem Wielobran¿owym „ELPROPO” – Stêszew na
prowadzenie nadzoru autorskiego – w zakresie robót elektrycznych, za kwotê
3.850,00 z³ brutto. Wyra¿a siê zgodê na zawarcie umowy z firm¹ „Us³ugi Projektowe
Wojciech Jankowiak” – Go³uski na prowadzenie nadzoru autorskiego w zakresie drena¿u opaskowego wokó³ budynku za kwotê
3.416,00 z³. Ww. wykonawcy posiadaj¹
autorskie prawa maj¹tkowe do dokumentacji ww. zadania. Nadzór w zakresie robót
budowlanych pe³niæ bêdzie pracownik
Wydzia³u Inwestycji i Remontów,
41. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na promocjê projektu „Promocja
zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych
w powiecie poznañskim” poprzez produkcjê podsumowuj¹cego spotu reklamowego
– za kwotê 5.490,00 z³ brutto. Produkcjê
spotu zrealizuje Studio Produkcji Filmowych i Telewizyjnych „Dykban” – W¹growiec. Spot emitowany bêdzie na antenie TV
Poznañ i Telewizji WTK,
42. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na promocjê projektu „Promocja
zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych
w powiecie poznañskim” poprzez emisjê
podsumowuj¹cego spotu reklamowego na
antenie TVP Poznañ oraz Telewizji WTK
za ogóln¹ kwotê 8.803,52 z³ brutto. Spot
emitowany bêdzie w TVP Poznañ – 8 razy
w terminie 5-27 listopada 2010 r., na antenie Telewizji WTK – 17 razy w terminie
2-28 listopada 2010 r.,
43. w sprawie promocji atrakcji turystycznych
powiatu poznañskiego poprzez wspó³produkcjê filmu pt. „Chopin i jego Wielkopolska” za kwotê 15.000,00 z³. Film zostanie
nakrêcony do koñca listopada 2010 r. Œlady
Chopina mo¿na odnaleŸæ równie¿ w powiecie poznañskim. W Pa³acu w Rogalinie oraz
na Zamku w Kórniku zachowa³y siê do dziœ
partytury oraz fortepian Mistrza. W tych
obiektach krêcone bêd¹ m.in. zdjêcia do filmu. Film bêdzie emitowany na antenie telewizji publicznej. Realizacja powy¿szego
zadania zgodna jest z za³o¿eniami Strategii
Promocji Powiatu Poznañskiego na lata
2010-2015: cel strategiczny I – Promocja
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walorów turystycznych i rekreacyjnych
powiatu,
44. w sprawie uniewa¿nienia w czêœci 11 postêpowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawê sprzêtu medycznego z przeznaczeniem dla NZOZ
„Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana
Tytusa D¹browskiego” sp. z o.o., z podzia³em na 16 czêœci. Zarz¹d uniewa¿ni³ postêpowanie w czêœci 11 (dostawa myjni
dezynfektorów), poniewa¿ nie zosta³a z³o¿ona ¿adna oferta,
45. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê myjni dezynfektorów z przeznaczeniem dla NZOZ „Szpital w Puszczykowie
im. Prof. Stefana Tytusa D¹browskiego” sp.
z o.o., zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
46. w sprawie uniewa¿nienia II postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na druk materia³ów informacyjno-promocyjnych (plakatów) na potrzeby projektu „Wykluczamy wykluczenie – projekt
Powiatu Poznañskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych osób niepe³nosprawnych, poniewa¿
postêpowanie obarczone jest niemo¿liw¹
do usuniêcia wad¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ zawarcie niepodlegaj¹cej uniewa¿nieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W trakcie sesji otwarcia nie odczytano
nazwy jednej firmy, której oferta wp³ynê³a
w terminie sk³adania ofert, lecz zosta³a
otwarta w trakcie otwarcia ofert w innym
postêpowaniu (na dostawê sprzêtu medycznego),
47. w sprawie przeprowadzenia III postêpowania w trybie przetargu nieograniczonego na
druk materia³ów informacyjno-promocyjnych (plakatów) na potrzeby projektu „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu
Poznañskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych osób
niepe³nosprawnych”, zatwierdzenia SIWZ,
powo³ania komisji przetargowej,
48. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej i realizacjê boiska wielofunkcyjnego na terenie
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów
Pu³ku w Owiñskach, pl. Przemys³awa 9,
w ramach projektu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie
poznañskim” dofinansowanego ze œrodków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, zatwierdzenia
SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
49. w sprawie przyznania œrodków finansowych na organizacjê szkolenia so³tysów,
wyró¿niaj¹cych siê nauczycieli i samorz¹dowców z powiatu poznañskiego w wysokoœci 15.000,00 z³ brutto. Warsztaty odbêd¹
siê w dniach 25-26 paŸdziernika 2010 r.
(I turnus) oraz 28-29 paŸdziernika 2010 r.
(II turnus) w Oœrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. Powiat Poznañski poprzez
realizacjê programu Promocja Ekologii
poprzez Edukacjê (PEPE) anga¿uje siê
w przekazywanie wiedzy o œrodowisku
mieszkañcom powiatu poznañskiego, szczególnie uczniom i nauczycielom we wszystkich typach szkó³. Tym razem propozycja
dzia³añ skierowana jest do szerokiego grona
odbiorców: so³tysów, wyró¿niaj¹cych siê
nauczycieli i samorz¹dowców z terenu powiatu poznañskiego. Szkolenie pozwoli
uczestnikom zapoznaæ siê z najbardziej
aktualnymi zagadnieniami dotycz¹cymi
ochrony œrodowiska i przyczyni siê do poszerzenia ich wiedzy w tym zakresie.
Umo¿liwi te¿ wymianê doœwiadczeñ i dyskusjê osobom, które na co dzieñ pracuj¹
w ró¿nych miejscach (szko³a, urz¹d),
50. w sprawie przyznania œrodków finansowych na organizacjê warsztatów dla
uczniów ze szkó³ gimnazjalnych bior¹cych
udzia³ w I powiatowym konkursie ekologicznym – w wysokoœci 15.000,00 z³ brutto. Warsztaty odbêd¹ siê w dniach 15-16
listopada 2010 r. (I turnus) oraz 18-19 listopada 2010 r. (II turnus) w Oœrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. Warsztaty
pozwol¹ omówiæ z m³odzie¿¹ najbardziej
aktualne zagadnienia dotycz¹ce ochrony
œrodowiska,
51. w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia
publikacji na ³amach periodyków „Newsweek Polska” oraz „Fakt” – za kwotê
3.050,00 z³ brutto. Zarówno tygodnik
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spo³eczno-polityczny „Newsweek Polska”,
jak i dziennik „Fakt” nale¿¹ do najbardziej
poczytnych periodyków w naszym kraju.
Zamieszczenie na ³amach artyku³u informacyjnego przedstawiaj¹cego osi¹gniêcia Powiatu Poznañskiego w zakresie utrzymania
i remontów dróg, inwestycji przeprowadzonych na terenie placówek edukacyjnych
i opiekuñczo-wychowawczych oraz budynków u¿ytecznoœci publicznej w ostatnich
kilku latach, a tak¿e pozyskiwania przez
samorz¹d lokalny funduszy zewnêtrznych
pozwoli na rozpowszechnienie tej wiedzy
wœród szerokiego grona czytelników.
Sprzyjaj¹ temu nie tylko wysokie nak³ady
obu pism, lecz tak¿e fakt, ¿e kierowane s¹
do zupe³nie odmiennych grup odbiorców,
52. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na remont budynków mieszkalnych przy SOSW
w Owiñskach, pl. Przemys³awa 7 i 11 –
etap 1, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
53. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawê artyku³ów biurowych, papieru, materia³ów eksploatacyjnych do drukarek i teczek dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Poznaniu z mo¿liwoœci¹ sk³adania ofert
czêœciowych – IV czêœci, zatwierdzenia
SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
54. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na remont dachu w prawym i lewym skrzydle budynku ZS nr 1 im.
Powstañców Wielkopolskich w Swarzêdzu,
ul. Miel¿yñskiego 5A. Zarz¹d zatwierdzi³
wybór oferty z³o¿onej przez firmê ART.
BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aran¿acje Wnêtrz in¿. Artur Przybylski
– Poznañ, który zaoferowa³ realizacjê zamówienia za kwotê 65.883,73 z³ brutto.
W postêpowaniu z³o¿ono 5 ofert od na kwoty 65.883,73 z³ do 110.297,87 z³ brutto,
55. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawê gad¿etów
promocyjnych na potrzeby projektu „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu
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Poznañskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych osób
niepe³nosprawnych”. Zarz¹d zatwierdzi³
wybór oferty z³o¿onej przez Agencjê Reklamow¹ POPIS – Pobiedziska, która zaoferowa³a realizacjê zadania za kwotê
2.147,20 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 2 oferty, druga oferta by³a na kwotê
2.276,03 z³ brutto,
56. w sprawie zatwierdzenia wyników II postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie renowacji
i konserwacji zbiorów tyflologicznych,
znajduj¹cych siê w Specjalnym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym w Owiñskach,
w ramach projektu „Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla
Dzieci Niewidomych w Owiñskach celem
utworzenia sta³ej ekspozycji wystawienniczej”. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez Uniwersytet Miko³aja Kopernika
w Toruniu, który zaoferowa³ realizacjê zadania za kwotê 75.000,00 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono jedn¹ ofertê,
57. w sprawie zatwierdzenia wyników I postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawê sprzêtu elektronicznego oraz materia³ów dydaktycznych
na potrzeby projektu „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznañskiego
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych osób niepe³nosprawnych” z mo¿liwoœci¹ sk³adania ofert
czêœciowych – II czêœci. Zarz¹d zatwierdzi³
wybór oferty (w zakresie czêœci I) z³o¿onej
przez firmê ALTIX sp. z o.o. – Warszawa,
która zaoferowa³a realizacjê zadania za
kwotê 55.139,92 z³ brutto. W postêpowaniu
z³o¿ono 2 oferty, druga oferta by³a na kwotê
56.974,00 z³ brutto.
58. w sprawie uniewa¿nienia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê sprzêtu elektronicznego
oraz materia³ów dydaktycznych na potrzeby
projektu „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznañskiego w zakresie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i spo³ecznych osób niepe³nosprawnych”
z mo¿liwoœci¹ sk³adania ofert czêœciowych
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

– II czêœci. Uniewa¿nia siê postêpowanie
w zakresie czêœci II – dostawa materia³ów
dydaktycznych, poniewa¿ nie z³o¿ono ¿adnej oferty niepodlegaj¹cej odrzuceniu – nie
wp³ynê³a ¿adna oferta,
59. w sprawie przeznaczenia œrodków pieniê¿nych na odstrza³ redukcyjny zwierz¹t drapie¿nych na ogóln¹ kwotê 19.000,00 z³:
Ko³o £owieckie nr 80 „S³onka” – 600,00 z³,
Ko³o £owieckie nr 85 „Ryœ” – 2.160,00 z³,
Ko³o £owieckie nr 14 „Leœnik” – 600,00 z³,
Ko³o £owieckie nr 2 „Ratusz” –
1.340,00 z³, Ko³o £owieckie nr 73 „Kogut”
– 2.700,00 z³, Ko³o £owieckie nr 3 „Z³ota
Kielnia” – 1.000,00 z³, Ko³o £owieckie nr
86 „Sokó³” – 2.660,00 z³, Ko³o £owieckie
nr 32 „Lis” – 1.600,00 z³, Ko³o £owieckie
nr 22 „Czajka” – 1.300,00 z³, Ko³o £owieckie nr 78 „£oœ” – 1.840,00 z³, Ko³o £owieckie nr 8 „Szarak” – 1.200,00 z³, Ko³o
£owieckie nr 13 „Lis” – 2.000,00 z³. Kilkuletnie dzia³ania kó³ ³owieckich, polegaj¹ce
na przeprowadzaniu odstrza³ów redukcyjnych lisów i jenotów, przynosz¹ wymierne
efekty w postaci zmniejszenia populacji
tych zwierz¹t, zagra¿aj¹cych drobnej zwierzynie, a zw³aszcza ptactwu, m³odym sarnom, populacji zaj¹ca, oraz ograniczenia
wystêpowania siedlisk wœcieklizny. Odstrza³ redukcyjny s³u¿y przywróceniu równowagi ekologicznej w œrodowisku,
60. w sprawie wyra¿enia zgody na zmianê
kosztorysu realizacji zadania z zakresu
pomocy spo³ecznej w roku 2010 pn.
„Aktywny Senior Kombatant – spotkanie
informacyjno-szkoleniowe kombatantów
seniorów, osób starszych, niepe³nosprawnych”. Zmiana dotyczy zmniejszenia kosztów wynajmu sali (wynegocjowano ni¿sz¹
cenê) i wy¿szych wydatków na wykonanie
materia³ów poligraficznych. Zmiany nie
maj¹ wp³ywu na przyznan¹ kwotê dotacji,
61. w sprawie zmiany uchwa³y nr 3016/2010
Zarz¹du Powiatu z dnia 28 wrzeœnia 2010
r. w sprawie zlecenia audytu weryfikacyjnego w celu wznowienia „Certyfikatu Bezpieczeñstwa Zwi¹zku Powiatów Polskich”
oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników z zakresu stosowania procedur zapisanych w Polityce Bezpieczeñstwa oraz
Instrukcji Zarz¹dzania Systemem Informatycznym. Zmiana dot. przed³u¿enia termiBiuletyn Powiatu Poznañskiego

nu wykonania zadania do 30 listopada
2010 r. (by³o do 31 paŸdziernika 2010 r.),
62. w sprawie zlecenia wykonania dodatkowego modu³u p³atnoœci za wieczyste u¿ytkowanie w systemie Finansowo-Ksiêgowym
FoKaPro firmie Sputnik Software sp. z o.o.
– Poznañ za kwotê 22.082,00 z³ brutto,
roczny koszt obs³ugi autorskiej po wdro¿eniu modu³u wynosi 10.370,00 z³ brutto,
63. w sprawie zlecenia zamówienia na dostarczenie licencji na korzystanie z programu komputerowego „Serwis Budowlany” i „Prawo
Ochrony Œrodowiska” w ramach programu
„Lex dla Samorz¹du Terytorialnego” firmie Wolters Kluwert Polska sp. z o.o. – za
kwotê 7.027,20 z³ brutto, okres licencji:
1 paŸdziernika 2010 r. – 30 listopada
2013 r.,
64. w sprawie uchylenia uchwa³y Zarz¹du Powiatu w Poznaniu nr 2403/2010 z dnia 11
stycznia 2010 r. w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych na publikacjê reklamy powiatu poznañskiego w albumie poœwiêconym historii Polskiego Pañstwa
Podziemnego w Wielkopolsce,
65. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z prac konserwatorskich prospektu organowego w koœciele parafialnym pw. œw.
Miko³aja w Wierzenicy. Zarz¹d przyj¹³
sprawozdanie koñcowe z wykonania prac
konserwatorskich na kwotê 17.800,00 z³.
Parafia rzymskokatolicka pw. Œw. Miko³aja w Wierzenicy (gm. Swarzêdz) wykona³a w terminie prace okreœlone w umowie
z dnia 10 czerwca 2010 r. i z³o¿y³a sprawozdanie z prac konserwatorskich prospektu
organowego w koœciele parafialnym wraz
z protoko³em odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wydzia³ Promocji sprawdzi³ sprawozdanie
i nie wnosi do niego uwag,
66. w sprawie przyznania Nagrody Starosty
Poznañskiego uczniom za wybitne osi¹gniêcia. Zarz¹d przyzna³ nagrody nastêpuj¹cym uczniom (kwoty brutto): Micha³
Kowalczyk, ZS nr 2 w Swarzêdzu –
2.000,00 z³, Mateusz Paszkiewicz, ZS nr 1
w Swarzêdzu – 2.000,00 z³, Agnieszka Lipiecka, ZS nr 2 w Swarzêdzu – 1.500,00 z³,
Kamil Nowak, ZS nr 1 w Swarzêdzu –
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1.500,00 z³, Paulina Opielska, ZS nr 1
w Swarzêdzu – 1.000,00 z³, Artur Piêta, ZS
nr 1 w Swarzêdzu – 1.000,00 z³, Piotr Sopa³a, ZS nr 1 w Swarzêdz – 1.000,00 z³,
67. w sprawie przeznaczenia œrodków pieniê¿nych na ratowanie kuropatwy, gatunku zagro¿onego wyginiêciem. Zarz¹d postanowi³
zleciæ Ko³u £owieckiemu nr 13 „Lis” wykonanie przedsiêwziêcia pn. „Ratowanie
kuropatwy, gatunku zagro¿onego wyginiêciem” drog¹ restytucji polegaj¹cej na wprowadzaniu na stare miejsca bytowania 150
szt. tego gatunku. Ca³kowity koszt zadania
– 5.250,00 z³ brutto. Przedsiêwziêcie obejmuje gminy Suchy Las i Rokietnica i jest
realizowane m.in. poprzez nasadzanie na
nieu¿ytkach ró¿nego rodzaju gatunków
drzew i krzewów i tworzenie w ten sposób
naturalnego œrodowiska dla zwierzyny, podbudowanie sieci podtypów dla ptactwa,
w których regularnie wyk³adana jest karma
(ziarno zbó¿, poœlad zbo¿owy, buraki),
wprowadzanie na stare miejsce bytowania
kuropatwy. Ko³o £owieckie uczestniczy
w realizacji programu „O¿ywiæ pola”, którego elementem jest ratowanie kuropatwy.
II POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. nieuzgodnienia projektu czêœciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów dzia³alnoœci gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic:
¯abikowskiej, Nizinnej, Poznañskiej. Projekt planu ustala tereny zabudowy us³ugowej
oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów magazynów, teren infrastruktury
elektroenergetycznej – stacji transformatorowej, tereny komunikacji. Projekt planu
w § 3, ust. 2, pkt 4, lit. b wyznacza teren
2KD-Z – tereny drogi publicznej – ulica
klasy zbiorczej, który zgodnie z § 19
(wiersz trzeci tabeli) ma stanowiæ fragment
ul. Komornickiej, tj. drogi powiatowej nr
2390P. Z ustaleñ projektu planu wynika, i¿
na proponowanym terenie 2KD-Z zalecana
jest realizacja skrzy¿owania skanalizowanego lub zwyk³ego z drog¹ gminn¹ – ul.
¯abikowsk¹. Pas drogowy drogi powiatowej nr 2390P znajduje siê poza obszarem
projektu planu i jest wystarczaj¹co szeroki
w celu realizacji skrzy¿owania zwyk³ego
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b¹dŸ skanalizowanego. Proponowany obszar 2KD-Z jest zatem zbêdny, a jego wyznaczenie generowa³oby koszty wykupu
nieruchomoœci przez Powiat Poznañski.
Ponadto kszta³t terenu 2KD-Z mo¿e sugerowaæ zamiar realizacji rozwi¹zania komunikacyjnego w postaci ronda, co nie
znajduje potwierdzenia w planach inwestycyjnych Powiatu Poznañskiego,
2. ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoœci Rokietnica, rejon ulic
Sportowej, Szamotulskiej i Kolejowej. Projekt planu wyznacza tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug, teren
zabudowy us³ugowej, sportu i rekreacji, tereny dróg wewnêtrznych. Tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone symbolami 1KDW
i 2KDW, zlokalizowane s¹ wzd³u¿ drogi powiatowej nr 2400P (ul. Szamotulska) i drogi powiatowej nr 2425P (ul. Kolejowa) i nie
stanowi¹ poszerzenia pasa drogowego dróg
powiatowych. Spe³niono w ten sposób warunek okreœlony w postanowieniu Zarz¹du
Powiatu w Poznaniu z dnia 24 sierpnia
2010 r. w zakresie unikniêcia rozwi¹zañ
komunikacyjnych wymuszaj¹cych wykup
nieruchomoœci przez Powiat Poznañski.
Zgodnie z porozumieniem z dnia 15 lipca
2010 r. zawartym pomiêdzy Gmin¹ Rokietnica i Powiatem Poznañskim zostanie zrealizowane przez Gminê zadanie w zakresie
organizacji ruchu w miejscowoœci Rokietnica na podstawie odrêbnie sporz¹dzonej dokumentacji.
III PROJEKTY UCHWA£ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZ¥D POWIATU NA SESJÊ RADY POWIATU:
1. w sprawie okreœlenia szczegó³owego sposobu konsultowania z organizacjami dzia³alnoœci po¿ytku publicznego lub organizacjami
pozarz¹dowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3, ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz¹cych dzia³alnoœci statutowej tych organizacji,
2. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo
Podgórne niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi,
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3. w sprawie powierzenia Gminie Stêszew
zadania publicznego zarz¹dzania drog¹ powiatow¹,
4. w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica
niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania
drogami powiatowymi,
5. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdania finansowego powiatu poznañskiego za rok 2010,
6. w sprawie udzielenia Gminie Rokietnica
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadrzewieñ na terenie
Gminy Rokietnica w ramach Programu
zwiêkszenia lesistoœci powiatu poznañskiego,
7. w sprawie zaci¹gniêcia kredytu bankowego
na sfinansowanie wydatków nie maj¹cych
pokrycia bud¿etowego w planowanych dochodach bud¿etu Powiatu Poznañskiego
w roku 2010,
8. w sprawie upowa¿nienia Zarz¹du Powiatu w Poznaniu do zaci¹gniêcia po¿yczki
ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na dofinansowanie realizacji
przedsiêwziêcia pn. „Termomodernizacja
budynków Domu Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach wraz z zastosowaniem kolektorów
s³onecznych”,
9. w sprawie zmiany uchwa³y nr XLV/372/III/
2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29
wrzeœnia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia
œrodków finansowych na realizacjê projektu
pt. „Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesiñskiej w Swarzêdzu i Jasinie wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹”,
IV PODJÊTE POSTANOWIENIA:
1. Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³ wnioski w sprawie
zmian w planach finansowych wydzia³ów
Starostwa oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu.
2. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê:
a) z wnioskami i interpelacjami zg³oszonymi podczas XLV sesji Rady Powiatu
w Poznaniu, która odby³a siê 29 wrzeœnia 2010 r.
b) z protoko³em Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu dot. realizacji „Programu Naprawy Dróg Powiatowych na lata 2008-2010”. Komisja przedstawi³a zalecenia
i wnioski. Komisja wnosi, aby po
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

3.

4.

5.

6.

7.

uchwaleniu bud¿etu powiatu na dany
rok Zarz¹d Dróg Powiatowych w jak
najkrótszym czasie (najlepiej do koñca
stycznia) przedstawia³ konkretny plan
naprawy dróg. Taki plan powinien
zawieraæ jak najbardziej szczegó³owe
informacje. Komisja widzi potrzebê
tworzenia kilkuletnich Programów Naprawy Dróg na zasadzie koncepcji.
Zarz¹d Powiatu pozytywnie zaopiniowa³
wniosek w sprawie nauczania indywidualnego dla uczennicy ZS w Mosinie i wyrazi³ zgodê na nauczanie indywidualne do
koñca roku szkolnego 2010/2011 w wymiarze 12 godzin tygodniowo.
Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wnioskiem
Burmistrza Gminy Kórnik o przed³u¿enie
terminu realizacji zadania „budowa nawierzchni wraz z krawê¿nikami w ul. Poznañskiej w Borówcu – droga powiatowa nr
2461P Czapury – G¹dki”, do 31 grudnia
2011 r., tzn. o rok. Zarz¹d nie wyrazi³ zgody na przed³u¿enie terminu, natomiast wyrazi³ zgodê na uwzglêdnienie powy¿szego
zadania w projekcie bud¿etu Powiatu na
2011 r.
Zarz¹d Powiatu pozytywnie rozpatrzy³
wniosek o wyra¿enie zgody na og³oszenie
naboru wniosków o nagrody finansowe dla
wyró¿niaj¹cych siê m³odych sportowców,
trenerów i dzia³aczy sportu m³odzie¿owego
powiatu poznañskiego oraz dla zawodników za wysokie wyniki w krajowym lub
miêdzynarodowym wspó³zawodnictwie
sportowym. Og³oszenie uka¿e siê na stronie
www.powiat.poznan.pl.
Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na zorganizowanie w Wojewódzkim Oœrodku Dokszta³cania i Doskonalenia Zawodowego
w Mosinie dokszta³cania w formie konsultacji indywidualnych dla uczniów klasy II
zasadniczej szko³y zawodowej w zawodzie
drukarz. Pocz¹tkowo udzia³ w kursie zadeklarowa³o 22 uczniów, ostatecznie pozosta³o
14 uczniów, koszt kszta³cenia indywidualnego przy liczbie 36 godzin przeznaczonych na konsultacje bêdzie ni¿szy, ni¿ koszt
kszta³cenia grupy uczniów realizowany na
kursie trwaj¹cym 140 godzin.
Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wnioskiem
dyrektora ZS w Rokietnicy oraz wyrazi³
cd. na s. 34
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Sprawozdanie z posiedzeñ komisji
w Poznaniu w paŸdzier niku 2010 r.
ä 13 paŸdziernika 2010 r.
G³ównym tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej by³o omówienie i przyjêcie sprawozdania z pracy komisji w III kadencji Rady
Powiatu (2006-2010).

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
zaopiniowa³a projekt uchwa³y na XLVI sesjê
Rady Powiatu. Tematem przewodnim posiedzenia by³o omówienie i przyjêcie sprawozdania z pracy Komisji w III kadencji.
ä 20 paŸdziernika 2010 r.
Posiedzenie Komisji Oœwiaty i Wychowania
poœwiêcone by³o podsumowaniu pracy Komisji w III kadencji Rady Powiatu. Komisja przyjê³a sprawozdanie z pracy za lata 2006-2010
oraz zapozna³a siê z aktualnym stanem naboru
do szkó³ ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez Powiat Poznañski. W spotkaniu uczestniczyli: Jan Grabkowski, Starosta Poznañski,
Tomasz £ubiñski, Wicestarosta Poznañski oraz
Przemys³aw Wantuch, Dyrektor Wydzia³u Edukacji.

Komisja Finansów i Gospodarowania Mieniem
Powiatu przyjê³a sprawozdanie ze swojej pracy w koñcz¹cej siê kadencji. Zaopiniowano
równie¿ projekty uchwa³ na XLVI Sesjê Rady
Powiatu. W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

Sprawozdania...
dok. ze s. 33
zgodê na funkcjonowanie klasy I Zasadniczej Szko³y Zawodowej w zawodzie sprzedawca w zmniejszonej liczebnoœci uczniów
– 15 osób. Zgodnie z wnioskiem nie ma
mo¿liwoœci po³¹czenia wymienionego oddzia³u z innymi, gdy¿ s¹ to oddzia³y wielozawodowe oraz przekroczona zosta³aby
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Tomasz £ubiñski, Wicestarosta Poznañski
oraz Renata Ciurlik, Skarbnik Powiatu Poznañskiego.
Komisja Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa
omówi³a i przyjê³a sprawozdanie ze swojej pracy w III kadencji Rady Powiatu.
21 paŸdziernika 2010 r.
G³ównym punktem posiedzenia Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury by³o
przyjêcie sprawozdania ze swojej pracy w III
kadencji Rady Powiatu. Jednoczeœnie komisja
zaopiniowa³a projekty uchwa³ na XLVI sesjê
Rady Powiatu w Poznaniu.
ä

22 paŸdziernika 2010 r.
Komisja Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia przyjê³a sprawozdanie ze swojej pracy
w III kadencji Rady Powiatu oraz zaopiniowa³a
projekty uchwa³ na XLVI sesjê Rady.
ä

Komisja Promocji Rozwoju i Integracji Europejskiej dokona³a podsumowania swojej dzia³alnoœci w III kadencji Rady Powiatu.
Przygotowali:
Karol Cenkier, Lidia Martysz
i Krystyna Kotkowska
Biuro Rady

dopuszczalna liczba uczniów w takim oddziale. Ponadto – w przypadku utrzymania
oddzia³u jednozawodowego – uczniowie zyskuj¹, gdy¿ kszta³cenie ogólnokszta³c¹ce prowadzone jest równolegle z zawodowym (nie
ma potrzeby kierowania do placówek zewnêtrznych), co pomniejsza koszty szko³y.
Opracowa³a:
Justyna Nowakowska
Wydzia³ Organizacyjny
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PRZEBUDOWA DRÓG ZAKOÑCZONA
Poprawa bezpieczeñstwa oraz skrócenie czasu przejazdu
to g³ówne korzyœci dla mieszkañców z zakoñczonych w³aœnie
inwestycji drogowych w powiecie poznañskim.
Kolejn¹ inwestycj¹ w infrastrukturê komunikacyjn¹ by³a przebudowa ok. 2,05 km drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – Poznañ na odcinku
od mostu nad rzek¹ Wart¹ do skrzy¿owania z drog¹
wojewódzk¹ nr 196 (gmina Czerwonak). Umo¿liwia to kierowcom komfortowy i znacznie szybszy
dojazd do pó³nocnych granic Poznania – omijaj¹
oni tak zwane w¹skie gard³o w miejscu w³¹czenia
drogi wojewódzkiej do sieci dróg miejskich. Zmodernizowany odcinek posiada równie¿ najwy¿sze
standardy bezpieczeñstwa.
W ramach prowadzonych prac przebudowano cztery skrzy¿owania, poszerzono jezdniê do
6,0-6,5 m, zmodernizowano istniej¹c¹ i zbudowano now¹ kanalizacjê deszczow¹, wzmocniono
nawierzchniê jezdni, przebudowano skrzy¿owania z lini¹ kolejow¹ Poznañ – W¹growiec oraz
wyremontowano most nad Wart¹. Zbudowano
tak¿e chodniki oraz œcie¿ki pieszo-rowerowe.

Zakoñczona inwestycja znacznie zwiêkszy
bezpieczeñstwo mieszkañców
gminy Swarzêdz

Przebudowan¹ drogê w Bolechowie otworzyli: Mariusz
Poznañski, Wójt Gminy Czerwonak i Jan Grabkowski,
Starosta Poznañski

lenie œcie¿ki rowerowej. Dziêki oszczêdnoœciom
przetargowym ZDP dodatkowo – poza dofinansowaniem w ramach NPDL – powsta³a k³adka
pieszo-rowerowa.
Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³ 4,85 mln
z³, z czego 1,5 mln z³ pochodzi³o ze œrodków
NPPDL. Powiat Poznañski i Gmina Swarzêdz
wydatkowa³y na ten cel po blisko 1,7 mln z³.

Ca³kowity koszt tego projektu wyniós³ ok. 5,7
mln z³, z czego kwota 2,22 mln z³ pochodzi³a
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013. Inwestycja
by³a równie¿ wspó³finansowana ze œrodków Powiatu Poznañskiego.
Katarzyna Woziñska
Zarz¹d Dróg Powiatowych

Zdjêcia: Katarzyna Woziñska

Ze œrodków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zosta³a wyremontowana droga powiatowa nr 2407P na
odcinku Gruszczyn – Swarzêdz. Zakres prac
prowadzonych przez Zarz¹d Dróg Powiatowych
obejmowa³ remont ul. Swarzêdzkiej w Gruszczynie oraz ul. Cieszkowskiego w Swarzêdzu,
na odcinku od granicy z Gruszczynem do skrzy¿owania z ul. S³owackiego i Kwaœniewskiego.
W ramach projektu u³o¿ono kanalizacjê
deszczow¹, zamontowano oœwietlenie drogowe,
wyremontowano tak¿e most nad rzek¹ Cybin¹.
Oznakowanie poziome drogi wykonane zosta³o
metod¹ grubowarstwow¹, ustawiono te¿ nowe
znaki pionowe. Nawierzchnia jezdni zbudowana jest z masy SMA, gwarantuj¹cej wiêksz¹
wytrzyma³oœæ w czasie eksploatacji. Najwa¿niejszym elementem poprawy bezpieczeñstwa
by³o wykonanie chodnika dla pieszych i oddzie-
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