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Na boiska od lipca
Ju¿ od 1 lipca rozpoczynaj¹ siê nieodp³atne zajêcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku szkolnym (w tym dzieci niepe³nosprawnych) z terenu
powiatu poznañskiego.

Zajêcia bêd¹ prowadzone na nowo powsta³ych boiskach przyszkolnych, których budowa
zosta³a dofinansowana w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Celem realizowanego przez powiat projektu
jest profilaktyka zdrowotna dla dzieci i m³odzie¿y do 18 roku ¿ycia oraz promowanie
aktywnoci ruchowej jako czynnika zapobiegaj¹cego chorobom cywilizacyjnym.
Dziêki zatrudnieniu dowiadczonych trenerów dzieci i m³odzie¿ bêd¹ mog³y spróbowaæ
swoich si³ w ró¿norodnych dyscyplinach sportowych, takich jak: koszykówka, siatkówka,
unihokej, aerobik czy badminton. Zajêcia
odbywaæ siê bêd¹ w trzech panelach: tygodniowym, weekendowym i wakacyjnym. Dodatkowo w czasie trwania projektu organizowane
bêd¹ ró¿norodne turnieje sportowe i festyny dla
dzieci.

Wielofunkcyjne boiska powstan¹ przy: Zespole Szkó³ im. Jadwigi i Stanis³awa Zamoyskich w Rokietnicy (oraz filiach szko³y
w Murowanej Golinie i w Poznaniu), ZS
im. Adama Wodziczki w Mosinie, ZS im. gen.
Dezyderego Ch³apowskiego w Bolechowie,
Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie (oraz placu zabaw w filii
Orodka w Puszczykowie), Domu Dziecka
w Kórniku-Bninie, a tak¿e przy Orodku
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Zakoñczenie projektu nast¹pi pod koniec 2010 roku.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod
adresem e-mail: eegrants@powiat.poznan.pl,
www.powiat.poznan.pl lub pod numerem telefonu: 061 841 07 54 (Wydzia³ Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu).
Agnieszka Ladorska
Wydzia³ Tworzenia i Realizacji Projektów
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Podró¿ przecie¿ nie zaczyna siê w momencie, kiedy ruszamy w drogê, i nie koñczy, kiedy dotarlimy do mety. W rzeczywistoci zaczyna siê du¿o wczeniej i praktycznie nie koñczy siê nigdy [...]. Wszak istnieje co takiego jak zara¿enie podró¿¹
i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej.
Ryszard Kapuciñski
W tym roku mija 35 lat od momentu
powstania puszczykowskiego Muzeum 
Pracowni Literackiej Arkadego Fiedera
z Ogrodem Kultury i Tolerancji. Placówka
ta, bêd¹ca owocem podró¿niczych pasji
Arkadego Fiedlera  pisarza, przyrodnika i podró¿nika, jest niew¹tpliwie miejscem szczególnym. Zgromadzone w niej
eksponaty oraz organizowane na jej terenie imprezy sprzyjaj¹ integracji przedstawicieli ró¿nych rodowisk.
Choæ pocz¹tki dzia³alnoci Muzeum
nie by³y ³atwe, dzi zwiedzaj¹cy maj¹ do
swojej dyspozycji nie tylko sale muzealne,
ale równie¿ Ogród Kultury i Tolerancji,
gdzie znajduj¹ siê rzeby i przedmioty kopia ¿aglowca Santa Maria w skali 1:1,
zwi¹zane z dawnymi cywilizacjami. Naj- na którym Krzysztof Kolumb dop³yn¹³ do
wiêksz¹ atrakcj¹ jest bez w¹tpienia wierna Ameryki, a ju¿ teraz planuje siê stworzenie
kopii myliwca Hurricane, który uczestniczy³ w bitwie o Angliê, znanego z ksi¹¿ki
Arkadego Fiedlera Dywizjon 303.
Podczas uroczystych obchodów jubileuszu, zorganizowanych 4 maja br., synowie Arkadego Fiedlera: Arkady Rados³aw
oraz Marek przypomnieli zebranym s³owa
ich ojca wypowiedziane 21 grudnia 1973
roku, w dniu otwarcia placówki: Muzeum
jest ekstraktem wielu lat marzeñ. Ma s³u¿yæ m³odzie¿y i pokazywaæ, jak poci¹gaj¹cy jest wiat. Jeli wychodz¹c z niego,
m³odzi ludzie poczuj¹ siê silniejsi, to
bêdzie oznacza³o, ¿e placówka spe³nia
swoje zadanie. Trzydziestopiêcioletnia historia Muzeum dowodzi, ¿e tak w³anie siê
sta³o.
1. Zebranych goci powita³ syn za³o¿yciela
Muzeum  Arkady Fiedler
2. Ogród Kultury i Tolerancji to zderzenie
ró¿nych kultur i cywilizacji
3. Wród zaproszonych osób by³ m.in. Starosta
Poznañski i Marsza³ek Województwa
Wielkopolskiego (porodku)
4. Wród zaproszonych osób by³ m.in. Starosta
Poznañski i Marsza³ek Województwa
Wielkopolskiego (porodku)
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Opracowa³a: Ma³gorzata Dorna
Gabinet Starosty
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Zdjêcie: Starostwo

Zdjêcie: Marek Fiedler
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Zdjêcie: Katarzyna Nowak
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Zdjêcie: Marek Oliwier Fiedler

KORALOWY JUBILEUSZ

Okazj¹ do dyskusji na temat wspó³pracy
obu samorz¹dów by³a wizyta w powiecie poznañskim delegacji z regionu Hanower, z Prezydentem regionu Hanke Jagau na czele.
Podczas rozmów ze Starost¹ Poznañskim gocie z Niemiec potwierdzili chêæ kontynuowania dotychczas realizowanych projektów, które
w wiêkszoci dotycz¹ ochrony rodowiska,
wymiany urzêdników oraz spotkañ m³odzie¿y.
W drugim dniu pobytu gocie zwiedzili fabrykê Volkswagena oraz Solaris Bus&Coach,
producenta autobusów z Bolechowa. Szef Regionu Hanower, który pe³ni tak¿e obowi¹zki
Prezesa Rady Nadzorczej Üstra, przedsiêbiorstwa komunikacyjnego w Hanowerze, by³ bardzo zainteresowany produkcj¹ autobusów oraz
rozwojem i mo¿liwociami firmy. Ju¿ teraz na
terenie regionu jedzi czterdzieci dziewiêæ autobusów firmy Solaris, w tym jeden hybrydowy.
Na zakoñczenie wizyty delegacja wziê³a
udzia³ w specjalnym spotkaniu z okazji 2-lecia

Wspó³praca w zakresie opieki nad dzieæmi
niewidomymi, a tak¿e pomoc w rozwi¹zywaniu problemów komunikacyjnych aglomeracji
poznañskiej to dwa nowe kierunki wspó³pracy pomiêdzy powiatem poznañskim a regionem Hanower.

Zdjêcie: Starostwo

Nowe kierunki wspó³pracy
powiatu poznañskiego
i regionu Hanower

Porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy powiatem
poznañskim a regionem Hanower zosta³o podpisane
12 grudnia 2000 roku. Na zdjêciu Starosta Poznañski
z niemieck¹ delegacj¹

powo³ania Rady Aglomeracji Poznañskiej oraz
zapozna³a siê z systemem kszta³cenia zawodowego w Zespole Szkó³ nr 1 w Swarzêdzu.
Joanna Michalska
Wydzia³ Promocji

Solaris Bus&Coach
w Bolechowie

Umowa o wspó³pracy pomiêdzy tymi instytucjami zosta³a podpisana 20 kwietnia w siedzibie Zarz¹du firmy. Zawarte porozumienie ma
szczególne znaczenie dla Technikum Logistycznego, wchodz¹cego w sk³ad Zespo³u
Szkó³. Solaris, jako lider rynku rodków komunikacji publicznej, umo¿liwi jego uczniom poznanie w praktyce zasad funkcjonowania
procesów zabezpieczaj¹cych potrzeby materia³owe, logistykê produkcji czy funkcjonowanie
systemów informatycznych i wspomagaj¹cych
zarz¹dzanie wewnêtrznym ³añcuchem dostaw.
Zespó³ Szkó³ w Bolechowie to ju¿ kolejna
szko³a prowadzona przez powiat poznañski oferuj¹ca tego typu praktyki. Podobny program
funkcjonuje w Zespole Szkó³ nr 1 im. Powstañ4
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Zdjêcie: ZS w Bolechowie

Mo¿liwoæ odbywania praktyk w zak³adach Solaris Bus&Coach to nowa oferta
edukacyjna Zespo³u Szkó³ w Bolechowie.

Od lewej: Umowê o wspó³pracy podpisa³y Solange
Olszewska  prezes zarz¹du Solaris Bus&Coach oraz
Lidia Szymczak  dyrektor Zespo³u Szkó³

ców Wielkopolskich w Swarzêdzu, który dziêki
wspó³pracy z firmami Volkswagen Poznañ oraz
SKF Poznañ oferuje nauczanie w zawodach:
monter-mechatronik, szlifierz, tokarz oraz frezer.
Adam £achacz
Zespó³ Szkó³ w Bolechowie
Ma³gorzata Dorna
Gabinet Starosty
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Stra¿ak Roku Powiatu Poznañskiego
Powiatowe Obchody Dnia Stra¿aka, 10-lecie Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP oraz rozwi¹zanie powiatowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Klêska  powód czy huragan  stra¿ po¿arna ci pomaga to trzy imprezy
powiêcone pracy stra¿aków, które w pocz¹tkach maja odby³y siê w Poznaniu i Bolechowie.
W czasie obchodów wrêczono szereg wyró¿nieñ, odznaczeñ i mianowañ na wy¿sze
stopnie stra¿aków Komendy Miejskiej Stra¿y
Po¿arnej w Poznaniu oraz druhów jednostek
OSP. Odznaczenia i wyró¿nienia otrzyma³y
tak¿e osoby zas³u¿one we wspieraniu dzia³alnoci PSP i OSP. Po czêci oficjalnej rozpocz¹³
siê festyn rodzinny, na którym nie zabrak³o tradycyjnej grochówki, muzyki oraz rozrywki dla
zgromadzonych dzieci i m³odzie¿y. Tê ostatni¹
zapewnili kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu,

Wa¿nym elementem obchodów by³o z³o¿enie
lubowania przez stra¿aków wcielonych do s³u¿by
w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu

oraz przekazanie sztandaru Oddzia³u Powiatowego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP
w Poznaniu

Zdjêcia: Starostwo

Uroczystoci rozpoczê³y siê 6 maja obchodami 10-lecia Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP.
Jubileusz zgromadzi³ m.in. przedstawicieli
Komend Wojewódzkiej i Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, Miasta Poznania i Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP. Obecni byli równie¿ stra¿acy ochotnicy ze Stanów
Zjednoczonych z miasta Cleveland oraz
przedstawiciel Ambasadora Stanów Zjednoczonych.

Zwyciêzcom konkursu Stra¿ak Roku Powiatu
Poznañskiego gratulacje z³o¿y³ Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu w Poznaniu

Podczas uroczystoci powiêcono nowo zakupione
wozy bojowe dla OSP w Mosinie, Kórniku i Swarzêdzu
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Stra¿ak Roku Powiatu
Poznañskiego  dok. ze s. 5
przygotowuj¹c dla najm³odszych szereg konkurencji sportowych.
Trzy dni póniej na terenie Jednostki Ratowniczo-Ganiczej PSP nr 8 w Bolechowie wrêczono nagrody przyznane w konkursie Stra¿ak
Roku Powiatu Poznañskiego. Zaszczytny
tytu³ i g³ówna nagroda przypad³y st. ogn. Dariuszowi Bartoli z Jednostki Ratowniczo-Ganiczej
nr 8 w Bolechowie. Drugie i trzecie wyró¿nienie przyznano odpowiednio druhowi Paw³owi
Ratajczakowi z OSP Buk i druhowi Kazimierzowi Janiszewskiemu z OSP Pobiedziska. Dziêkuj¹c za s³u¿bê i pracê na rzecz mieszkañców,
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Piotr Burdajewicz podkreli³ znaczenie pracy cz³onków
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, którzy swoimi
dzia³aniami w du¿ej mierze przyczyniaj¹ siê do
wzrostu bezpieczeñstwa na terenie powiatu.
Ostatnim wydarzeniem by³a uroczystoæ
wrêczenia nagród laureatom powiatowej edy-

specjalnych, wychowankowie wietlic terapeutycznych i orodków terapii zajêciowej  bez
ograniczeñ wiekowych. Sporód wielu nades³anych prac komisja konkursowa za najlepsze
uzna³a prace: Maksa Koszyczanka z Zespo³u
Szkó³ w Kleszczewie (kategoria 6-8 lat), Urszuli Dziel, tak¿e z ZS w Kleszczewie (kategoria 9-12 lat), Macieja Orlickiego z Gimnazjum im.
Rady Europy w Kostrzynie (kategoria 13-16 lat)
oraz Piotra Szuby ze Szko³y Podstawowej nr 4
im. Jana Brzechwy w Swarzêdzu.
Laureatom dyplomy i nagrody wrêczyli Dyrektor Wydzia³u Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa
Powiatowego Pawe³ Kurosz, Komendant Miejski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu
bryg. Witold Rewers oraz Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP druh Dariusz Piechocki. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a jednak
przygotowana przez dowódcê Jednostki Ratowniczo-Ganiczej nr 1 m³. kpt. Przemys³awa Dorna
prezentacja sprzêtu stra¿ackiego. Dzieci mog³y
równie¿ zobaczyæ panoramê miasta z kosza drabiny stra¿ackiej, umieszczonego na wysokoci
prawie 30 metrów.

W tegorocznej powiatowej edycji konkursu Klêska 
powód czy huragan  stra¿ po¿arna ci pomaga wziê³o
udzia³ 48 osób, z których komisja konkursowa
wyró¿ni³a 12 autorów

Odleg³oæ 30 metrów nad ziemi¹ nie wystraszy³a
nawet najm³odszych laureatów
powiatowego konkursu

cji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
Klêska  powód czy huragan  stra¿ po¿arna ci pomaga. Og³oszony przez Komendanta G³ównego PSP konkurs mia³ za zadanie
szerzenie wiedzy na temat zachowania bezpieczeñstwa w przypadku wystêpowania zagro¿eñ, kszta³towanie w³aciwych postaw oraz
zainteresowanie dzieci i m³odzie¿y dzia³alnoci¹ s³u¿b ratowniczych. Jego adresatami byli
uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów
w wieku od 6 do 16 lat oraz uczniowie szkó³

Zwyciêskie prace ze wszystkich grup wiekowych wezm¹ udzia³ w wojewódzkim etapie
konkursu, a pozosta³e w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Zapobiegamy po¿arom,
organizowanym przez Zwi¹zek Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP.
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£ukasz Sobolewski
Wydzia³ Bezpieczeñstwa,
Zarz¹dzania Kr yzysowego
i Spraw Obywatelskich
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

STRONA DLA KONSUMENTA
umowa timesharingu

Coraz czêciej w og³oszeniach znaleæ mo¿na propozycjê kupienia w³asnoci atrakcyjnie

po³o¿onego, np. nad Morzem ródziemnym, domu letniskowego z prawem korzystania z niego
przez kilka tygodni w roku. O tym, co to jest timesharing i jakimi rz¹dzi siê prawami,
pisze Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

timesharing

Timesharing, regulowany ustaw¹ z 13 lipca 2000 roku, oznacza prawo, które pozwala na
nabycie mo¿liwoci korzystania z budynku lub
pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym
czasie, w ka¿dym roku. Umowa timesharingu
powinna byæ zawarta na co najmniej trzy lata,
a nabywca za korzystanie p³aci zrycza³towane
wynagrodzenie plus op³atê zwi¹zan¹ z kosztami utrzymania nieruchomoci, okrelan¹ czasami jako roczne koszty zarz¹dzania.

nych do zawarcia umowy. Przed up³ywem terminu odst¹pienia przedsiêbiorca nie mo¿e pobieraæ od konsumenta ¿adnych wiadczeñ na
poczet umowy. Je¿eli w celu jej sfinansowania
konsument skorzysta³ z kredytu lub po¿yczki,
to odst¹pienie od umowy timesharingu skutkuje odst¹pieniem tak¿e od tych umów.
Marek Radwañski
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów

zobowi¹zania

Przedsiêbiorca zobowi¹zany jest dostarczyæ
nabywcy pisemny prospekt w jêzyku polskim,
zawieraj¹cy m.in. dane dotycz¹ce us³ugodawcy, po³o¿enia nieruchomoci oraz us³ug
bytowych zwi¹zanych z korzystaniem z nieruchomoci. W prospekcie powinna siê znaleæ
tak¿e informacja o prawie do odst¹pienia od zawartej umowy (na pimie) w terminie 10 dni od
momentu jej dorêczenia, bez koniecznoci podawania przyczyny. Ponadto zawarta umowa
powinna zawieraæ imiê, nazwisko i miejsce
zamieszkania nabywcy, dane na temat terminu,
w którym konsument mo¿e korzystaæ ze swojego prawa, oznaczenie okresu, na jaki zawarto umowê oraz stwierdzenie, ¿e wykonywanie
nabytego prawa nie jest zwi¹zane z kosztami,
ciê¿arami ani zobowi¹zaniami innymi ni¿ okrelone w umowie.

odst¹pienie

Mo¿liwoæ odst¹pienia od umowy ulega
przed³u¿eniu maksymalnie o trzy miesi¹ce od
jej zawarcia, je¿eli ta nie zawiera danych
wyszczególnionych w art. 6, ust. 2 ustawy,
a tak¿e je¿eli przed zawarciem umowy nie dorêczono wymaganego prospektu. Konsument,
który odst¹pi³ od umowy, wolny jest od wszelkich zobowi¹zañ wobec przedsiêbiorcy, ten
jednak mo¿e ¿¹daæ zwrotu kosztów niezbêd-

Czas walki cz. V
Tym razem, w ramach obchodów Roku
Powstania Wielkopolskiego, publikujemy
Rotê przysiêgi wojsk powstañczych.

W obliczu Boga Wszechmog¹cego w Trójcy wiêtej Jedynego lubujê, ¿e Polsce,
Ojczynie mojej i sprawie ca³ego Narodu Polskiego zawsze i wszêdzie s³u¿yæ bêdê, ¿e kraju Ojczystego i dobra narodowego do ostatniej
kropli krwi broniæ bêdê, ¿e Komisarzowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom, i prze³o¿onym swoim mianowanym przez
ten¿e Komisariat, zawsze i wszêdzie pos³uszny bêdê, ¿e w ogóle tak zachowywaæ siê bêdê,
jak przystoi na mê¿nego i prawego ¿o³nierzaPolaka, ¿e po zjednoczeniu Polski z³o¿ê przysiêgê ¿o³niersk¹, ustanowion¹ przez polsk¹
zwierzchnoæ pañstwow¹.
ród³o: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybór
róde³. Wybór i opracowanie Antoni Czubiñski i Bogus³aw Polak, Poznañ 1983, s. 207, 224.
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UCHWA£Y
podjête na Sesji Rady
29 kwietnia 2009 r.

Powiatu

Uchwa³a nr XXIX/224/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarz¹dowi
Powiatu w Poznaniu za 2008 rok.
Na podstawie art. 12, pkt 6 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) oraz
art. 199, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.:
Dz.U. z 2006 r. nr 45, poz. 319; nr 104, poz. 708; nr
170, poz. 1217 i 1218; nr 187, poz. 1381; nr 249, poz.
1832; Dz.U. z 2007 r. nr 82, poz. 560; nr 88, poz. 587;
nr 115, poz. 791; nr 140, poz. 984; Dz.U. z 2008 r. nr
180, poz. 1112; nr 209, poz. 1317; nr 216, poz. 1370;
nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100)
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarz¹du
Powiatu w Poznaniu z wykonania bud¿etu powiatu
za rok 2008, udziela siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu absolutorium z wykonania bud¿etu.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Zarz¹d Powiatu w Poznaniu przed³o¿y³ Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania
z wykonania bud¿etu wraz z odrêbnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych, zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, w celu wydania opinii.
Opinia organu nadzoru, jakim jest RIO, o przed³o¿onych sprawozdaniach jest pozytywna. Jednoczenie Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Poznaniu,
po wnikliwym zbadaniu sprawozdania z wykonania
bud¿etu, zaopiniowa³a wykonanie bud¿etu powiatu
8
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w

Poznaniu

w

dniu

i sformu³owa³a wniosek o udzielenie absolutorium
dla Zarz¹du Powiatu. Wniosek Komisji Rewizyjnej,
na podstawie art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. nr 142,
poz. 1592 z 2001 r. z pón. zm.), zosta³ przekazany
i zaopiniowany przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Poznaniu. Opinia RIO w tym wzglêdzie równie¿ jest pozytywna. W zwi¹zku ze spe³nieniem
wymogów formalnych podjêcie przez Radê Powiatu w Poznaniu uchwa³y o udzieleniu Zarz¹dowi Powiatu absolutorium jest uzasadnione. Udzielenie
absolutorium nastêpuje w trybie art. 30, ust. 1a ustawy o samorz¹dzie powiatowym.
Uchwa³a nr XXIX/225/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi.
Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz.
984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214,
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223,
poz. 1458) oraz art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.: Dz.U. z 2007 r.
nr 23, poz. 136; nr 192, poz. 1381; Dz.U. z 2008 r.
nr 54, poz. 326; nr 218, poz. 1391; nr 227, poz. 1505;
Dz.U. z 2009 r. nr 29, poz. 100; nr 19 poz. 101) Rada
Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê Gminie Kostrzyn zadanie publicznego zarz¹dzania drog¹ powiatow¹ nr 2439P Paczkowo  Trzek w zakresie dotycz¹cym budowy
chodnika w ci¹gu ul. Poznañskiej w m. Siekierki,
gm. Kostrzyn, na odcinku od posesji nr 74 do
m. Paczkowo, bêd¹ce zadaniem powiatu.
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2. Powierzenie zadañ, o których mowa w ust. 1, nastêpuje na okres do 31 grudnia 2009 r.
§ 2.
1. Powierzenie zadania publicznego zarz¹dzania
drogami powiatowymi w zakresie przedstawionym w § 1 nast¹pi na mocy porozumienia zawartego pomiêdzy Burmistrzem Gminy Kostrzyn
a Zarz¹dem Powiatu w Poznaniu, które okreli
tak¿e sposób finansowania zadania.
2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1, ust. 1,
wykonana zostanie ze rodków w³asnych Gminy
Kostrzyn i przekazana zostanie jako pomoc rzeczowa powiatowi poznañskiemu.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjê³a w dniu
9 marca 2009 r. uchwa³ê nr XXV/203/2009 w sprawie przejêcia od powiatu poznañskiego zadañ
publicznych w zakresie zarz¹dzania drogami powiatowymi, które maj¹ na celu poprawê bezpieczeñstwa
pieszych u¿ytkowników dróg powiatowych.
Przedsiêwziêcia zostan¹ zrealizowane do 31 grudnia
2009 r., a koszty ich realizacji poniesione zostan¹
przez Gminê Kostrzyn ze rodków w³asnych.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XXIX/226/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: likwidacji Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Kostrzynie.
Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 1 i art. 12, pkt 8,
lit. i 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) oraz art. 59, ust. 1 i 2 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r.
nr 256, poz. 2572; nr 273, poz. 2703; nr 281, poz.
2781; Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141; nr 94, poz. 788;
nr 122, poz. 1020; nr 131, poz. 1091; nr 167, poz.
1400; nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r. nr 144, poz.
1043; nr 208, poz. 1532; nr 227, poz. 1658; Dz.U.
z 2007 r. nr 42, poz. 273; nr 80, poz. 542; nr 115, poz.
791; nr 120, poz. 818; nr 180, poz. 1280; nr 181, poz.
1292; Dz.U. z 2008 r. nr 70, poz. 416; nr 145, poz.
917; nr 216, poz. 1370; Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33;
nr 31, poz. 206) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
Z dniem 31 sierpnia 2009 r. likwiduje siê Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Kostrzynie, ul. Szymañskiego 1A, wchodz¹c¹ w sk³ad Zespo³u Szkó³ nr 1
im. Powstañców Wielkopolskich w Swarzêdzu.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
W zwi¹zku z podjêt¹ przez Radê Powiatu w Poznaniu uchwa³¹ nr XXVII/213/III/2009 z dnia 23 lutego
2009 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej
Szko³y Zawodowej w Kostrzynie Wielkopolski Kurator Owiaty postanowieniem z dnia 24 marca 2009 r.
pozytywnie zaopiniowa³ zamiar likwidacji szko³y.
Wobec powy¿szego ostatecznym etapem procesu zakoñczenia funkcjonowania placówki pozostaje koniecznoæ podjêcia niniejszej uchwa³y w celu
likwidacji szko³y.
Uchwa³a nr XXIX/227/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: przyznawania i przekazywania przez
powiat poznañski stypendiów socjalnych dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat poznañski.
Na podstawie art. 12, pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
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nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz.
220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz.
1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U.
z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102,
poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218; Dz.U.
z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458) Rada
Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Zatwierdza siê regulamin przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat poznañski, umo¿liwiaj¹cych uzyskanie wiadectwa dojrza³oci, stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Regulamin okrela zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wyp³acania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach
Dzia³ania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze rodków bud¿etu pañstwa.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Województwo wielkopolskie oraz powiaty, miasta na
prawach powiatu, miasta i gminy (jako organy prowadz¹ce dla szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych
siê egzaminem maturalnym) postanawiaj¹ celem pe³nego wykorzystania rodków przyznanych dla województwa wielkopolskiego, w zwi¹zku z dodatkow¹
kontraktacj¹ rodków w 2 Priorytecie ZPORR
Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
przyst¹piæ do realizacji projektu w³asnego województwa wielkopolskiego w ramach wdra¿ania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
Priorytet 2, Dzia³anie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Przyst¹pienie powiatu poznañskiego do realizacji projektu stypendialnego w ramach Dzia³ania 2.2 daje
szansê wielu m³odym ludziom z rodzin o niskich do10
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chodach, zamieszkuj¹cych tereny wiejskie na uzyskanie redniego wykszta³cenia dziêki otrzymanej pomocy finansowej, której celem jest zaspokojenie
najpilniejszych potrzeb zwi¹zanych z nauk¹ w szkole
redniej koñcz¹cej siê egzaminem maturalnym. Pieni¹dze na ten cel zostan¹ przekazane z bud¿etu pañstwa oraz z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
W zwi¹zku z powy¿szym podjêcie przedmiotowej
uchwa³y uwa¿am za celowe.
Uchwa³a nr XXIX/228/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: regulaminu dodatków p³acowych
w szko³ach, placówkach owiatowych i placówkach opiekuñczo-wychowawczych powiatu poznañskiego.
Na podstawie art. 30, ust. 6, art. 34 oraz art. 54, ust. 3
i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z pón. zm.), art.
12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.
1592 z pón. zm.) oraz rozporz¹dzenia MEN z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. nr 22,
poz. 181 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Uchwa³a dotyczy nauczycieli i innych pracowników
pedagogicznych, o których mowa w art. 1, ust. 1 i ust.
1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
§ 2.
Ustala siê regulamin bêd¹cy za³¹cznikiem do uchwa³y, okrelaj¹cy:
l. wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki
przyznawania dodatków za trudne, uci¹¿liwe warunki pracy,
2. wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki
przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, w tym dla dyrektorów,
3. wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatków funkcyjny dla nauczycieli,
4. wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki
przyznawania dodatku za wys³ugê lat,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

5. szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doranych zastêpstw,
6. wysokoæ i warunki wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
§ 3.
Traci moc uchwa³a nr XVIII/138/III/2008 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu dodatków p³acowych w szko³ach,
placówkach owiatowych i placówkach opiekuñczo-wychowawczych powiatu poznañskiego.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 21 stycznia 2009 r.
Uzasadnienie:
Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela zmieni³a treæ
przepisu, na podstawie którego dokonywano wydawania aktu wykonawczego, co spowodowa³o koniecznoæ
okrelenia regulaminu dodatków p³acowych dla nauczycieli poprzez uchwa³ê Rady Powiatu. Minister
Edukacji i Nauki w swoim rozporz¹dzeniu okrela wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz ogólne warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób
obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniaj¹cych
nauczycieli do dodatku funkcyjnego, ogólne warunki
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,
szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia
do dodatku za wys³ugê lat, wykaz trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy, sposób ustalania wysokoci
wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy. Doprecyzowanie tych warunków i podanie wysokoci dodatków nale¿y do organu prowadz¹cego. Konieczne
jest równie¿ uzgodnienie tego regulaminu ze zwi¹zkami zawodowymi.
Przyjêcie tej uchwa³y pozwoli na wyp³acanie dodatków
p³acowych nauczycielom zatrudnionym w szko³ach
i placówkach prowadzonych przez powiat poznañski
zgodnie z obowi¹zuj¹cym obecnie prawem.
Regulamin zosta³ uzgodniony ze zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi na terenie powiatu poznañskiego.

W zwi¹zku z powy¿szym podjêcie niniejszej uchwa³y jest uzasadnione.
Za³¹cznik do Uchwa³y Rady Powiatu
nr XXIX/228/III/2009
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
Regulamin dodatków p³acowych dotyczy nauczycieli zatrudnionych w szko³ach, placówkach owiatowych i placówkach opiekuñczo-wychowawczych
powiatu poznañskiego.
I Wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki
przyznawania dodatków za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy okrela siê nastêpuj¹co:
1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia warunkach przys³uguje z tego
tytu³u dodatek za warunki pracy.
2. Za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadzenie przez nauczycieli:
1) praktycznej nauki zawodu szkó³ rolniczych 
zajêæ praktycznych w terenie z zakresu produkcji rolinnej, zwierzêcej i mechanizacji
rolnictwa,
2) praktycznej nauki zawodu  zajêæ w szko³ach
specjalnych,
3) zajêæ dydaktycznych w klasach przysposabiaj¹cych do pracy zawodowej,
4) zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi umys³owo
w stopniu g³êbokim,
5) zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w szko³ach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego,
6) zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w placówkach opiekuñczo-wychowawczych,
7) zajêæ wychowawczych w specjalnych orodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach),
8) zajêæ grupowych i indywidualnych, wynikaj¹cych z realizacji zadañ diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych
z m³odzie¿¹ i dzieæmi niepe³nosprawnymi,
upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim,
z zaburzeniami zachowania, zagro¿onymi niedostosowaniem spo³ecznym, uzale¿nieniem
oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
3. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych rozumie siê
prowadzenie zajêæ:
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1) wymienionych w ust. 2, pkt 2-7, prowadzonych
z dzieæmi i m³odzie¿¹, których stan zdrowia
z powodu stanów chorobowych, okrelonych
w § 2 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie
kryteriów oceny niepe³nosprawnoci u osób
w wieku do 16 roku ¿ycia (Dz.U. nr 17, poz.
162), uzasadnia koniecznoæ sprawowania sta³ej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹ powy¿ej 16
roku ¿ycia, u których wyst¹pi³o naruszenie
sprawnoci organizmu z przyczyn, o których
mowa w § 32, ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoci i stopniu niepe³nosprawnoci
(Dz.U. nr 139, poz. 1328),
2) przez nauczycieli szkó³ specjalnych w klasie
lub grupie wychowawczej z upoledzonymi
umys³owo w stopniu lekkim, w których znajduje siê co najmniej jedno dziecko ze stanem
chorobowym, o którym mowa w ust. 1, pkt 1,
a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie
wychowawczej znajduje siê dziecko upoledzone umys³owo w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, pod warunkiem, ¿e zajêcia dydaktyczne prowadzone s¹ wed³ug odrêbnego programu nauczania obowi¹zuj¹cego w tego typu
szkole specjalnej, a zajêcia wychowawcze wed³ug odrêbnego programu wychowawczego
opracowanego przez wychowawcê.
Ustala siê nastêpuj¹ce wielkoci dodatków za
trudne warunki pracy:
1) 110 z³ za warunki okrelone w ust. 2, pkt 1, 8,
2) 160 z³ za warunki okrelone w ust. 2, pkt 2, 3,
5, 7,
3) 200 z³ za warunki okrelone w ust. 2, pkt 6,
4) 250 z³ za warunki okrelone w ust. 2, pkt 4.
Ustala siê dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy
w wysokoci 130 z³.
Ustala siê dodatek za prowadzenie zajêæ w klasach ³¹czonych w szko³ach specjalnych w wysokoci 90 z³.
Nauczycielowi niewidomemu przys³uguje odrêbny dodatek w wysokoci równej dodatkowi za
uci¹¿liwe warunki pracy.
Dodatki, o których mowa w niniejszym regulaminie, przys³uguj¹ w takiej czêci, w jakiej godziny pracy w trudnych i uci¹¿liwych warunkach
pozostaj¹ do obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin,
okrelonego w art. 42 cytowanej ustawy Karta
Nauczyciela.
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9.Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy
w przypadku kadry kierowniczej specjalnych
orodków szkolno-wychowawczych, poradni
psychologiczno-pedagogicznych oraz orodków
opiekuñczo-wychowawczych wyp³acane s¹
w wysokoci takiej, jaka obowi¹zywa³aby danego nauczyciela, gdyby pracowa³ w wymiarze pe³nego etatu bez zni¿ki godzin.
10.Dodatki wyp³aca siê z do³u za czas faktycznego
wykonywania zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym jednostki zajêæ dydaktycznych i wychowawczych z uczniami.
II Wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli,
w tym dla dyrektorów, okrela siê nastêpuj¹co:
1. Dodatek przyznaje siê nauczycielowi na czas
okrelony, nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy, a w przypadku nauczycieli placówek opiekuñczo-wychowawczych na czas obowi¹zywania regulaminu.
2. Wysokoæ miesiêcznych rodków finansowych
przeznaczonych na dodatki motywacyjne nauczycieli, z wy³¹czeniem kadry kierowniczej, dla
poszczególnych jednostek wylicza siê, mno¿¹c
liczbê zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu
na pe³ne etaty przez kwotê 80 z³.
3. Nauczycielom dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor, a dyrektorowi oraz nauczycielom na
stanowiskach kierowniczych Zarz¹d Powiatu.
Nauczycielom na stanowiskach kierowniczych
dodatek motywacyjny przyznawany jest na wniosek dyrektora jednostki.
4. W przypadku gdy w jednostce nie utworzono stanowiska wicedyrektora, dyrektor mo¿e zwiêkszyæ o kwotê do 100 z³ miesiêcznie dodatek
motywacyjny dla nauczyciela pe³ni¹cego obowi¹zki dyrektora w razie jego nieobecnoci.
Zwiêkszenie to wlicza siê w rodki finansowe
przeznaczone dla danej jednostki.
5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora oraz dla pozosta³ych pracowników kadry kierowniczej nie pochodzi z puli dodatków, o których mowa w pkt 2.
6. Wysokoæ miesiêcznych rodków finansowych
przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych, z wy³¹czeniem dyrektorów, wylicza siê, mno¿¹c liczbê
nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w przeliczeniu na pe³ne etaty przez 200 z³.
7. rodki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla
dyrektora oraz innych nauczycieli na stanowiskach kierowniczych wlicza siê w rodki finansowe przeznaczone dla danej placówki.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

8.Wysokoæ i czas przyznania dodatku motywacyjnego okrela siê, bior¹c pod uwagê ogólne warunki
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego okrelone w § 6 rozporz¹dzenia MENiS
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. nr 22, poz. 181 ze zm.) oraz uwzglêdniaj¹c:
1) wybitne osi¹gniêcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze przekraczaj¹ce zadania,
które wynikaj¹ z bie¿¹cej pracy,
2) bardzo dobr¹ jakoæ pracy wiadczonej przez
d³u¿szy czas,
3) aktywnoæ zawodow¹ nauczyciela polegaj¹c¹
na samodzielnym zdobywaniu dodatkowych
kwalifikacji i umiejêtnoci oraz na dzieleniu
siê wiedz¹ z innymi,
4) udzia³ w zajêciach pozalekcyjnych, sposób ich
organizacji, wyniki tych zajêæ,
5) wykonywanie innych czynnoci podnosz¹cych jakoæ pracy jednostki.
9.Ponadto podczas przyznawania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów bierze siê pod uwagê:
1) planowanie i realizacjê gospodarki finansowej
kierowanej placówki,
2) przestrzeganie prawa owiatowego i polityki
spo³ecznej,
3) wype³nianie obowi¹zków pracodawcy,
4) organizacjê dzia³alnoci dydaktycznej, opiekuñczej i wychowawczej,
5) realizacjê za³o¿eñ polityki owiatowej i spo³ecznej powiatu,
6) podnoszenie kwalifikacji przez kieruj¹cego
placówk¹.
10.Dodatek motywacyjny przyznaje siê w kwocie do
1000 z³.
11.Na dyrektorów nak³ada siê obowi¹zek informowania kadry nauczycielskiej o podziale rodków
przeznaczonych na dodatki motywacyjne w czasie rad pedagogicznych oraz umo¿liwienia sta³ego dostêpu dla nauczycieli do tych danych
w sekretariatach prowadzonych przez nich placówek w okrelonych przez siebie terminach.
III Wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki
przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli okrela siê nastêpuj¹co:
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko
dyrektora, wicedyrektora albo inne kierownicze

stanowisko przewidziane w statucie lub regulaminie jednostki, przys³uguje dodatek funkcyjny.
2.Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala Zarz¹d Powiatu w Poznaniu w granicach
stawek okrelonych tabel¹, uwzglêdniaj¹c m.in.
wielkoæ jednostki, jej warunki organizacyjne,
z³o¿onoæ zadañ, liczbê stanowisk kierowniczych, wyniki pracy.
3.Wysokoæ dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów ustala dyrektor, stosuj¹c odpowiednio zapis tabeli okrelonej w pkt 13, zale¿nie od
wielkoci przydzielonych zadañ, stosuj¹c zasadê,
¿e dodatek ten powinien zawieraæ siê w przedziale 40-60% dodatku funkcyjnego dyrektora.
4.Wysokoæ dodatków dla innych stanowisk kierowniczych ustala dyrektor w granicach stawek
okrelonych tabel¹.
5. Inne dodatki funkcyjne wynosz¹:
1) wychowawcy klasy (wychowawcy grupy
w internacie i placówce opiekuñczo-wychowawczej)
 75 z³,
2) opiekuna sta¿u
 40 z³,
3) doradcy metodycznego  1000 z³.
6.Dodatek funkcyjny przys³uguje z pierwszym
dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu
w którym nast¹pi³o powierzenie funkcji. Je¿eli
powierzenie funkcji nast¹pi³o z dniem pierwszym
miesi¹ca (pierwszym dniem roboczym), dodatek
przys³uguje z tym miesi¹cem.
7.Dodatek funkcyjny przestaje obowi¹zywaæ
z pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nast¹pi³o odwo³anie z funkcji
lub wygas³ okres pe³nienia funkcji. Jeli odwo³anie z funkcji nast¹pi³o z dniem pierwszym miesi¹ca lub z tym dniem wygas³ okres pe³nienia funkcji,
dodatek nie przys³uguje od tego miesi¹ca.
8.Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e na tych
samych zasadach nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
9.Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie,
w którym nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, nie przys³uguje te¿ w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia oraz w czasie zwolnienia
lekarskiego d³u¿szego ni¿ miesi¹c.
10.Pe³nienie innych funkcji przez dyrektora jest
mo¿liwe wy³¹cznie za zgod¹ Zarz¹du Powiatu.
11.W szkole (zespole, orodku) licz¹cej mniej ni¿ 12
oddzia³ów mo¿na utworzyæ za zgod¹ Zarz¹du
Powiatu stanowisko wicedyrektora. Kolejne stanowisko wicedyrektora mo¿e byæ utworzone po
przekroczeniu liczby oddzia³ów bêd¹cej wielokrotnoci¹ liczby 12.
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stanowisko

liczba oddzia³ów

liczba uczniów

miesiêcznie

od

do

od

do

od

do

1

6

30

180

450

650

dyrektor szko³y (zespo³u,
orodka)

7

9

210

270

651

750

10

12

300

360

751

850

13

15

390

450

851

950

16

18

480

540

951

1050

19

21

570

630

1051

1150

22

26

660

780

1151

1250

27

31

810

930

1251

1350

32

36

960

1080

1351

1450

37

44

1110

1320

1451

1550

45

wiêcej

1350

1551

2000

dyrektor PPP

liczba filii
0

1





450

550

2

3





551

650

4

5





651

750

100

250

1

4

30

120

250

350

5

wiêcej

150

351

450

kierownik filii PPP
kierownik szko³y sk³adowej
kierownik internatu

kwota w z³

liczba grup

liczba

wychowawczych

zastêpca kierownika internatu

wychowanków

2

4

70

140

200

350

5

6

175

210

351

450

7

wiêcej

245

451

650

4

wiêcej

140

200

350

kierownik szkolenia praktycznego

350

600

kierownik szkolenia sportowego

350

600

dyrektor placówki opiekuñczo-wychowawczej

700

1100

12.W internacie mo¿na utworzyæ za zgod¹ Zarz¹du
Powiatu stanowisko kierownika, jeli funkcjonuj¹
w nim co najmniej 2 grupy wychowawcze.
13.Ustala siê tabelê stawek dodatków funkcyjnych:
Przy okrelaniu wysokoci dodatku funkcyjnego stosuje siê wskaniki:
1) oczekiwana liczba uczniów w oddziale masowym (rednio w szkole)  30,
2) oczekiwana liczba uczniów (wychowanków)
w oddziale specjalnym (rednio w SOSW)  10.
Zmiana przedzia³u okrelaj¹cego wysokoæ dodatku
o jeden poziom nastêpuje w przypadku spe³nienia
przynajmniej jednego z poni¿szych warunków:
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1) liczba uczniów jest ró¿na od oczekiwanej o liczbê równ¹ liczebnoci 1 oddzia³u,
2) szko³a funkcjonuje w kilku lokalizacjach,
3) szko³a posiada internat,
4) dyrektor nie ma zastêpcy.
IV Wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki
przyznawania dodatku za wys³ugê lat dla nauczycieli
okrela siê nastêpuj¹co:
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê
lat w wysokoci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok pracy, wyp³acany w okresach
miesiêcznych, poczynaj¹c od czwartego roku
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

pracy, z tym ¿e dodatek ten nie mo¿e przekroczyæ
20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Okresu przebywania na urlopie bezp³atnym nie
wlicza siê do okresu, za który nalicza siê dodatek za wys³ugê lat.
V Szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doranych zastêpstw okrela siê nastêpuj¹co:
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki
pracy.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doranego zastêpstwa nauczyciela
ustala siê, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie
zosta³a zrealizowana w takich warunkach) przez
miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalonego zgodnie z art. 42 ustawy Karta Nauczyciela dla rodzaju zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranych zastêpstw.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny zastêpstw doranych mo¿na wyp³aciæ,
gdy faktyczna liczba przepracowanych przez nauczyciela w danym tygodniu godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych
przekracza jego tygodniowe pensum.
Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniu, w którym przypadaj¹ dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniu, w którym zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹
w rodku tygodnia, za podstawê ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42, ust. 3 lub
ustalony na podstawie art. 42, ust. 7 ustawy Karta
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub
1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przys³uguje wynagrodzenie, nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym
4. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,
o której mowa w ust. 2, uzyskuje siê, mno¿¹c od-

powiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5
godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
VI Wysokoæ i warunki wyp³acania dodatku mieszkaniowego okrela siê nastêpuj¹co:
1. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielom posiadaj¹cym kwalifikacje do zajmowanego
stanowiska i pracuj¹cym na terenie wiejskim, w
wymiarze co najmniej 1/2 etatu.
2. Dodatek przyznaje dyrektor po z³o¿eniu wniosku
przez nauczyciela. Do wniosku musz¹ byæ za³¹czone dokumenty okrelaj¹ce liczebnoæ rodziny
wnioskodawcy.
3. Nauczycielowi przys³uguje dodatek w zale¿noci
od liczby cz³onków rodziny, do których zalicza
siê wspó³ma³¿onka, dzieci oraz rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu, w wysokoci:
1) dla 1 osoby
 10 z³,
2) dla 2-3 osób
 20 z³,
3) dla 4 i wiêcej osób
 30 z³.
4. Dodatek przys³uguje po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego przyznanie.
5. Dodatek nie przys³uguje w czasie przebywania na
urlopie bezp³atnym.
6. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tylko jeden dodatek
w wysokoci okrelonej w ust. 3. W przypadku
gdy oboje ma³¿onkowie s¹ uprawnieni do otrzymania dodatku, sk³adaj¹ owiadczenie, w którym
okrelaj¹, który z nich powinien go otrzymaæ.
Uchwa³a nr XXIX/229/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: udzielenia Miastu Poznañ pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w 2009 roku badañ dotycz¹cych
funkcjonowania i kierunków rozwoju poznañskiego obszaru metropolitalnego.
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r.,
nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr
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153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806;
Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., nr
102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r., nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458),
w zwi¹zku z art. 167, ust. 2, pkt 5 i art. 175 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.: Dz.U. z 2005 r.
nr 169, poz. 1420; Dz.U. z 2006 r. nr 45, poz. 319;
nr 104, poz. 708; nr 170, poz. 1217 i 1218; nr 187,
poz. 1381; nr 249, poz. 1832; Dz.U. z 2007 r. nr 82,
poz. 560; nr 88, poz. 587; nr 115, poz. 791; nr 140,
poz. 984; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1112; nr 209,
poz. 1317; nr 216, poz. 1370) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Udziela siê Miastu Poznañ pomocy finansowej
w formie dotacji celowej w kwocie 166.000 tys. z³
na przeprowadzenie w 2009 roku badañ dotycz¹cych
funkcjonowania i kierunków rozwoju poznañskiego
obszaru metropolitalnego.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana do dnia 1 czerwca 2009 roku.
3. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu w Poznaniu do
zawarcia porozumienia pomiêdzy Powiatem Poznañskim a Miastem Poznañ, stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y, w sprawie udzielenia pomocy, o
której mowa w ust. 1 i 2, w których okrelone zostan¹ szczegó³owe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczania.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Badania dotycz¹ce funkcjonowania i kierunków rozwoju poznañskiego obszaru metropolitalnego, które
zostan¹ przeprowadzone w 2009 roku, maj¹ na celu
pog³êbienie wiedzy na temat zjawisk i procesów spo³eczno-gospodarczych, tj. ich uwarunkowañ i czynników, konsekwencji, kosztów ekonomicznych i
spo³ecznych, a tak¿e mo¿liwoci ich modyfikowania,
sterowania, przeciwdzia³ania im b¹d kierowania
nimi. Wiedza ta pozwoli na skuteczne i zintegrowane zarz¹dzanie terytorium, a co za tym idzie, na realizacjê projektów istotnych z punktu widzenia jego
funkcjonowania i rozwoju. Mo¿liwe bêdzie tak¿e
16
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utworzenie podstaw do osi¹gania spójnoci spo³eczno-ekonomicznej i przestrzennej oraz konkurencyjnoci obszaru.
Uchwa³a nr XXIX/230/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie
Kamieñ Pomorski.
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; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111) oraz art. 167, ust.
2, pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.:
Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1420; Dz.U. z 2006 r.
nr 45, poz. 319; nr 104, poz. 708; nr 170, poz. 1217
i 1218; nr 187, poz. 1381; nr 249, poz. 1832; Dz.U.
z 2007 r. nr 82, poz. 560; nr 88, poz. 587; nr 115, poz.
791; nr 140, poz. 984; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz.
1112) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ l.
Udziela siê gminie Kamieñ Pomorski pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 10.000 z³
(s³ownie: dziesiêæ tysiêcy z³otych) z przeznaczeniem
na odbudowê budynku mieszkalnego dla poszkodowanych w po¿arze w nocy z 12 na 13 kwietnia 2009
r. w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Woliñskiej.
§ 2.
Szczegó³owe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz jej przeznaczenia i zasady rozliczenia okrelone zostan¹ w umowie.
§ 3.
Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu w Poznaniu do zawarcia stosownej umowy z Burmistrzem Miasta
i Gminy Kamieñ Pomorski.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
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§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Burmistrz Kamienia Pomorskiego zwróci³ siê z apelem do jednostek samorz¹du terytorialnego o wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na
odbudowê budynku mieszkalnego dla ofiar po¿aru.
W wyniku po¿aru mieræ ponios³o 21 osób sporód
77 mieszkañców. Samorz¹d gminy Kamieñ Pomorski podj¹³ decyzjê o odbudowie budynku mieszkalnego dla osób, które utraci³y w wyniku po¿aru
w nocy z 12 na 13 kwietnia 2009 ca³y swój dobytek.
Jako ¿e wydatki na to zadanie przekraczaj¹ mo¿liwoci finansowe gminy, udzielenie stosownej pomocy przez inne jednostki samorz¹du terytorialnego
bêdzie wyrazem wsparcia dzia³añ gminy i pozwoli
w szybkim tempie zabezpieczyæ ofiarom tragedii
lokale mieszkalne.
Obowi¹zuj¹ce przepisy prawne pozwalaj¹ w takiej
sytuacji na podjêcie powy¿szej uchwa³y.
Uchwa³a nr XXIX/231/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zmiany bud¿etu powiatu poznañskiego na rok 2009.
Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001
r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 23,
poz. 220: nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153,
poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806;
Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.
nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111), art. 165, art. 166,
art. 173, art. 184, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.
2104 ze zm.: Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1420;
Dz.U. z 2006 r. nr 45, poz. 319; nr 104, poz. 708; nr
170, poz. 1217 i 1218; nr 187, poz. 1381; nr 249,
poz. 1832; Dz.U. z 2007 r. nr 82, poz. 560; nr 88,
poz. 587; nr 115, poz. 791; nr 140, poz. 984; Dz.U.
z 2008 r. nr 180, poz. 1112) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale nr XXV/198/III/2008 z dnia 17 grudnia
2008 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu powiatu poznañ-

skiego na rok 2009, zmienionej uchwa³¹ Rady z dnia
28 stycznia 2009 r., nr XXVI/209/III/2009, uchwa³¹
Rady z dnia 23 lutego 2009 r. nr XXVII/214/III/2009,
uchwa³¹ Rady z dnia 25 marca 2009 r. nr XXVII/223/
III/2009, uchwa³¹ Zarz¹du nr 1656/2009 z dnia 31
marca 2009 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W paragrafie 1:
1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu powiatu poznañskiego o kwotê 1.517.920 z³, które po zmianach
wynosz¹ 175.564.324 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1), w tym:
1) zwiêksza siê dochody bie¿¹ce o 1.517.920 z³,
które po zmianie wynosz¹ 167.511.670 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1A).
2. Zwiêksza siê o kwotê 86.393 z³ dotacje celowe na
realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, które po zmianach wynosz¹ 6.868.066 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1).
3. Zwiêksza siê o kwotê 181.276 z³ dotacje pochodz¹ce ze rodków pomocowych, które po
zmianie wynosz¹ 6.603.121 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1D).
§ 2.
W paragrafie 2 uchwa³y bud¿etowej:
1. Zwiêksza siê o kwotê 11.057.346 z³ wydatki bud¿etu powiatu poznañskiego, które po zmianie
wynosz¹ 197.797.492 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2) w tym:
1) zwiêksza siê o kwotê 86.393 z³ wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, które po zmianach wynosz¹ 6.868.066 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 2).
2. W wydatkach okrelonych w § 2, ust. 1 zmienia
siê:
1) zwiêksza siê o 4.491.451 z³ wydatki bie¿¹ce,
które po zmianach wynosz¹ 151.307.962 z³,
w tym:
a) zwiêksza siê o 1.027.656 z³ wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach
wynosz¹ 70.613.609 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 3),
b) zwiêksza siê o kwotê 1.300.000 z³ wydatki na
realizacjê zadañ w drodze umów i porozumieñ
z jednostkami samorz¹du terytorialnego, które
po zmianach wynosz¹ 3.261.600 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 4),
c) zwiêksza siê o kwotê 237.663 z³ wysokoæ dotacji bie¿¹cych i wp³at do bud¿etu pañstwa,
które po zmianach wynosz¹ 15.201.874 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 5),
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2) zwiêksza siê o 6.565.895 z³ wydatki maj¹tkowe, które po zmianie wynosz¹ 46.489.530 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 6).
3. Zmienia siê treæ za³¹cznika dotycz¹cego wydatków na realizacjê projektów ze rodków pomocowych, które po zmianach wynosz¹ 9.593.701
z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 7).
§ 3.
W paragrafie 3:
Zwiêksza siê deficyt bud¿etu o kwotê 9.539.426 z³,
który po zmianie wynosi 22.233.168 z³, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu, po¿yczki
i wolnych rodków (zgodnie z za³¹cznikiem nr 8).
§ 4.
W paragrafie 4:
1. Zmienia siê plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z za³¹cznikiem nr 9),
2. Zmienia siê plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z za³¹cznikiem nr 10).
§ 5.
W paragrafie 8 uchwa³y bud¿etowej:
1. Zwiêksza siê rezerwê ogóln¹ o kwotê 64.043 z³,
która po zmianach wynosi 69.260 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2),
2. Zmniejsza siê rezerwê na zadania z zakresu
owiaty i wychowania o kwotê 6.000 z³, która po
zmianach wynosi 1.481.766 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2).
§ 6.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
DOCHODY
Dochody bud¿etu powiatu poznañskiego zwiêksza
siê o kwotê 1.517.920 z³, zmiany obejmuj¹:
I Dotacje na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zwiêksza siê o kwotê 86.393 z³, w tym:
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1. W dz. 700, rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami, zwiêksza siê wysokoæ dotacji w § 2110 o kwotê ogó³em 36.768 z³, w tym:
a) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-85/09 z dnia
1 kwietnia 2009 r. zwiêksza siê wysokoæ dotacji o kwotê 21.530 z³ z przeznaczeniem na
sfinansowanie wymagalnych zobowi¹zañ
Skarbu Pañstwa, na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) na
rzecz osoby fizycznej za przejêt¹ z dniem
1 stycznia 1999 r. nieruchomoæ zajêt¹ pod
drogê publiczn¹ powiatow¹,
b) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-103/09 z dnia 21
kwietnia 2009 r. zwiêksza siê wysokoæ dotacji o kwotê 15.238 z³ z przeznaczeniem na
sfinansowanie wymagalnych zobowi¹zañ
Skarbu Pañstwa, na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) na
rzecz osoby fizycznej za przejêt¹ z dniem
1 stycznia 1999 r. nieruchomoæ zajêt¹ pod
drogê publiczn¹ powiatow¹
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-88/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r. zwiêksza siê wysokoæ dotacji w dz.
852, rozdz. 85203  Orodki wsparcia, w § 2110
o kwotê 49.625 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiêkszenia stawki na utrzymanie jednego miejsca dziennego pobytu z kwoty 936,44 z³
do wysokoci 960,07 z³ od maja 2009 roku 
4.725 z³ oraz na sfinansowanie dodatkowych
4 miejsc dziennego pobytu po 936,44 z³ miesiêcznie na jedno miejsce od stycznia 2009 r.
w rodowiskowych Domach Samopomocy
w Puszczykowie  44.900 z³.
II Dochody w³asne zwiêksza siê o kwotê 1.431.527
z³, zmiany obejmuj¹:
1. W dz. 750, rozdz. 75020  Starostwa powiatowe,
zwiêksza siê wysokoæ planowanych dochodów
o kwotê 120.000 z³, w § 2710  Wp³ywy z tytu³u
pomocy finansowej udzielanej miêdzy jst na
dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych,
w zwi¹zku z planowanym przyjêciem pomocy finansowej z Gminy Suchy Las z przeznaczeniem
na sfinansowanie dwóch etatów pracowników
Wydzia³u Komunikacji.
2. W dz. 758, rozdz. 75814  Ró¿ne rozliczenia finansowe, zwiêksza siê wysokoæ planowanych
dochodów w § 0970  Wp³ywy z ró¿nych dochodów o kwotê 264.000 z³ w zwi¹zku z rezygnacj¹
z realizacji zadania dot. termomodernizacji buBiuletyn Powiatu Poznañskiego

dynku u¿ytecznoci publicznej przy ul. Zielonej
w Poznaniu, planowanego w ramach wydatków
niewygasaj¹cych z 2008 r.
3. W dz. 851, rozdz. 85149  Programy profilaktyki zdrowotnej, zwiêksza siê wysokoæ dochodów
o kwotê 743.400 z³ w § 2310  Dotacje celowe
otrzymane z gminy na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jst,
w zwi¹zku z planowanym przyst¹pieniem do realizacji programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wszystkich gmin
powiatu poznañskiego z wy³¹czeniem gmin Czerwonak, Murowana Golina oraz Suchy Las.
4. W dz. 852, rozdz. 85201  Placówki opiekuñczo-wychowawcze, zwiêksza siê wysokoæ dochodów o kwotê ogó³em 17.687 z³, w tym:
a) w § 0680  Wp³ywy od rodziców z tytu³u odp³atnoci za utrzymanie dzieci (wychowanków)
w placówkach opiekuñczo-wychowawczych 
zwiêkszenie o kwotê 2.500 z³ dochodów realizowanych przez PCPR w Poznaniu,
b) w § 0750  Wp³ywy z najmu i dzier¿awy
sk³adników maj¹tkowych  zwiêkszenie
o kwotê 1.189 z³, dochodów realizowanych
przez DD Kórnik z tytu³u wp³aty czynszu za
najem mieszkania,
c) w § 0830  Wp³ywy z us³ug  zwiêkszenie
o kwotê 1.538 z³ dochodów realizowanych
przez DD Kórnik z tytu³u wp³at za posi³ki,
d) w § 0920  Pozosta³e odsetki  zwiêkszenie
o kwotê 173 z³ dochodów realizowanych
przez DD Kórnik z tytu³u odsetek,
e) w § 0960  Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej, zwiêkszenie
o kwotê 11.800 z³, w tym:
 zwiêkszenie o kwotê 2.800 z³ dochodów realizowanych przez DD Kórnik,
 zwiêkszenie o kwotê 9.000 z³ dochodów
realizowanych przez OWR w Kobylnicy;
f) w § 0970  Wp³ywy z ró¿nych dochodów 
zwiêkszenie o kwotê 487 z³ dochodów realizowanych przez DD Kórnik, z tytu³u zwrotu
ubezpieczenia AC za samochód,
5. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-60/2009 z dnia 20
kwietnia 2009 r. zwiêksza siê wysokoæ dotacji
w § 2130 o kwotê 11.950 z³ z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania wynikaj¹cego z art. 121,
ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej, tj. na wyp³atê dodatków w wysokoci 250 z³ miesiêcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pe³nym wymiarze czasu pracy,

realizuj¹cego pracê w rodowisku w 2009 roku,
z tego:
a) w dz. 852, rozdz. 85201  Placówki opiekuñczo-wychowawcze  zwiêkszenie o kwotê
3.750 z³,
b) w dz. 852, rozdz. 85202  Domy pomocy spo³ecznej  zwiêkszenie o kwotê 3.000 z³,
c) w dz. 852, rozdz. 85218  Powiatowe centra pomocy rodzinie  zwiêkszenie o kwotê 5.200 z³.
6.W dz. 852, rozdz. 85204  Rodziny zastêpcze,
zwiêksza siê wysokoæ dochodów w § 0970 
Wp³ywy z ró¿nych dochodów o kwotê 7.000 z³,
z tytu³u dochodów realizowanych przez PCPR
w Poznaniu.
7.W dz. 852, rozdz. 85218  Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiêksza siê wysokoæ dochodów
w § 0970  Wp³ywy z ró¿nych dochodów  o kwotê 983 z³ z tytu³u dochodów realizowanych przez
PCPR w Poznaniu.
8.W dz. 852, rozdz. 85220  Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i orodki interwencji kryzysowej, zwiêksza siê
wysokoæ dochodów w § 0830  Wp³ywy z us³ug
 o kwotê 116 z³ z tytu³u dochodów realizowanych przez OWR w Kobylnicy.
9.W dz. 853, rozdz. 85395  Pozosta³e zadania
w zakresie polityki spo³ecznej, zwiêksza siê wysokoæ dochodów o kwotê 4 z³ w § 0920  Pozosta³e odsetki  z tytu³u odsetek uzyskiwanych
przez PCPR w Poznaniu.
10.W dz. 854, rozdz. 85415  Pomoc materialna dla
uczniów, zwiêksza siê wysokoæ dochodów o
kwotê ogó³em 266.387 z³ z tytu³u realizacji projektu stypendialnego dla uczniów, wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
(68,05%)  w § 2888  kwota 181.276 z³ oraz ze
rodków Bud¿etu Pañstwa (31,95%) w § 2889 
kwota 85.111 z³.
WYDATKI
Wydatki bud¿etu powiatu poznañskiego zwiêksza
siê o kwotê 11.057.346 z³, zmiany obejmuj¹:
I Wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zwiêksza siê o kwotê 86.393 z³, w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami, zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 36.768 z³
z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowi¹zañ Skarbu Pañstwa, na uregulowanie odszkodowañ (wraz z ustawowymi
odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejête
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z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomoci zajête
pod drogi publiczne powiatowe.
2. W dz. 852, rozdz. 85203  Orodki wsparcia,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków na dotacje
z bud¿etu o kwotê 49.625 z³ z przeznaczeniem na
dotacje dla fundacji, na sfinansowanie zwiêkszenia stawki na utrzymanie jednego miejsca dziennego pobytu z kwoty 936,44 z³ do wysokoci
960,07 z³ od maja 2009 roku  4.725 z³ oraz na
sfinansowanie dodatkowych 4 miejsc dziennego
pobytu po 936,44 z³ miesiêcznie na jedno miejsce od stycznia 2009 r. w rodowiskowych Domach Samopomocy w Puszczykowie  44.900 z³.
II Wydatki na zadania w³asne zwiêksza siê o kwotê 10.970.953 z³, zmiany obejmuj¹:
1. W dz. 600, rozdz. 60014  Drogi publiczne
powiatowe, zwiêksza siê wysokoæ wydatków
o kwotê ogó³em 3.824.690 z³, w tym:
a) zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê
1.300.000 z³ z przeznaczeniem na dotacje
w § 2310  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jst na
bie¿¹ce utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miast w gminach powiatu poznañskiego,
b) zwiêksza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych o kwotê 1.497.240 z³, w tym:
 zwiêksza siê wydatki o kwotê 1.415.000 z³ 
na dotacjê dla gminy Suchy Las z przeznaczeniem na przebudowê drogi powiatowej nr
2430P Psarskie  Z³otniki na odcinku ul. Z³otnickiej w Suchym Lesie,
 zwiêksza siê wydatki o kwotê 497.240 z³ 
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych, dotycz¹ce
projektów oraz dokumentacji technicznych
planowanych inwestycji,
 przenosi siê rodki finansowe w kwocie
415.000 z³, przeznaczone na przebudowê drogi powiatowej nr 2430P Psarskie  Z³otniki,
z wydatków ujêtych w planie finansowym
w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych na wydatki
w Starostwie Powiatowym,
c) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 1.027.450 z³ z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych
oraz pozosta³e wydatki zwi¹zane z ich utrzymaniem.
2. W dz. 630, rozdz. 63003  Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki, zmniejsza siê wysokoæ wydatków o kwotê 20.000 z³ w zwi¹zku
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

z przeniesieniem na wydatki w rozdz. 92605 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
W dz. 700, rozdz. 70095  Pozosta³a dzia³alnoæ,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych
w § 6300 w kwocie 10.000 z³ z przeznaczeniem
na pomoc finansow¹ dla Kamienia Pomorskiego
na dofinansowanie odbudowy budynku mieszkalnego dla ofiar po¿aru.
W dz. 750, rozdz. 75020  Starostwa powiatowe,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê ogó³em 1.330.000 z³, w tym:
a) zwiêksza siê wysokoæ wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotê 1.000.000 z³,
b) zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê
330.000 z³ z przeznaczeniem na zakup sprzêtu komputerowego, ³¹czy internetowych,
oprogramowania, akcesoria komputerowych
oraz wyposa¿enia i us³ug informatycznych,
w zwi¹zku z planowanym przeniesieniem wydzia³ów Starostwa do budynku przy ul. S³owackiego w Poznaniu, z tego:
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce  zwiêkszenie
o kwotê 170.000 z³,
 wydatki maj¹tkowe  zwiêkszenie o kwotê
160.000 z³.
W dz. 750, rozdz. 75075  Promocja jednostek
samorz¹du terytorialnego:
a) przenosi siê rodki finansowe w kwocie 166.000
z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych na wydatki na dotacje udzielane z bud¿etu w zwi¹zku
z planowanym udzieleniem Miastu Poznañ pomocy finansowej w formie dotacji celowej na
przeprowadzenie w 2009 roku badañ dotycz¹cych funkcjonowania i kierunków rozwoju poznañskiego obszaru metropolitalnego,
b) przenosi siê rodki finansowe w kwocie
10.000 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
na wydatki na wynagrodzenia i pochodne
z przeznaczeniem na sfinansowanie umów
zleceñ.
W dz. 758, rozdz. 75818  Rezerwy ogólne i celowe, zwiêksza siê wysokoæ rezerwy o kwotê
64.043 z³.
W dz. 801, rozdz. 80120  Licea ogólnokszta³c¹ce, zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków
bie¿¹cych o kwotê 2.500 z³ z przeznaczeniem na
dofinansowanie programu wymiany uczniów
z ZS w Bolechowie ze Szko³¹ w Kijowie na
Ukrainie.
W dz. 801, rozdz. 80130  Szko³y zawodowe,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê 3.500
z³, zmiany obejmuj¹:
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

a) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków
bie¿¹cych o kwotê 3.500 z³, z przeznaczeniem na realizacjê Programu Wychowawczego
i Profilaktycznego skierowanego do uczniów
przysparzaj¹cych problemy wychowawcze
w ZS nr 1 w Swarzêdzu,
b) przenosi siê rodki finansowe pomiêdzy paragrafami wydatków dotycz¹cych Projektu
Mobilnoci Leonardo da Vinci, realizowanego przez ZS nr 1 w Swarzêdzu.
9.W dz. 801, rozdz. 80195  Pozosta³a dzia³alnoæ,
zmniejsza siê wysokoæ rezerwy na zadania z zakresu owiaty o kwotê 6.000 z³ z przeznaczeniem
na wydatki w rozdz. 80120  Licea ogólnokszta³c¹ce oraz w rozdz. 80130  Szko³y zawodowe.
10.W dz. 851, rozdz. 85149  Programy profilaktyki zdrowotnej, zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 743.400 z³
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji
programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki
raka szyjki macicy, w ramach którego planuje siê
obj¹æ szczepieniem przeciwko zaka¿eniem wirusem HPV dziewczynki z rocznika 1996, zamieszka³e na terenie gmin powiatu poznañskiego.
11.W dz. 852, rozdz. 85201  Placówki opiekuñczo-wychowawcze, zmniejsza siê wysokoæ wydatków o kwotê 181.063 z³, w tym:
a) zwiêksza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych w § 6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych, o kwotê 6.000
z³ z przeznaczeniem na zakup przyczepy do
przewozu kajaków w OWR w Kobylnicy,
b) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych w OWR w Kobylnicy
o kwotê 3.000 z³ w zwi¹zku ze zwiêkszeniem
planowanych dochodów,
c) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków
bie¿¹cych o kwotê 6.187 z³ z przeznaczeniem
na pomoc pieniê¿n¹ na usamodzielnienie wychowanki w DD w Kórniku,
d) zmniejsza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 200.000 z³ na wykonanie remontu dachów budynków Jacek
i Agatka w DD w Kórniku,
e) zwiêksza siê wysokoæ wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotê 3.750 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
wynikaj¹cego z art. 121, ust. 3a ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej, tj. na
wyp³atê dodatków w wysokoci 250 z³ miesiêcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pe³nym wymiarze czasu pracy,

realizuj¹cego pracê w rodowisku w 2009
roku, z tego:
 OWR w Kobylnicy  2.500 z³,
 DD Kórnik  1.250 z³.
12.W dz. 852, rozdz. 85202  Domy pomocy spo³ecznej, zwiêksza siê wysokoæ wydatków
o kwotê 62.655 z³, z tego:
a) zwiêksza siê, wysokoæ pozosta³ych wydatków maj¹tkowych o kwotê 59.655 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.
Termomodernizacja budynków DPS w Lisówkach wraz z monta¿em pomp ciep³a,
b) zwiêksza siê wysokoæ wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotê 3.000 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
wynikaj¹cego z art. 121, ust. 3a ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej, tj. na
wyp³atê dodatków w wysokoci 250 z³ miesiêcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pe³nym wymiarze czasu pracy,
realizuj¹cego pracê w rodowisku w 2009
roku w DPS w Lisówkach.
13.W dz. 852, rozdz. 85218  Powiatowe centra
pomocy rodzinie, zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê 15.687 z³, z tego:
a) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 10.487 z³ z przeznaczeniem na szkolenie pracowników oraz
zakup akcesoriów komputerowych w PCPR
w Poznaniu.
b) zwiêksza siê wysokoæ wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotê 5.200 z³, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
wynikaj¹cego d art. 121 ust. 3a ustawy z dnia
12.03.2004 r. o pomocy spo³ecznej tj. na wyp³atê dodatków w wysokoci 250 z³ miesiêcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego
w pe³nym wymiarze czasu pracy, realizuj¹cego pracê w rodowisku w 2009 roku w PCPR
w Poznaniu.
14.W dz. 852, rozdz. 85220  Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i orodki interwencji kryzysowej, zwiêksza siê
wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
o kwotê 116 z³, w zwi¹zku ze zwiêkszeniem planowanych dochodów w OWR w Kobylnicy.
15.W dz. 853, rozdz. 85324  Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, zwiêksza
siê wysokoæ wydatków na dotacje z bud¿etu
w zwi¹zku ze zwrotem niewykorzystanych rodków finansowych w kwocie 2.038 z³, dotycz¹cych realizacji programu Junior.
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16.W dz. 853, rozdz. 85395  Pozosta³e zadania
w zakresie polityki spo³ecznej, przenosi siê
rodki finansowe pomiêdzy paragrafami wydatków dotycz¹cych projektu Nowa szansa,
realizowanego przez Powiatowy Urz¹d Pracy
Poznaniu.
17.W dz. 854, rozdz. 85403  Specjalne orodki
szkolno-wychowawcze, zwiêksza siê wysokoæ
wydatków maj¹tkowych o kwotê 1.500.000 z³
z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji zabytkowego zespo³u pocysterskiego  budynku Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych w Owiñskach.
18.W dz. 854, rozdz. 85410  Internaty i bursy szkolne, zwiêksza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych o kwotê 3.000.000 z³ z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania modernizacji internatu
w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepe³nosprawnych.
19.W dz. 854, rozdz. 85415  Pomoc materialna dla
uczniów, zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê ogó³em 266.387 z³
z tytu³u realizacji projektu stypendialnego dla
uczniów, wspó³finansowanego z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego (68,05%)  kwota
181.276 z³ oraz ze rodków bud¿etu pañstwa
(31,95%)  kwota 85.111 z³, z tego:
 wyp³ata stypendiów dla uczniów  265.000 z³,
 koszty obs³ugi projektu  1.387 z³.
20.W dz. 926, rozdz. 92601  Obiekty sportowe,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych
o kwotê 333.000 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boisk z zapleczem przy LO
w Puszczykowie w ramach programu Moje
boisko  Orlik 2012.
21.W dz. 926, rozdz. 92605  Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu, zwiêksza siê wysokoæ
wydatków na dotacje z bud¿etu o kwotê 20.000
z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie ofert na
realizacjê zadañ powiatu w dziedzinie kultury fizycznej.
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE
Z FUNDUSZY POMOCOWYCH
Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w planie wydatków dotycz¹cych realizacji programów dofinansowanych ze rodków UE (zgodnie z za³¹cznikiem nr 7):
1. W dz. 801, rozdz. 80130  Szko³y zawodowe,
przenosi siê rodki finansowe pomiêdzy paragrafami wydatków dotycz¹cych realizacji Projektu
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Mobilnoci Leonardo da Vinci przez ZS nr 1
w Swarzêdzu.
2. W dz. 853, rozdz. 85395  Pozosta³e zadania
w zakresie polityki spo³ecznej, przenosi siê
rodki finansowe pomiêdzy paragrafami wydatków dotycz¹cych projektu Nowa szansa, realizowanego przez Powiatowy Urz¹d Pracy
Poznaniu.
3. W dz. 854, rozdz. 85415  Pomoc materialna dla
uczniów, zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê ogó³em 266.387 z³
z tytu³u realizacji projektu stypendialnego dla
uczniów wspó³finansowanego z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego (68,05%) kwota 181.276
z³ oraz ze rodków bud¿etu pañstwa (31,95%) 
kwota 85.111 z³, z tego:
 wyp³ata stypendiów dla uczniów  265.000 z³,
 koszty obs³ugi projektu  1.387 z³.
PRZYCHODY I ROZCHODY
Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w za³¹czniku
nr 8:
1. Zwiêksza siê wysokoæ planowanych przychodów o kwotê 9.479.771 z³, z tego:
 przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów  zmniejsza siê wysokoæ planowanego
kredytu o kwotê 10.900.000 z³,
 przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych  zwiêksza siê przychody o kwotê
20.379.771 z³ z tytu³u wolnych rodków wynikaj¹cych z rozliczenia 2008 roku.
2. Zmniejsza siê wysokoæ planowanych rozchodów o kwotê 59.655 z³ w zwi¹zku z umorzeniem przez Zarz¹d Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu 5% zaci¹gniêtych po¿yczek dotycz¹cych termomodernizacji budynków Powiatu
Poznañskiego.
POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM
Wprowadza siê zmiany w planie Funduszu w pozycji dotycz¹cej stanu rodków funduszu, tj.:
 na dzieñ 1 stycznia 2009 r.  zwiêkszenie o kwotê
68 z³, po zmianach wynosi 1.265.207 z³,
 na dzieñ 31 grudnia 2009 r.  zwiêkszenie o kwotê 68 z³, po zmianach wynosi 48.207 z³. Jednoczenie przenosi siê rodki finansowe w kwocie
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

40.000 z³ pomiêdzy paragrafami wydatków bie¿¹cych.
POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w planie Funduszu na 2009 rok:
1. Zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê ogó³em 1.110.000 z³, zmiany obejmuj¹:
a) w § 2440  zwiêkszenie o kwotê 100.000 z³
w zwi¹zku z przyst¹pieniem do programu
zwiêkszania lesistoci powiatu poznañskiego
gmin Rokietnica i Kleszczewo,
b) w § 2450  zwiêkszenie wydatków o kwotê
20.000 z³ na ratowanie gatunków zagro¿onych
(takich jak ba¿anty i kuropatwy) wynika z coraz wiêkszego zainteresowania wnioskodawców tymi dzia³aniami,
c) w § 4210  zwiêkszenie o kwotê 70.000 z³,
w tym:
 zwiêkszenie o 10.000 z³ kwoty na zakup drobnych nagród i pomocy dydaktycznych wynika
ze zwiêkszenia planowanej iloci konkursów
w 2009 roku,
 za kwotê 60.000 z³ postanowiono zakupiæ sadzonki rolin ozdobnych i pod³o¿e ogrodnicze
dla szkó³ i orodków prowadzonych przez
Powiat Poznañski, celem posadzenia ich na
terenach przeznaczonych pod zieleñ,
d) w § 4240  w zwi¹zku z coraz wiêkszym zainteresowaniem ochron¹ rodowiska postanowiono zakupiæ do bibliotek szkolnych
ksi¹¿ki o tematyce ekologicznej za kwotê
10.000 z³,
e) w § 4300  Zakup us³ug pozosta³ych  zwiêkszenie o kwotê 870.000 z³, w tym:
 kwota 20.000 z³  na sporz¹dzenie raportu
z wykonania programu ochrony rodowiska
i sprawozdania z planu gospodarki odpadami, wynika z przepisów, które mówi¹, i¿
co 2 lata nale¿y wykonaæ ww. dokument.
Ostatnie sprawozdanie i raport wykonano
w 2007 r.,
 kwota 15.000 z³  sporz¹dzenie sprawozdania
z wykonania planu gospodarki odpadami,
 kwota 100.000 z³  planuje siê opracowaæ
powiatowy program monitoringu jakoci ziemi, który wska¿e, jakie nale¿y wykonaæ badania,
 kwota 100.000 z³  zwiêkszenie kwoty na
edukacjê ekologiczn¹ wi¹¿e siê z kontynuacj¹













f)

w 2009 roku szkoleñ dla nauczycieli szkó³
podstawowych (w zwi¹zku z realizacj¹
PEPE),
zmienia siê wczeniej zaplanowane zadanie
pn. Aktualizacja operatu przeciwpowodziowego dla powiatu poznañskiego na Opracowanie Planu zarz¹dzania ryzykiem
powodziowym oraz zwiêksza siê kwotê na
jego wykonanie o 150.000 z³. Zmiana ta wynika z obowi¹zuj¹cych przepisów,
kwota 30.000 z³  na podstawie przeprowadzonego monitoringu czystoci jezior zostan¹
wykonane prace zwi¹zane z udro¿nieniem
i oczyszczeniem po³¹czeñ, przesmyków i kana³ów miêdzy jeziorami na terenie powiatu
poznañskiego,
kwota 350.000 z³  na sfinansowanie udro¿nienia i oczyszczenia po³¹czeñ, kana³ów
i przesmyków miêdzy jeziorami po³o¿onymi
na terenie powiatu poznañskiego,
kwota 40.000 z³  opracowanie projektów
technicznych dla OZE w jednostkach owiatowych prowadzonych przez Powiat Poznañski,
kwota 50.000 z³ stanowi udzia³ Powiatu Poznañskiego w realizacji zadania posadzenia
grabów w ramach realizacji Otwartej strefy rekreacji dzieciêcej przy OSW w Owiñskach,
dofinansowanego ze rodków WFOiGW
w wysokoci 20.000 z³,
kwota 15.000 z³ stanowi udzia³ Powiatu Poznañskiego w realizacji zadania szkolenia
dyrektorów wydzia³ów ochrony rodowiska
ze starostw województwa wielkopolskiego,
dofinansowanego ze rodków z WFOiGW
w wysokoci 15.000 z³,
w § 4390  zaplanowano rodki finansowe
w kwocie 30.000 z³ na wykonanie audytów
zwi¹zanych z odnawialnymi ród³ami energii
w jednostkach owiatowych prowadzonych
przez powiat poznañski; na podstawie tych
audytów zostan¹ wskazane placówki, dla których nale¿y wykonaæ projekt techniczny urz¹dzeñ zwi¹zanych z odnawialnymi ród³ami
energii.

2. rodki przeznaczone na realizacjê ww. zadañ
zmniejsz¹ planowany stan rodków funduszu na
31 grudnia 2009 r., który po zmianach wynosi
309.829 z³.
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SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarz¹du Powiatu
od 21 marca do 23 kwietnia 2009 r.
Zarz¹d Powiatu odby³ 5 protoko³owanych
posiedzeñ: 23, 27 1 31 marca oraz 10 i 17
kwietnia.
I

UCHWA£Y PODJÊTE PRZEZ ZARZ¥D:

1. w sprawie uzgodnienia projektów planu
zagospodarowania przestrzennego  11 postanowieñ,
2. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawê materia³ów biurowych oraz
fabrycznie nowych tonerów do drukarek dla
potrzeb PODGiK w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18  z mo¿liwoci¹ sk³adania ofert
czêciowych (maks. 2 czêci). Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty:
 w czêci I (materia³y biurowe)  firmy
P.W. KRAM Roman Dolata, która zaoferowa³a realizacjê zadania za kwotê
365,24 z³ brutto, stanowi¹c¹ sumê cen
jednostkowych wymaganego asortymentu; ca³kowita wartoæ umowy wyniesie 20.000,00 z³ brutto;
 w czêci II (fabrycznie nowe tonery) 
firmy Zak³ad Techniki Biurowej Infobiurotechnika Sp. z o.o., która zaoferowa³a realizacjê zadania za kwotê
161,04 z³ brutto, stanowi¹c¹ sumê cen
jednostkowych wymaganego asortymentu; ca³kowita wartoæ umowy
wyniesie 9.000,00 z³ brutto. W postêpowaniu wp³ynê³o 7 ofert. Wybrane oferty
s¹ najkorzystniejsze oraz spe³niaj¹ wymagania formalno-prawne,
3. w sprawie zatwierdzenia laureatów konkursu dla nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznañskiego na
najlepsze autorskie zajêcia z zakresu ekologii:
 I miejsce (aparat cyfrowy o wartoci
760,00 z³)  Krystyna Wojt z ZS w Bolechowie,
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w

Poznaniu

 II miejsce (aparat cyfrowy o wartoci
600,00 z³)  Ma³gorzata Ko³odziej z ZS
w Mosinie,
 III miejsce (torba turystyczna o wartoci 500,00 z³)  Lidia Szymczak z ZS
w Bolechowie,
4. w sprawie wyra¿enia opinii dot. realizacji
inwestycji drogowej pn. Rozbudowa
skrzy¿owania drogi krajowej nr 32 z drog¹
wojewódzk¹ nr 431 i z drog¹ powiatow¹
w m. Granowo, d³. 0,4 km. Zarz¹d pozytywnie opiniuje realizacjê ww. inwestycji 
przebudowa przedmiotowego skrzy¿owania ma na celu poprawê bezpieczeñstwa
u¿ytkowników ruchu drogowego,
5. w sprawie wyra¿enia opinii dot. realizacji
inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy miasta Murowana Golina w ci¹gu drogi
wojewódzkiej nr 196 Poznañ  Murowana
Golina  W¹growiec. Zarz¹d pozytywnie
opiniuje realizacjê ww. inwestycji, poniewa¿
usprawni ona komunikacjê w rejonie oraz
poprawi bezpieczeñstwo ruchu drogowego.
W ramach opracowania projektuje siê jezdniê z dwoma pasami ruchu i umocnionym
poboczem, drogi dojazdowe, a tak¿e estakadê i most. Projektowana obwodnica krzy¿uje siê z dwoma drogami powiatowymi:
nr 2025P Pacholewo  Murowana Golina
i nr 2029P Rogono  Murowana Golina,
dla których przewidziano odpowiednio budowê wêz³a i skrzy¿owania skanalizowanego,
6. w sprawie uniewa¿nienia czêci IV postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê sprzêtu komputerowego, sprzêtu sieciowego i oprogramowania
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu z mo¿liwoci¹ sk³adania ofert czêciowych (IV czêci), na podstawie art. 93,
ust. 1 ustawy Prawo zamówieñ publicznych,
poniewa¿ nie z³o¿ono ¿adnej oferty niepodlegaj¹cej odrzuceniu,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

7. w sprawie uniewa¿nienia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenê na wykonanie i dostawê druków, teczek, listowników, wizytówek
zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej
powiatu poznañskiego oraz rejestrów, na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówieñ publicznych, poniewa¿ nie z³o¿ono
¿adnej oferty niepodlegaj¹cej odrzuceniu,
8. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenê na wykonanie i dostawê druków, teczek, listowników, wizytówek
zgodnie z systemem identyfikacji powiatu
poznañskiego oraz rejestrów, zatwierdzenia
SIWZ oraz powo³ania komisji przetargowej,
9. w sprawie przeznaczenia rodków finansowych na opracowanie aktualizacji danych
statystycznych Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2006-2013 przez Urz¹d Statystyczny w Poznaniu  do kwoty 2.000,00 z³,
10. w sprawie przed³u¿enia terminu realizacji
umowy zawartej z firm¹ KT Serwis, dot.
prze³o¿enia linii napowietrznej niskiego
napiêcia na terenie ZS w Rokietnicy, do
31 marca 2009 r. (w zwi¹zku z koniecznoci¹ otrzymania prawomocnej decyzji na
wykonanie prac),
11. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez zakup czasu antenowego i emisje
w TVP3 Oddzia³ Poznañ materia³ów dotycz¹cych uroczystoci z okazji 10-lecia powiatu poznañskiego  w kwocie 18.300,00 z³.
Uroczystoæ odby³a siê 27 marca 2009 r.
w poznañskiej Auli Nova. Przygotowane
w zwi¹zku z koncertem materia³y reporterskie wraz z krótkimi wywiadami po wykupieniu czasu antenowego uka¿¹ siê na
antenie telewizji TVP3 Oddzia³ Poznañ
w programach Nasza W³adza oraz Studio
Poznañ, przyczyniaj¹c siê do efektywnej
promocji powiatu na skale ca³ego regionu,
12. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu, opracowanie szaty graficznej i wydrukowanie
publikacji promocyjnych oraz materia³ów
reklamowych powiatu poznañskiego z mo¿liwoci¹ sk³adania ofert czêciowych (III

czêci); zatwierdzenia SIWZ oraz powo³ania
komisji przetargowej, (m.in. broszura bud¿etowa, folder z baz¹ noclegow¹, kalendarium
imprez kulturalnych, czeki okolicznociowe,
zaproszenia),
13. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia w trybie art. 4, pkt 8 Prawo zamówieñ publicznych na wiadczenie us³ugi
w zakresie wywozu odpadów komunalnych
z siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 firmie Remondis
Sanitech Poznañ sp. z o.o.  wywóz jednego pojemnika PA 1100 l za kwotê 46.00 z³,
w ci¹gu roku planowany jest wywóz 200 pojemników za kwotê 9.200,00 z³ brutto. Firma
zobowi¹zuje siê do nieodp³atnego wywozu
makulatury, szk³a i tworzyw sztucznych,
14. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê
drukarki oraz laptopa dla potrzeb Starostwa
Powiatowego w Poznaniu z mo¿liwoci¹
sk³adania ofert czêciowych (II czêci), zatwierdzenia SIWZ oraz powo³ania komisji
przetargowej,
15. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez przygotowanie materia³ów fotograficznych i filmowych z uroczystoci z okazji
10-lecia powiatu poznañskiego  w kwocie
9.500,00 z³. Przygotowanie relacji filmowej
z koncertu przygotowanego specjalnie na
jubileusz 10-lecia powiatu oraz materia³ów
fotograficznych z imprezy przyczyni siê do
efektywniejszej promocji powiatu na antenie
telewizji, stronie internetowej oraz przysz³ych
dzia³aniach promocyjnych,
16. w sprawie zlecenia opracowania dokumentacji technicznej bran¿y elektrycznej na roboty remontowe w LO w Puszczykowie
(poza realizowan¹ w 2008 r. sal¹ gimnastyczn¹ wraz z zapleczem) firmie PW ELPROPO Zak³ad Instalacji Elektrycznych,
Stêszew  za kwotê 22.570,00 z³ brutto,
17. w sprawie zlecenia opracowania dokumentacji technicznej w bran¿y elektrycznej na
remont korytarzy, sanitariatów, schodów
i wejcia g³ównego w budynku w ZS w Bolechowie firmie PW ELPROPO Zak³ad
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Instalacji Elektrycznych, Stêszew  za kwotê 4.514,00 z³ brutto,
18. w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia
publikacji na ³amach kwietniowej edycji
magazynu Welcome to Poznañ & Wielkopolska w wysokoci 4.880,00 z³ brutto
(dwie strony kolorowe  jedna w jêzyku
polskim, druga w jêzyku angielskim) wraz
z opracowaniem graficznym oraz t³umaczeniem na jêzyk angielski, ilustrowanej zdjêciami. Dystrybucja wydania obejmie m.in.
gale Z³otych Formatów  Festiwal Promocji
Miast i Regionów (22 kwietnia 2009 r.) oraz
XIV Targi Turystyki i Wypoczynku LATO
2009 (24-26 kwietnia 2009) w Warszawie.
Dodatkowo nieodp³atnie w majowym wydaniu uka¿e siê materia³ o edukacyjnych dzia³aniach powiatu poznañskiego. Miesiêcznik
Welcome to Poznañ & Wielkopolska to
czasopismo o charakterze promocyjno-informacyjnym o wysokim poziomie graficznym
i edytorskim. Wydawane w nak³adzie 10 tysiêcy egzemplarzy, t³umaczone na jêzyk
angielski, dociera do szerokiego i zró¿nicowanego grona odbiorców zarówno w kraju,
jak i za granic¹,
19. w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia
og³oszeñ o treci informacyjnej z powiatu
poznañskiego na ³amach miesiêcznika Gazeta Mosiñsko-Puszczykowska wydawanego przez Wydawnictwo ELSPIRO. Koszt
1 strony wynosi 268,40 z³ brutto, do koñca
roku bêdzie 8 wydañ. Materia³y przygotowane o powiecie bêd¹ równie¿ zamieszczane na stronie internetowej Gazety,
20. w sprawie ufundowania nagrody g³ównej
w konkursie klasy najwy¿szej (C) Jedzieckich Zawodów Regionalnych, które odbêd¹
siê 31 maja br. na terenie Hotelu-Restauracji Delicjusz  do kwoty 600,00 z³ brutto.
Impreza odbywaæ siê bêdzie pod patronatem
Starosty. Podczas imprezy zostan¹ zamieszczone materia³y informacyjne powiatu (baner, roll-up),
21. w sprawie odp³atnego udostêpnienia sali sesyjnej Starostwa Wielkopolskiej Sieci Interesariuszy eRozwoju w celu zorganizowania
szkolenia Wyzwania e-Rozwoju Wielkopolski
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 Jak pobudziæ rozwój wielkopolskich gmin
i powiatów dziêki zastosowaniom teleinformatyki Perspektywa dzia³añ samorz¹dów
w latach 2009-2013  w dniu 15 kwietnia
2009 r. za kwotê brutto 700,00 z³,
22. w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu udzielania pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawieraj¹cych azbest z PFOiGW
w Poznaniu na rok 2009. Celem programu
jest likwidacja wyrobów zawieraj¹cych
azbest do 2032 r., zgodnie z Krajowym Programem Usuwania Azbestu. Celem programu jest równie¿ pomoc w usuwaniu
wyrobów zawieraj¹cych azbest, polegaj¹ca
na demonta¿u lub odbiorze tych wyrobów
z terenu nieruchomoci nale¿¹cych do wnioskodawców,
rodki zadeklarowane przez uczestników
zadania w z³otych:
 Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej: 247.200,00,
 Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej: 300.000,00,
 gminy: Buk  20.000,00, Czerwonak 
50.000,00, Dopiewo  50.000,00,
Kleszczewo  30.000,00, Komorniki 
40.000,00, Kostrzyn  20.000,00,
Kórnik  30.000,00, Luboñ  15.000,00,
Mosina  30.000,00, Murowana
Golina  40.000,00, Pobiedziska 
35.000,00, Puszczykowo  10.000,00,
Rokietnica  20.000,00, Stêszew 
10.000,00, Suchy Las  36.000,00,
Swarzêdz  40.000,00, Tarnowo Podgórne  10.000,00,
Udzia³ poszczególnych funduszy w finansowaniu programu wynosi:
 Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 23,92%, lecz nie wiêcej ni¿ 400,00 z³
do ka¿dej unieszkodliwionej tony wyrobu zawieraj¹cego azbest,
 Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
29,04%,
 fundusze gmin  47,04%.
Ustala siê limit dofinansowania programu
w poszczególnych gminach. Podane kwoBiuletyn Powiatu Poznañskiego

ty s¹ wyra¿one w z³otych: Buk  42.519,00,
Czerwonak  106.296,00, Dopiewo 
106.296,00, Kleszczewo  63.778,00, Komorniki  85.037,00, Kostrzyn  42.519,00,
Kórnik  63.778,00, Luboñ  31.889,00,
Mosina  63.778,00, Murowana Golina 
85.037,00, Pobiedziska  74.407,00, Puszczykowo  21.259,00, Rokietnica 
42.519,00, Stêszew  21.259,00, Suchy Las
 76.533,00, Swarzêdz  85.037,00, Tarnowo Podgórne  21.259,00,
23. w sprawie zmiany bud¿etu powiatu poznañskiego na rok 2009,
24. w sprawie zmiany planu finansowego zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej na rok 2009,
25. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu poznañskiego na rok 2009,
26. w sprawie zmiany uk³adu wykonawczego dla
bud¿etu powiatu poznañskiego na rok 2009.
27. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez zakup pakietu promocyjnego na
imprezie Wielkopolska Parada Pisanek za
kwotê 6.000,00 z³ brutto. W dniach 4-5
kwietnia br., w ramach kolejnej edycji imprezy pt. Wielkanocny Poznañ, odby³a siê
Wielkopolska Parada Pisanek. Zorganizowana po raz pierwszy w takiej formule, przy
wspó³dzia³aniu w³adz administracyjnych
miasta i powiatu, adresowana by³a do mieszkañców ca³ej aglomeracji poznañskiej. Jej
celem by³a integracja rodowiska miejskiego ze spo³ecznoci¹ zamieszkuj¹c¹ powiat
poznañski, ale równie¿ aktywizacja kulturalna miasta i okolic. Przy okazji wi¹t
Wielkanocnych zosta³y przygotowane i zaprezentowane na Starym Rynku Megapisanki. Wielkie Jaja przywieli do Poznania
delegacje gmin powiatu poznañskiego. Dzia³aniom plastycznym towarzyszy³y wystêpy
zespo³ów folklorystycznych, chórów i orkiestr reprezentuj¹cych miasto i powiat poznañski (m.in. Komorniki, Buk, Swarzêdz,
Tarnowo Podgórne, Luboñ, Puszczykowo).
Wydarzenie mia³o miejsce na poznañskim
Starym Rynku. Powiat poznañski wykupi³
pakiet promocyjny, obejmuj¹cy ekspozycjê
na scenie imprezy banerów reklamowych

powiatu poznañskiego i przekazanie mediom informacji z przebiegu imprezy,
28. w sprawie promocji walorów turystycznych
powiatu poznañskiego poprzez emisjê spotu
reklamowego na antenie Telewizji WTK za
kwotê 9.486,72 z³. Prezentacja bêdzie mia³a
formê wizualn¹ i dwiêkow¹ o d³ugoci 45
sekund, spot zostanie wyemitowany w czasie
najwiêkszej ogl¹dalnoci, tj. w godz. 17.00-23.00, w iloci 48 razy (po 24 emisje przed
ka¿dym d³ugim weekendem). Reklama bêdzie stanowi³a zachêtê dla mieszkañców
Poznania i okolic  g³ównych odbiorców
realizowanych przez powiat dzia³añ promocyjnych  do zaplanowania weekendowego
wyjazdu i wypoczynku na terenie powiatu,
29. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawê sprzêtu komputerowego, sprzêtu
sieciowego oraz oprogramowania z mo¿liwoci¹ sk³adania ofert czêciowych:
 w zakresie czêci I  dostawa stacji roboczych, monitorów, oprogramowania
i urz¹dzeñ sieciowych  wybrana zosta³a oferta z³o¿ona przez przedsiêbiorcê INTERTRADING SYSTEMS
TECHNOLOGY Sp. z o.o., Warszawa,
Oddzia³ Poznañ, który zaoferowa³ realizacjê przedmiotowego zadania za cenê
46.440,52 z³ brutto,
 w zakresie czêci II  dostawa stacji roboczych i oprogramowania  wybrana
zosta³a oferta z³o¿ona przez przedsiêbiorcê HARDSOFT-TELEKOM
Jaros³aw Kamierczak, Poznañ, który
zaoferowa³ realizacjê przedmiotowego
zadania za cenê 132.492,00 z³ brutto,
 w zakresie czêci III  dostawa notebooków i oprogramowania  wybrana
zosta³a oferta z³o¿ona przez przedsiêbiorcê HARDSOFT-TELEKOM Jaros³aw
Kamierczak, Poznañ, który zaoferowa³
realizacjê przedmiotowego zadania za
cenê 40.735,80 z³ brutto,
30. w sprawie przyznania gminie Murowana
Golina rodków na zadania zwi¹zane z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach
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administracyjnych miasta w 2009 r. Przyznaje
siê gminie Murowana Golina rodki w wysokoci 286.000,00 z³ na realizacjê zadañ na
drodze powiatowej nr 2393P Boguszewo 
Karczewo w granicach administracyjnych
miasta  ul. Gnienieñska nastêpuj¹cych zadañ: ekspertyza stanu technicznego wiaduktu
 30.000,00 z³; naprawa nawierzchni na odcinku 0,350 km oraz naprawa barier i cinki
na poboczu wiaduktu  144.000,00 z³; wprowadzenie zmiany organizacji ruchu (sygnalizacja przejcia dla pieszych) na wiadukcie 
32.000,00 z³; wykonanie nak³adki na odcinku
od skrzy¿owania z drog¹ do miejscowoci Rakownia do granic Boduszewa  80.000,00 z³,
31. w sprawie nieodp³atnego przekazania Komendzie Miejskiej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Poznaniu mebli z zasobów Starostwa Powiatowego. Przekazane meble
zostan¹ wykorzystane na potrzeby Orodka
Szkolenia OSP Powiatu Poznañskiego oraz
Jednostki Ratowniczo-Ganiczej nr 8 w Bolechowie. Meble zosta³y w 100% zamortyzowane i posiadaj¹ wartoæ ksiêgow¹ netto
równ¹ 0,00 z³,
32. w sprawie og³oszenia otwartego konkursu
ofert na wsparcie realizacji zadañ z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów uprawnionych na rok 2009. Konkursem
zosta³y objête nastêpuj¹ce zadania:
 Dzia³ania promuj¹ce zdrowie i podnoszenie jego potencja³u,
 Kszta³towanie umiejêtnoci walki ze
stresem,
 Aktywnoæ ruchowa i w³aciwe od¿ywianie,
 Promocja idei honorowego krwiodawstwa.
Planowana kwota dotacji to 50.000,00 z³
(w 2008 r. przyznano dotacje w wysokoci
12.830,00 z³). Og³oszenie o konkursie zostanie zamieszczone w dzienniku o zasiêgu lokalnym, w BIP Powiatu Poznañskiego oraz
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Poznaniu. Termin sk³adania
ofert mija 18 maja 2009 r.,
33. w sprawie przyznania gminie Pobiedziska
rodków na zadanie zwi¹zane z utrzyma28
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niem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta w 2009 r. Zarz¹d
przyzna³ gminie Pobiedziska rodki w wysokoci 335.468,00 z³ na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
 odtworzenie remontowe nawierzchni
asfaltowej w ci¹gu drogi powiatowej
nr 2482P Latalice  Pobiedziska na odcinku ul. G³ównej o d³ugoci 0,5 km 
160.152,00 z³,
 odtworzenie remontowe nawierzchni
asfaltowej w ci¹gu drogi powiatowej
nr 2409P Pobiedziska  Kostrzyn na
odcinku ul. Kostrzyñskiej o d³ugoci
0,22 km  112.276,00 z³,
 odtworzenie remontowe nawierzchni
asfaltowej w ci¹gu drogi powiatowej
nr 2483P Pobiedziska  Czerniejewo na
odcinku ul. Czerniejewskiej o d³ugoci
0,21 km  63.040,00 z³. Ww. kwota
zostanie przekazana w terminie do dnia
30 kwietnia 2009 r.,
34. w sprawie wyra¿enia opinii dot. realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 196 Poznañ  Murowana
Golina  W¹growiec na odcinku Murowana
Golina  W¹growiec. Zarz¹d opiniuje pozytywnie realizacjê ww. inwestycji z uwagami:
 w obrêbie skrzy¿owañ drogi wojewódzkiej z drogami powiatowymi nr 2396P
Wojnowo  Brody i nr 2398P £opuchowo  Murowana Golina nale¿y zapewniæ minimaln¹ szerokoæ jezdni,
wynosz¹c¹ 6,00 m,
 nale¿y uzgodniæ sta³¹ organizacjê ruchu
oraz obowi¹zuj¹c¹ podczas przebudowy
tymczasow¹ organizacjê ruchu,
35. w sprawie wyra¿enia opinii dot. realizacji
inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy Kostrzyna  ul. Okrê¿nej i Zbo¿owej od
drogi powiatowej nr 2409P do drogi krajowej nr 92. Przedmiotowa budowa obwodnicy dot. odcinka o d³ugoci 1488,84 m
i szerokoci 3,5 m. Wzd³u¿ odcinka drogi
wybudowany zostanie ci¹g pieszo-rowerowy o szerokoci 4,00 m, kanalizacja deszczowa, owietlenie oraz zjazdy do posesji.
Zarz¹d pozytywnie opiniuje ww. inwestycjê,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

36. w sprawie zmiany uchwa³y nr 1569/2009
Zarz¹du Powiatu Poznañskiego z dnia 27
lutego 2009 r. w sprawie wyra¿enia opinii
dot. realizacji inwestycji drogowej pn.
Budowa i przebudowa drogi  ulicy Raduszyñskiej wraz ze cie¿kami pieszo-rowerowymi oraz mostem w Murowanej
Golinie. Zmieniona zosta³a nazwa opiniowanej inwestycji na: Budowa i przebudowa drogi  ulicy Raduszyñskiej wraz ze
cie¿k¹ pieszo-rowerow¹ oraz mostem na
terenie gminy Murowana Golina,
37. w sprawie wydatkowania kwoty do
8.000,00 z³ na zamieszczenie w prasie 8
og³oszeñ dot. informacji o projekcie dokumentu wymagaj¹cego udzia³u spo³eczeñstwa (takich jak: program ochrony
rodowiska, plan gospodarki odpadami,
plan zarz¹dzania ryzykiem przeciwpowodziowym, program ma³ej retencji, program
monitoringu jakoci ziemi),
38. w sprawie uniewa¿nienia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenê na dzier¿awê urz¹dzeñ
wielofunkcyjnych oraz na dostawê oprogramowania wspomagaj¹cego zarz¹dzanie
urz¹dzeniami wielofunkcyjnymi dla potrzeb
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, poniewa¿ nie z³o¿ono co najmniej dwóch ofert
niepodlegaj¹cych odrzuceniu,
39. w sprawie przesuniêcia terminu zakoñczenia
robót budowlanych dot. zadania Promocja
zdrowia poprzez sport  zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych
w powiecie poznañskim. Zarz¹d wyrazi³
zgodê Firmie Panpro Sport Pawe³ Prokopczuk, Marek Markowski Sp. J. na przesuniêcie ze wzglêdów technicznych terminu
zakoñczenia robót czêci II, III, V, VI, VIII
do dnia 24 czerwca 2009 r. (przed³u¿enie
procedury przetargowej spowodowane miêdzy innymi udzieleniem wyjanieñ co do treci z³o¿onych ofert, wniesieniem protestu na
wybór ofert),
40. w sprawie przekazania rodków z PFOiGW
na wykonanie pasa zadrzewieñ ródpolnych
pomiêdzy wsi¹ Swadzim i miejscowoci¹
Chyby w ramach realizacji Programu

zwiêkszenia lesistoci powiatu poznañskiego w wysokoci 65.000,00 z³. rodki
finansowe przeznaczone zostan¹ na prace
nasadzeniowo-gruntowe. £¹czny koszt
wykonania pasa zadrzewieñ wyniesie
137.518,18 z³, z tego udzia³ gminy Tarnowo
Podgórne bêdzie wynosiæ 72.518,18 z³,
41. w sprawie przekazania rodków z PFOiGW
na wykonanie zielonego ekranu akustycznego w miejscowoci Tulce, gm. Kleszczewo
w ramach realizacji Programu zwiêkszenia
lesistoci powiatu poznañskiego w wysokoci 5.000,00 z³. £¹czny koszt wykonania ekranu wyniesie 10.321,69 z³, czyli udzia³ gminy
bêdzie wynosiæ 5.321,69 z³,
42. w sprawie upowa¿nienia pracownika starostwa do sk³adania owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci
powiatu. Zarz¹d upowa¿ni³ pana Romualda
Grabiaka, dyrektora Wydzia³u Ochrony
rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa, do sk³adania owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu
dotycz¹cej umów zawartych przez powiat
poznañski z zakresu zadañ realizowanych
przez Wydzia³ Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa, w tym do kontroli realizacji umów, odbioru prawid³owo wykonanego
przedmiotu umów, dokonywania czynnoci
maj¹cych na celu prawid³owe wykonywanie
umów, poprawnego rozliczenia zrealizowanych umów. Upowa¿nienie nie uprawnia do
zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych w imieniu powiatu poznañskiego,
43. w sprawie upowa¿nienia pracownika starostwa do sk³adania owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci
powiatu. Zarz¹d upowa¿ni³ pani¹ Ma³gorzatê Waligórsk¹, z-cê dyrektora Wydzia³u
Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa, do sk³adania owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci
powiatu dotycz¹cej umów zawartych przez
powiat poznañski z zakresu zadañ realizowanych przez Wydzia³ Ochrony rodowiska,
Rolnictwa i Lenictwa, w tym do kontroli
realizacji umów, odbioru prawid³owo wykonanego przedmiotu umów, dokonywania
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czynnoci maj¹cych na celu prawid³owe wykonywanie umów, poprawnego rozliczenia
zrealizowanych umów. Upowa¿nienie nie
uprawnia do zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych w imieniu powiatu poznañskiego,
44. w sprawie upowa¿nienia pracownika starostwa do sk³adania owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci
powiatu. Zarz¹d upowa¿ni³ pani¹ Annê
Orczewsk¹, p.o. kierownika Referatu ds.
Gospodarki Odpadami i rodowiska w Wydziale Ochrony rodowiska, Rolnictwa
i Lenictwa, do sk³adania owiadczeñ woli
zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu dotycz¹cej umów zawartych przez powiat poznañski z zakresu
zadañ realizowanych przez Wydzia³ Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa,
w tym do kontroli realizacji umów, odbioru prawid³owo wykonanego przedmiotu
umów, dokonywania czynnoci maj¹cych
na celu prawid³owe wykonywanie umów,
poprawnego rozliczenia zrealizowanych
umów. Upowa¿nienie nie uprawnia do zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych w imieniu powiatu poznañskiego,
45. w sprawie upowa¿nienia pracownika starostwa do sk³adania owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci
powiatu. Zarz¹d upowa¿ni³ pana Jaros³awa
Nowaka, g³ównego specjalistê w Referacie
ds. Geologiii Lenictwa w Wydziale Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa, do
sk³adania owiadczeñ woli zwi¹zanych
z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu dotycz¹cej umów zawartych przez
powiat poznañski z zakresu zadañ realizowanych przez Wydzia³ Ochrony rodowiska,
Rolnictwa i Lenictwa, w tym do kontroli
realizacji umów, odbioru prawid³owo wykonanego przedmiotu umów, dokonywania
czynnoci maj¹cych na celu prawid³owe wykonywanie umów, poprawnego rozliczenia
zrealizowanych umów. Upowa¿nienie nie
uprawnia do zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych w imieniu powiatu poznañskiego,
46. w sprawie upowa¿nienia pracownika starostwa do sk³adania owiadczeñ woli zwi¹za30
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nych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci
powiatu. Zarz¹d upowa¿ni³ pani¹ Agat¹ Sibilê, inspektora w Wydziale Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa, do sk³adania
owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu dotycz¹cej umów zawartych przez powiat poznañski
z zakresu zadañ realizowanych przez Wydzia³ Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa, w tym do kontroli realizacji umów,
odbioru prawid³owo wykonanego przedmiotu umów, dokonywania czynnoci maj¹cych
na celu prawid³owe wykonywanie umów,
poprawnego rozliczenia zrealizowanych
umów. Upowa¿nienie nie uprawnia do zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych w imieniu
powiatu poznañskiego,
47. w sprawie upowa¿nienia pracownika starostwa do sk³adania owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci
powiatu. Zarz¹d upowa¿ni³ pana Stefana
Pospiesza³ê, inspektora w Referacie Geologii i Lenictwa w Wydziale Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa, do sk³adania
owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu dotycz¹cej umów zawartych przez powiat poznañski
z zakresu zadañ realizowanych przez Wydzia³ Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa, w tym do kontroli realizacji umów,
odbioru prawid³owo wykonanego przedmiotu umów, dokonywania czynnoci maj¹cych
na celu prawid³owe wykonywanie umów,
poprawnego rozliczenia zrealizowanych
umów. Upowa¿nienie nie uprawnia do zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych w imieniu
powiatu poznañskiego,
48. w sprawie upowa¿nienia pracownika starostwa do sk³adania owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci
powiatu. Zarz¹d upowa¿ni³ pani¹ Agnieszkê Ociepê, inspektora w Referacie ds. Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza
w Wydziale Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa, do sk³adania owiadczeñ
woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej
dzia³alnoci powiatu dotycz¹cej umów zawartych przez powiat poznañski z zakresu
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

zadañ realizowanych przez Wydzia³ Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa,
w tym do kontroli realizacji umów, odbioru prawid³owo wykonanego przedmiotu
umów, dokonywania czynnoci maj¹cych
na celu prawid³owe wykonywanie umów,
poprawnego rozliczenia zrealizowanych
umów. Upowa¿nienie nie uprawnia do zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych w imieniu powiatu poznañskiego,
49. w sprawie opinii dla budowy ulicy. Zarz¹d
opiniuje pozytywnie projekt budowy ulicy
Ogrodowej w Swadzimiu w celu póniejszego uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacjê inwestycji drogowej  budowy
ulicy Wysogotowskiej. Realizacja ulicy
Wysogotowskiej usprawni komunikacjê
w miejscowoci Przemierowo oraz poprawi bezpieczeñstwo ruchu drogowego. Przewiduje siê rozbiórkê istniej¹cej nawierzchni
oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, chodników, cie¿ki rowerowej, zatok
postojowych, uzupe³nienie owietlenia
ulicznego oraz wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego,
50. w sprawie zawiadomienia Prezesa S¹du
Rejonowego Poznañ-Nowe Miasto i Wilda
o wyznaczonych przez Radê Powiatu w Poznaniu jednostkach organizacyjnych, w których bêdzie wykonywana przez skazanych
kontrolowana praca na cele spo³eczne w roku 2009. Skazani bêd¹ wykonywaæ prace
w nastêpuj¹cych jednostkach:
 ZS nr 2 w Swarzêdzu (10 osób w terminie
uzgodnionym z dyrektorem placówki),
 ZS im. gen. Dezyderego Ch³apowskiego w Bolechowie (3 osoby w terminie
uzgodnionym z dyrektorem placówki),
51. w sprawie wykupu pakietu promocyjnego
za kwotê 5.000,00 z³ brutto podczas Zawodów Regionalnych w Skokach przez Przeszkody. Zawody odbêd¹ siê na parkurze
Hotelu-Restauracji Delicjusz 7 czerwca
2009 r.,
52. w sprawie zatwierdzenia przekazania kwoty
500,00 z³ na udzia³ radnych powiatu poznañskiego w VIII Mistrzostwach w Pi³ce
Siatkowej Samorz¹dowców Powiatu Po-

znañskiego i Miasta Poznania, które odby³y siê w dniu 18 kwietnia 2009 r.,
53. w sprawie uniewa¿nienia na podstawie art. 93,
ust. 1, pkt 7 ustawy Prawo zamówieñ publicznych postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji
pomieszczeñ kot³owni olejowej na potrzeby
wêz³a cieplnego w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, poniewa¿ postêpowanie
obarczone jest wad¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ zawarcie wa¿nej umowy w sprawie zamówienia publicznego (niedoprecyzowanie dokumentacji
w zakresie usuniêcia obecnego wyposa¿enia
kot³owni),
54. w sprawie przeprowadzenia II postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenê na dzier¿awê urz¹dzeñ
wielofunkcyjnych, us³ugê kopiowania, drukowania i skanowania na dzier¿awionych
urz¹dzeniach oraz na dostawê oprogramowania wspomagaj¹cego zarz¹dzanie urz¹dzeniami wielofunkcyjnymi dla potrzeb
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ oraz powo³ania komisji,
55. w sprawie wyra¿enia opinii dot. budowy
chodnika w ci¹gu drogi wojewódzkiej 307
na odcinku Zakrzewo  Polityka. Zarz¹d
Powiatu opiniuje pozytywnie projekt budowy. W ramach opracowania projektuje
siê chodnik po po³udniowej stronie drogi
wojewódzkiej nr 307, na odcinku 642 m,
o szerokoci 1,5 m zaczynaj¹c od skrzy¿owania z ul. Gajow¹ (drog¹ w kierunku
D¹brówki) do zatoki autobusowej w miejscowoci Polityka. Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje we w³asnoæ powiatu
poznañskiego,
56. w sprawie wyra¿enia opinii dot. zaliczenia do
kategorii dróg gminnych drogi na terenie m.
Murowana Golina przebiegaj¹cej przez nieruchomoci oznaczone w ewid. obrêb Murowana Golina, ark. 7, dz. nr 471/2, 471/1.
Zarz¹d opiniuje negatywnie zaliczenie do
kategorii dróg gminnych ww. drogi. Przedmiotowa droga jest projektowana, a w rozumieniu ustawy o drogach publicznych
zaliczenie drogi do danej kategorii mo¿liwe
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jest po jej wybudowaniu z chwil¹ w³¹czenia
do eksploatacji,
57. w sprawie wyra¿enia opinii dot. realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 307, odcinek Poznañ  Zakrzewo. Zarz¹d pozytywnie opiniuje realizacjê ww. inwestycji drogowej. Realizacja
zadania usprawni komunikacjê w rejonie oraz
poprawi bezpieczeñstwo ruchu drogowego,
58. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê drukarki oraz laptopa
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu z mo¿liwoci¹ sk³adania ofert czêciowych. Zarz¹d postanowi³ w zakresie
czêci I  dostawa drukarki  uniewa¿niæ
postêpowanie, poniewa¿ postêpowanie obarczone jest wad¹ uniemo¿liwiaj¹ca zawarcie
wa¿nej umowy, w zakresie czêci II  dostawa laptopa  zatwierdziæ wybór oferty
z³o¿onej przez firmê VECTOR ON-LINE
z Poznania, która zaoferowa³a realizacjê zadania za kwotê 3.416,00 z³ brutto,
59. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na organizacjê i realizacjê imprez
oraz festynów sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci i m³odzie¿y z udzia³em osób niepe³nosprawnych, w ramach programu pn. Promocja zdrowia poprzez sport  zespó³
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim,
dofinansowanie ze rodków MFEOG,
z mo¿liwoci¹ sk³adania ofert czêciowych
(X czêci), zatwierdzenia SIWZ, powo³ania
komisji przetargowej. Zarz¹d postanowi³
og³osiæ postêpowanie na organizacjê otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci i m³odzie¿y z udzia³em osób niepe³nosprawnych, w ramach programu Promocja zdrowia poprzez sport  zespó³
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim, dofinansowanego ze rodków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w strefach: czêæ I  Zespó³
Szkó³ im. Jadwigi i W³adys³awa Zamoyskich
w Rokietnicy, czêæ II  Zespó³ Szkó³ im.
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Jadwigi i W³adys³awa Zamoyskich w Rokietnicy (filia w Murowanej Golinie), czêæ
III  Zespó³ Szkó³ im. Jadwigi i W³adys³awa Zamoyskich w Rokietnicy (filia w Poznaniu), czêæ IV  Zespó³ Szkó³ im. Adama
Wodziczki w Mosinie, czêæ V  Specjalny
Orodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, czêæ VI  Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Miko³aja Kopernika w Puszczykowie, czêæ
VII  Zespó³ Szkó³ im. Dezyderego Ch³apowskiego w Bolechowie, czêæ VIII  Dom
Dziecka w Kórniku-Bninie, czêæ IX  Orodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy,
oraz otwartych festynów sportowo-rekreacyjnych w strefach: czêæ X  Zespó³ Szkó³
im. Adama Wodziczki w Mosinie, Zespó³
Szkó³ im. Jadwigi i W³adys³awa Zamoyskich
w Rokietnicy,
60. w sprawie udzielenia upowa¿nienia Starocie Poznañskiemu. Zarz¹d upowa¿nia Starostê Poznañskiego Jana Grabkowskiego do
zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oci dzia³ania
jednostki i termin zap³aty up³ywa w roku
nastêpnym. Upowa¿nienie dotyczy umów
zawieranych w roku bud¿etowym 2009
i przechodz¹cych do realizacji na rok 2010,
61. w sprawie udzielenia upowa¿nieñ dla dyrektorów powiatowych jednostek bud¿etowych
oraz dyrektora gospodarstwa pomocniczego
przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
Zarz¹d upowa¿nia dyrektorów jednostek do
zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oci dzia³ania
jednostki i termin zap³aty up³ywa w roku
nastêpnym. Upowa¿nienie dot. dyrektorów
nastêpuj¹cych jednostek bud¿etowych: ZS
w Bolechowie, LO w Kórniku, LO w Puszczykowie, ZS nr 2 w Swarzêdzu, ZS nr 1
w Swarzêdzu, ZS w Mosinie, ZS w Rokietnicy, SOSW dla Dzieci Niewidomych
w Owiñskach, SOSW w Mosinie, PPP w Luboniu, PPP Mosinie, PPP w Swarzêdzu,
Rodzinny Dom Dziecka w Swarzêdzu, Dom
Dziecka w Kórniku, Orodek Wspomagania
Rodziny w Kobylnicy, Dom Pomocy SpoBiuletyn Powiatu Poznañskiego

³ecznej w Lisówkach, Zarz¹d Dróg Powiatowych w Poznaniu, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Upowa¿nienie dotyczy umów zawieranych
w roku bud¿etowym 2009 i przechodz¹cych
do realizacji na rok 2010,
62. w sprawie wyra¿enia zgody na roboty uzupe³niaj¹ce do umowy  budowa boiska do pi³ki
rêcznej i placu zabaw przy Orodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (czêæ VII)  roboty dot. wykonania systemu drenarskiego
pod p³yt¹ boiska, odprowadzaj¹cego wody
opadowe do studni ch³onnej. Prace wykona
firma DAWAR PLUS Dariusz Komar z Suchego Lasu za kwotê 20.240,84 z³ brutto,
63. w sprawie wyra¿enia zgody na roboty uzupe³niaj¹ce do umowy  budowa boisk wielofunkcyjnych i bie¿ni przy ZS w Mosinie
(czêæ I)  wykonanie robót ziemnych. Prace wykona konsorcjum PANPRO SPORT
i SPIRAEA za kwotê 24.000,00 z³ brutto,
64. w sprawie wysokoci miesiêcznej dotacji
dla szkó³ niepublicznych o uprawnieniach
szkó³ publicznych i internatów niepublicznych w roku 2009. Szko³y niepubliczne
o uprawnieniach szkó³ publicznych otrzymuj¹ miesiêczn¹ dotacjê w roku bud¿etowym 2009 w wysokoci:
 357,00 z³ na jednego ucznia liceum
ogólnokszta³c¹cego,
 90,00 z³ na jednego ucznia liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych,
 87,00 z³ na jednego ucznia uzupe³niaj¹cego liceum ogólnokszta³c¹cego,
 197,00 z³ na jednego ucznia technikum
uzupe³niaj¹cego,
 124,00 z³ na jednego ucznia szko³y policealnej.
Internaty przy szko³ach niepublicznych
o uprawnieniach szkó³ publicznych otrzymuj¹ w roku bud¿etowym 2009 dotacjê w wysokoci 496,00 z³ miesiêcznie na jednego
wychowanka. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2009 r. Zgodnie z ustaw¹ o systemie owiaty, szko³y niepubliczne o uprawnieniach szkó³ publicznych, w których

realizowany jest obowi¹zek nauki, otrzymuj¹ na ka¿dego ucznia dotacjê w kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu
szko³y w czêci owiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat. Pozosta³e
szko³y niepubliczne o uprawnieniach szkó³
publicznych otrzymuj¹ dotacjê w wysokoci
50% wydatków bie¿¹cych, ponoszonych
w szko³ach publicznych tego samego typu
w przeliczeniu na jednego ucznia. Internaty
niepubliczne otrzymuj¹ z bud¿etu powiatu
dotacjê w kwocie przewidzianej na jednego
wychowanka internatu szko³y publicznej
w czêci owiatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez powiat,
65. w sprawie dofinansowania XII Integracyjnych Zawodów w Czwórboju Lekkoatletycznym organizowanych w Orodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach. Zarz¹d postanowi³
przeznaczyæ na ww. cel kwotê w wysokoci
2.500,00 z³,
66. w sprawie przeznaczenia rodków finansowych na organizacjê eliminacji XVI Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie
Terytorialnym na szczeblu powiatowym
w wysokoci 500,00 z³. Konkurs odbêdzie
siê w Gimnazjum w Kórniku w dniu 8 maja
2009 r.,
67. w sprawie powo³ania komisji konkursowej
etapu powiatowego XVI Wielkopolskiego
Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialny w nastêpuj¹cym sk³adzie: Marek
Serwatkiewicz  przewodnicz¹cy Komisji
Owiaty i Wychowania, Barbara Czerniejewska  cz³onek Komisji Owiaty i Wychowania, Hanna Radomska  Wydzia³
Edukacji, koordynator konkursu, Justyna
Nowakowska  Wydzia³ Organizacyjny,
68. w sprawie pokrycia kosztów wspó³organizacji obchodów 50. rocznicy powstania Laboratorium Kryminalistycznego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu do kwoty 2.000,00 z³ brutto,
69. w sprawie promocji zespo³u przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim poprzez emisjê spotu
reklamowego na antenie telewizji TVP3.
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Przeznacza siê rodki finansowe w wysokoci 13.420,00 z³ brutto na promocjê zespo³u
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim, budowanych w ramach programu Promocja
zdrowia poprzez sport, dofinansowanego
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. W zwi¹zku z zaplanowanym na lipiec 2009 r. otwarciem
zespo³u przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych, na antenie telewizji TVP3
zostanie zaprezentowany spot reklamowy
promuj¹cy ww. obiekty sportowe oraz imprezy sportowo-rekreacyjne na nich realizowane. Prezentacja bêdzie mia³a formê
wizualn¹ i dwiêkow¹, o d³ugoci 30 sekund.
Spot zostanie wyemitowany w czasie najwiêkszej ogl¹dalnoci, tj. o godz. 18:15
w pamie miêdzy Teleskopem a Wiadomociami sportowymi, w iloci 10 razy (po
2 emisje w ka¿dy weekend maja). Reklama
bêdzie stanowi³a zachêtê dla mieszkañców
aglomeracji poznañskiej, g³ównych odbiorców realizowanych przez powiat dzia³añ
promocyjnych, do zainteresowania siê ofert¹ zajêæ sportowo-rekreacyjnych realizowanych na nowo powsta³ych obiektach.
II POSTANOWIENIA W SPRAWIE
UZGODNIENIA:
1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzd³u¿ drogi
krajowej nr 5 Poznañ  Wroc³aw, Szreniawa
 Rosnówko w rejonie skrzy¿owania drogi
krajowej nr 5 z drog¹ powiatow¹ 2412P, gm.
Komorniki. Nades³any projekt zmiany planu
ustala teren zabudowy us³ugowej na dzia³ce
o nr ewid. 12. Droga powiatowa nr 2412P
znajduje siê poza granicami opracowania.
Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu,
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych przewidzianych
pod dolesienia w miejscowoci Lusówko,
gm. Tarnowo Podgórne. Nades³any projekt
planu wyznacza tereny przeznaczone na
dolesienia w miejscowoci Lusówko na
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dzia³kach o nr ewid. 226-231, 233/2, 233/3,
233/4, 408, 409, 410, 412, 415, 416, 417, 411
i czêciowo 414/2 oraz przebieg drogi publicznej dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹
powiatu poznañskiego,
3. planu zagospodarowania przestrzennego
terenów kultu religijnego w miejscowoci
Jelonek, gm. Suchy Las  obs³uga komunikacyjna terenu zapewniona bêdzie z ul. Z³otnickiej  droga 2430P. Ustalenia projektu
planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
4. planu zagospodarowania przestrzennego
czêci wsi Wiry w rejonie ulic ¯abikowskiej,
Wirowskiej i Komornickiej. Projekt planu
wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej,
jednorodzinnej, tereny dróg publicznych;
przewiduje siê poszerzenie drogi powiatowej
nr 2390P Komorniki  £êczyca oznaczonej
symbolem 1KD-Z; poszerzenie ujednolici
zró¿nicowan¹ szerokoæ pasa drogowego,
5. zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Wysogotowie po
pó³nocnej stronie ul. Bukowskiej  czêæ A
w rejonie ulic Olszynowej, Wierzbowej i Sojowej, dla dzia³ek o nr ewid. 3/5, 3/6. Projekt
planu wyznacza tereny przeznaczone na cele
realizacji obiektów produkcyjnych, sk³adów
i magazynów oraz zabudowy us³ugowej,
a tak¿e przebieg drogi wewnêtrznej; ustalenia
projektu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
6. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug oraz
terenów dróg publicznych zbiorczych, ulica
Dobie¿yñska  droga nr 2496P w miejscowoci Buk. Projekt planu ustala tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug
oraz tereny dróg publicznych zbiorczych;
ustalenia projektu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
7. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych
w Wielkiej Wsi przy ulicy wiêtego Rocha,
gm. Buk  plan wyznacza tereny zabudowy
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug, tereny obiektów produkcyjnych, magazynów,
sk³adów i us³ug oraz tereny dróg publicznych
dojazdowych. Ustalenia projektu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
8. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golczewo-Po³udnie II.
Projekt planu wyznacza tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej i us³ugowej, tereny zabudowy us³ugowej, tereny zieleni urz¹dzonej
z dopuszczeniem lokalizacji infrastruktury
technicznej, teren wód powierzchniowych
ródl¹dowych, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnêtrznych, tereny obiektów
i urz¹dzeñ elektroenergetycznych. Projekt
obejmuje drogê powiatow¹ 2428P Golczewo
 Sobota, nie przewiduje jednak jej poszerzenia. Ustalenia projektu nie ingeruj¹ w tereny
bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
9. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Biedrusko dla dzia³ki o nr ewid. 13/10, gm.
Suchy Las. Przedmiotowy projekt ustala
m.in. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zieleni
urz¹dzonej oraz tereny dróg publicznych.
Brak bezporedniej ingerencji w tereny stanowi¹ce w³asnoæ powiatu poznañskiego,
10. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci
Biedrusko dla dzia³ki o nr ewid. 45/2, gm.
Suchy Las. Nades³any projekt planu ustala
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny zabudowy us³ugowej, tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów obs³ugi
samochodowej, tereny zieleni urz¹dzonej
oraz tereny dróg publicznych. W granicach
opracowania droga gminna 15KDd krzy¿uje siê z drog¹ powiatow¹ nr 2406P. Brak
bezporedniej ingerencji w tereny bêd¹ce
w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,

11. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko 
rejon II, gmina Suchy Las, dla dzia³ki o nr
ewid.: 14/8 oraz czêci dzia³ki o nr ewid.
15, obejmuj¹cy obszar pomiêdzy ulic¹ Chudowsk¹  terenem dzia³ek o nr ewid.: 14/3,
14/4, 14/5, czêci¹ dzia³ki o nr ewid. 15,
ulic¹ 7 Pu³ku Strzelców Konnych oraz
terenem dzia³ek o nr ewid. 13/8 i 13/10.
Przedmiotowy plan ustala m.in. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy us³ugowej 
owiaty i zieleni urz¹dzonej, tereny placów
oraz tereny dróg publicznych. Brak bezporedniej ingerencji w tereny stanowi¹ce
w³asnoæ powiatu poznañskiego.
III PROJEKTY UCHWA£ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZ¥D POWIATU NA SESJÊ
RADY POWIATU:
1. w sprawie powierzenia gminie Kostrzyn
niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania
drogami powiatowymi,
2. w sprawie likwidacji ZS w Kostrzynie,
3. w sprawie przyznawania i przekazywania
przez powiat poznañski stypendiów socjalnych dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez powiat poznañski,
4. w sprawie regulaminu dodatków p³acowych
w szko³ach, placówkach owiatowych i placówkach opiekuñczo-wychowawczych powiatu poznañskiego,
5. w sprawie udzielenia Miastu Poznañ pomocy finansowej w formie dotacji celowej na
przeprowadzenie w 2009 r. badañ dotycz¹cych funkcjonowania i kierunków rozwoju
poznañskiego obszaru metropolitalnego,
6. w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej
powiatu poznañskiego na 2009 r.
IV PODJÊTE POSTANOWIENIA:
1. Zarz¹d rozpatrzy³:
a) wnioski Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu, pismo z dnia
19 marca 2009 r.,
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b) wnioski Komisji Rewizyjnej, pismo
z dnia 19 marca 2009 r.,
c) wnioski Komisji Polityki Spo³ecznej
i Ochrony Zdrowia, pismo z dnia 19 marca 2009 r.,
d) wnioski i interpelacje zg³oszone przez
radnych powiatu podczas XXVIII Sesji
Rady Powiatu w Poznaniu, która odby³a siê 25 marca 2009 r.
2. Zarz¹d Powiatu po zapoznaniu siê z przedstawionymi wyjanieniami zaaprobowa³ wyst¹pienie do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu o po¿yczkê na Termomodernizacjê budynków Domu Pomocy Spo³ecznej
w Lisówkach wraz z monta¿em pomp ciep³a  w wysokoci do kwoty 2.000.000,00
z³ (w tym do realizacji w roku 2009 do kwoty 1.400.000,00 z³). Z uwagi na problemy
zwi¹zane ze zniesieniem wspó³w³asnoci
nieruchomoci przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu odst¹piono od wyst¹pienia o po¿yczkê
z przeznaczeniem na termomodernizacjê
tego budynku.
3. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na nauczanie indywidualne ucznia SOSW dla Dzieci
Niewidomych w Owiñskach w wymiarze
10 godzin tygodniowo do koñca roku szkolnego 2008/2009 oraz w roku szkolnym
2009/2010. rodki finansowe bêd¹ pochodziæ z bud¿etu szko³y.
4. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z informacj¹
przes³an¹ przez Dyrektora Powiatowego
Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dot. wdro¿enia od 5 lutego 2009 r.
programu internetowego zg³aszania prac geodezyjnych i pobierania dokumentów niezbêdnych do wykonania tych prac zgodnie
z zasiêgiem okrelonym na mapie prezentowanej w Internecie. Program umo¿liwia zg³aszanie prac i pobieranie dokumentów, które
funkcjonuj¹ w Orodku w formie numerycznej przez ca³¹ dobê bez koniecznoci odwiedzania Orodka. Jest to pierwsze takie
wdro¿enie na terenie województwa wielkopolskiego i jedno z nielicznych w kraju. Do
dnia dzisiejszego zg³oszonych i obs³u¿onych
przez Internet zosta³o ju¿ ponad 100 prac geo36
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dezyjnych i liczba ta szybko siê zwiêksza. Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Poznaniu wyszed³ z inicjatyw¹, któr¹ podj¹³ Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, maj¹c¹ na celu zaprezentowanie w Internecie, na podstawie
mapy numerycznej powiatu, zabytków znajduj¹cych siê na naszym terenie. Studenci
w ramach zajêæ z geoinformatyki fotografuj¹
zabytkowe obiekty. Modele tych obiektów zostan¹ zaprezentowane w Internecie. W obecnej chwili jest ju¿ prezentowanych kilka
takich obiektów.
5. Zarz¹d Powiatu pozytywnie zaopiniowa³
wniosek w sprawie udzia³u powiatu poznañskiego w projekcie Uruchomienie Regionalnej Sieci Edukacyjnej zg³aszanym przez
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
Poznañskie Centrum SuperkomputerowoSieciowe. PCSS zaproponowa³ udzia³ w projekcie 2 szko³om ogólnokszta³c¹cym
z terenów wiejskich lub ma³ych miasteczek
(LO w Zespole Szkó³ w Bolechowie oraz LO
im. M. Kopernika w Puszczykowie), a tak¿e
2 gimnazjom z terenu powiatu (Gimnazjum
w Dopiewie, Gimnazjum w Skórzewie).
Dziêki temu projektowi (pod warunkiem zaakceptowania przez instytucjê wdra¿aj¹c¹)
szko³y w³¹czone zostan¹ w sieæ informatyczn¹ i bêd¹ mog³y wykorzystywaæ materia³y
edukacyjne przygotowane przez niektóre
szko³y poznañskie oraz pracowników uczelni
wy¿szych. Mo¿e to byæ wykorzystywane
szczególnie w przypadku kszta³cenia osób
maj¹cych specyficzne problemy z edukacj¹
w zakresie przedmiotów cis³ych. Przewidywane jest w ramach tego projektu kszta³cenie
z wykorzystaniem wideokonferencji. Projekt
nie zak³ada udzia³u finansowego powiatu.
6. Zarz¹d Powiatu, po zapoznaniu siê z opini¹
Wicestarosty i Skarbnika dot. oceny cz¹stkowej pracy dyrektora ZS w Bolechowie,
w stopniu wyró¿niaj¹cym oceni³ pracê pani
Lidii Szymczak na stanowisku dyrektora
ZS w Bolechowie.
7. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z opini¹ o niecelowoci skargi do Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego w Poznaniu na uchwa³ê
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

nr 4/154/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie orzeczenia o niewa¿noci uchwa³y nr XXVI/208/III/2009 Rady
Powiatu Poznañskiego z dnia 28 stycznia
2009 r. w sprawie trybu postêpowania, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli dotacji ze rodków PFOiGW w Poznaniu
przyznawanych na cele publiczne.
8. Zarz¹d Powiatu pozytywnie rozpatrzy³ wniosek Dyrektora PUP w Poznaniu w sprawie
zawarcia umowy na realizacjê zadania zwi¹zanego z przekazaniem akt do archiwum
zewnêtrznego (realizacja zobowi¹zañ finansowych z tytu³u umowy nast¹pi w 2009 r.; wybór oferty nast¹pi na podstawie przepisów
ustawy Prawo zamówieñ publicznych; umowa zostanie zawarta na okres powy¿ej 4 lat).
9. Zarz¹d Powiatu pozytywnie rozpatrzy³
wniosek Dyrektora ZDP w Poznaniu w sprawie zmiany planu robót drogowych na terenie Murowanej Goliny w roku 2009. Zarz¹d
zaakceptowa³ wykonanie nastêpuj¹cych zadañ w 2009 r.: wykonanie dokumentacji na
przebudowê mostu nad rz. Trojank¹ (ok. 65
tys. z³) oraz remont najpilniejszych miejsc na
odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 do m.
D³uga Golina (ok. 400-450 tys. z³).
10. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wyst¹pieniem pokontrolnym w zwi¹zku z przeprowadzon¹ kontrol¹ problemow¹ w DPS
w Lisówkach. Kontrola zosta³a przeprowadzona w dniach od 25 lutego do 20 marca
2009 r. Zakres kontroli dotyczy³ ustalenia
i przestrzegania procedur kontroli finansowej w jednostce w zakresie dokonywania
wydatków rzeczowych, w tym: sprawdzenia stopnia realizacji zaleceñ pokontrolnych, zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych,
dokonywania wydatków na zakup towarów
i us³ug oraz na pokrycie kosztów podró¿y
s³u¿bowych pracowników, ewidencji ksiêgowej wydatków i rozrachunków z dostawcami. Kontrola dotyczy³a wydatków
wykonanych w 2006 i 2007 roku, przy
czym ustalenia dokonane zosta³y na podstawie wydatków wykonanych w marcu 2006
i we wrzeniu 2007 r. Ustalenia kontroli za-

warte zosta³y w protokole z dnia 26 marca
2009 r. Do treci protoko³u nie zosta³y
wniesione zastrze¿enia. Skontrolowana
dzia³alnoæ zosta³a oceniona pozytywnie.
Nie sformu³owano zaleceñ pokontrolnych.
11. Zarz¹d Powiatu w Poznaniu zapozna³ siê
z informacj¹ przygotowan¹ przez Dyrektora
Wydzia³u Komunikacji i Transportu dot. ¿¹dañ zwrotu op³aty za wydanie karty pojazdu
w latach 2004-2006. Zgodnie z Wyrokiem
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wysokoci op³aty za
wydanie karty pojazdu op³ata pobierana za
kartê pojazdu w latach 2004-2006 jest niezgodna z Konstytucj¹. W tej sytuacji zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego op³aty
pobierane przez Starostów za wydanie karty pojazdu, w wysokoci 500,00 z³. by³y niezgodne ze stanem prawnym. W takim stanie
rzeczy obywatele, którzy wnieli op³aty za
wydanie karty pojazdu, mog¹ ubiegaæ siê
o ich zwrot w postaci ró¿nicy opiewaj¹cej na
kwotê 425 z³ na drodze postêpowania s¹dowego. W latach 2004-2006 zarejestrowano
w Starostwie ok. 16.000 pojazdów, dla których zosta³a wydana karta pojazdu, za któr¹
pobrano op³atê w wysokoci 500,00 z³. Analizuj¹c wzmo¿ony wp³yw nakazów zap³aty
w postêpowaniu upominawczym S¹du Rejonowego w Poznaniu, mo¿na siê spodziewaæ,
¿e w najbli¿szym czasie iloæ nakazów
adresowanych do Starosty Poznañskiego
o zwrot op³aty w wysokoci 425 z³ za kartê
pojazdu mo¿e wzrosn¹æ. Trudno jednak
przewidzieæ, jaka mo¿e byæ skala roszczeñ
o zwrot tzw. nadp³aconej kwoty za wydanie
karty pojazdu. W obliczu tej sytuacji wydaje siê, i¿ wskazane by³oby zarezerwowanie
w bud¿ecie powiatu kwoty pozwalaj¹cej na
realizacjê nakazów zap³aty w postêpowaniu
upominawczym. Zarz¹d Powiatu postanowi³, ¿e zwrot op³aty bêdzie dokonywany
wnioskodawcom tylko po uprzednim wyroku s¹dowym.
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Dzia³ania na rzecz bezpieczeñstwa
w powiecie poznañskim w roku 2008
I

Informacja z prac Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku Powiatu Poznañskiego

W roku 2008 cz³onkowie Komisji spotkali siê
na 4 posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Tematy omawiane na spotkaniach:
1. Ocena stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego na terenie powiatu poznañskiego w 2007 roku oraz funkcjonowanie
jednostek Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu.
2. Ocena stanu bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego na terenie powiatu poznañskiego
w 2007 roku oraz funkcjonowanie jednostek Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.
3. Omówienie zasad funkcjonowania Zespo³u ds. Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego
w 2007 roku oraz plany na rok 2008.
4. Ocena stanu bezpieczeñstwa weterynaryjnego na terenie powiatu poznañskiego
w 2007 roku.
5. Ocena stanu bezpieczeñstwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu poznañskiego w 2007 roku.
6. Analiza struktur i organizacji Zarz¹dzania
Kryzysowego w gminach powiatu poznañskiego za I kwarta³ 2008 r.
7. Przedstawienie zaleceñ Starosty Poznañskiego do Gminnych Planów Reagowania
Kryzysowego.
8. Przedstawienie programu edukacyjnego
powiêconego zasadom bezpiecznego
wypoczynku nad akwenami wodnymi oraz
w zakresie udzielania pierwszej pomocy
w nag³ych wypadkach.
9. Przygotowanie s³u¿b, inspekcji i stra¿y do
sezonu letniego, ze szczególnym podkreleniem bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y na
drogach oraz nad wod¹.
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10. Przedstawienie informacji dotycz¹cej wniosków w sprawie poprawy bezpieczeñstwa na
drogach powiatu poznañskiego przez Zespó³
ds. Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego.
11. Informacja Komendy Miejskiej Policji oraz
Komendy Miejskiej Stra¿y Po¿arnej z okresu wakacyjnego, ze szczególnym podkreleniem bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y
na drogach oraz nad wod¹.
12. Przedstawienie kolejnej edycji akcji B¹d
widoczny  edukacja dzieci i m³odzie¿y
w zakresie bezpieczeñstwa w ruchu drogowym i bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego.
Podczas spotkañ Komisja Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku Powiatu Poznañskiego omawia³a
równie¿ bie¿¹ce sprawy i problemy zg³aszane
przez cz³onków, przedstawicieli powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz spo³ecznoci lokalne. W ramach tzw. wolnych g³osów i wniosków Komisja omówi³a poni¿sze problemy:
1. Prowadzenie dialogu pomiêdzy samorz¹dami gminnymi a Komend¹ Miejsk¹ Policji
i Komend¹ Miejsk¹ PSP, w tym tak¿e
wspó³praca przy planowaniu i wykorzystaniu rodków finansowych. Komisja zaproponowa³a organizowanie cokwartalnych
spotkañ pomiêdzy przedstawicielami samorz¹dów a przedstawicielami KMP i PSP.
2. Wspó³pracy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
z Ochotniczymi Stra¿ami Po¿arnymi,
w tym dysponowanie jednostek OSP, szczególnie tych w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego.
3. Podjêcie rozmów w temacie opracowania
projektu rozmieszczenia si³ policyjnych i stra¿ackich w przysz³oci w zwi¹zku z dynamicznym rozwojem powiatu poznañskiego.
4. Zagro¿enie dla mieszkañców powiatu wynikaj¹ce z poruszania siê quadów po obszarach lenych z uwagi na czêste ³amanie
przepisów przez osoby ich u¿ywaj¹ce.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Dzia³ania Komisji ukierunkowane by³y na
poprawê bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu (wiêkszoæ inicjatyw skierowana by³a bezporednio do najm³odszych mieszkañców
powiatu). W ramach tych dzia³añ Wydzia³
Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania Kryzysowego
i Spraw Obywatelskich przeprowadzi³ poni¿sze
akcje, konkursy i przedsiêwziêcia:
 Akcja B¹d widoczny  5 tys. opasek odblaskowych dla wszystkich pierwszoklasistów szkó³ podstawowych z terenu powiatu
poznañskiego (do tej pory opaski otrzyma³o 24 tys. pierwszaków).
 Zorganizowanie specjalistycznego szkolenia dla policjantów, specjalistów ds. dzieci
i m³odzie¿y z Komisariatów Policji z terenu powiatu poznañskiego.
 Wsparcie organizacji multimedialnego konkursu profilaktycznego adresowanego dla
gimnazjalistów z terenu powiatu poznañskiego pn. ¯yj aktywnie, zdrowo i bezpiecznie.
 Zorganizowanie z WOPR woj. wielkopolskiego szkolenia powiêconego zasadom
bezpiecznego wypoczynku nad akwenami
wodnymi oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 Organizacja powiatowego szczebla konkursu
plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y  112
w trudnej sprawie  nie u¿ywaj przy zabawie.
 Organizacja powiatowego szczebla konkursu plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y Zapobiegamy po¿arom.
 Wsparcie organizacji eliminacji powiatowych XII Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Motoryzacyjnego.
 Wsparcie organizacji fina³u powiatowego
Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych.
 Wsparcie organizacji policyjnych IX Miêdzynarodowych Zawodów Strzeleckich
Romków.
 Wsparcie organizacji VI Ogólnopolskich
Mistrzostw w P³ywaniu D³ugodystansowym Policjantów w Kiekrzu.
W ramach realizacji zadañ Komisji w roku 2008
zosta³a wydatkowana kwota oko³o 40 tys. z³.

Dzia³aj¹cy przy Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Powiatu Poznañskiego Zespó³ ds. Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego podejmowa³
dzia³ania na rzecz bezpieczeñstwa ruchu drogowego w powiecie, które dotyczy³y 9 odcinków
dróg, przeprowadzono równie¿ 6 wizji lokalnych.
II Wspó³praca Powiatu Poznañskiego z Komend¹ Miejsk¹ Policji w Poznaniu
W roku 2008 wsparcie Powiatu Poznañskiego
na zakup sprzêtu dla Policji wynios³o ³¹cznie
235 tys. z³.
W ramach dofinansowania:
 zakupiono cztery radiowozy  samochody
Fiat Bravo (KP w Czerwonaku, Kórniku,
Mosinie oraz Puszczykowie),
 zakupiono sprzêt techniki policyjnej dla Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu,
 zakupiono wyposa¿enie kwaterunkowe
i sprzêt AGD dla Ogniwa Przewodników
Psów S³u¿bowych,
 zakupiono wyposa¿enie kwaterunkowe
i urz¹dzeñ biurowych dla komisariatów policji powiatu poznañskiego,
 przeprowadzono remont pomieszczeñ policji,
 wrêczono nagrody finansowe dla dzielnicowych i najlepszych policjantów s³u¿by prewencji.
III Wspó³praca Powiatu Poznañskiego z Komend¹ Miejsk¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu oraz Ochotniczymi
Stra¿ami Po¿arnymi
Profesjonalnie wyszkoleni i wyposa¿eni stra¿acy ochotnicy wspieraj¹cy Pañstwow¹ Stra¿
Po¿arn¹ s¹ najlepszym gwarantem bezpieczeñstwa ganiczego i ratowniczego na terenie powiatu poznañskiego. W³anie dlatego w³adze
powiatu poznañskiego na czele ze Starost¹ Poznañskim Janem Grabkowskim wspieraj¹ Pañstwow¹ i Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹.
W roku 2008 wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Poznaniu oraz Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych wynios³o 331 tys. z³.
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Wydarzeniem roku 2008 we wspó³pracy pomiêdzy Powiatem Poznañskim, Komend¹ Miejsk¹
PSP w Poznaniu i Zarz¹dem Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
by³o otwarcie Orodka Szkolenia OSP Powiatu
Poznañskiego w budynku Jednostki Ratowniczo-Ganiczej nr 8 w Bolechowie. Dysponuj¹c
kilkudziesiêcioma miejscami sypialnymi i 2 salami wyk³adowymi, przeznaczony jest na kilkudniowe szkolenia stra¿aków ochotników.
Utworzenie orodka jest wyrazem uznania przez
w³adze powiatu poznañskiego roli, jak¹ w bezpieczeñstwie mieszkañców odgrywaj¹ Ochotnicze Stra¿e Po¿arne.
Od 2002 r. na modernizacjê pomieszczeñ Jednostki i Orodka powiat poznañski przekaza³
sumê 1.020.500,00 z³. W ramach tych rodków
wykonano:
 ocieplenie i wykonanie tynków elewacji
wraz z wymian¹ bramy gara¿owej,
 wymianê stolarki okiennej,
 termoizolacjê dachu,
 instalacjê awaryjnego zasilania,
 modernizacjê pomieszczeñ Orodka,
 modernizacjê pomieszczeñ dla zlokalizowanej w budynku podstacji Pogotowia Ratunkowego,
 modernizacjê dojazdu i placu manewrowego.
A. Wspó³praca Powiatu Poznañskiego z Komend¹ Miejsk¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu
W roku 2008 wsparcie finansowe dla Komendy
Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu wynios³o oko³o 231 tys. z³. rodki przeznaczone by³y na:
 sfinansowanie wykonania remontu i modernizacji pomieszczeñ oraz terenu do æwiczeñ
z przeznaczeniem na orodek szkolenia
w Jednostce Ratowniczo-Ganiczej nr 8
w Bolechowie,
 zakup sprzêtu i wyposa¿enia specjalistycznego dla doposa¿enia Jednostki Ratowniczo-Ganiczej nr 8 w Bolechowie,
 zakup sprzêtu i wyposa¿enia biurowego
dla Jednostki Ratowniczo-Ganiczej nr 8
w Bolechowie,
40
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 zakup aparatów powietrznych ochrony dróg
oddechowych,
 nagrody finansowe dla stra¿aków i druhów.
B. Wspó³praca Powiatu Poznañskiego z Ochotniczymi Stra¿ami Po¿arnymi
W roku 2008 wsparcie finansowe na rzecz
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych wynios³o 75
tys. z³. W ramach wsparcia ze rodków Powiatu
zakupiono lub dofinansowano zakup:
 3 sztuk sprzêtu do ca³orocznego ratownictwa wodnego, tj. sañ lodowych wraz
z osprzêtem,
 3 pi³ do ciêcia stali i betonu,
 butów po¿arniczych specjalnych oraz rêkawic ochronnych,
 ubrañ specjalnych  kombinezonów suchych,
 he³mów bojowych,
 agregatu hydraulicznego z silnikiem spalinowym do wspó³pracy z narzêdziami ratowniczymi,
 3 sztuk sygnalizatorów bezruchu i temperatury,
 topora ciê¿kego, izolowanego do 1000 V,
 2 wentylatorów oddymiaj¹cych,
 wê¿y t³ocznych,
 rodków ³¹cznoci;
 pompy szlamowej;
 umundurowania bojowego i ubrañ koszarowych,
 dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych AUER.
Program zakupu sañ lodowych.
W roku 2008 roku Powiat Poznañski zakoñczy³
program zakupu sañ lodowych wraz ze sprzêtem ratownictwa wodnego dla jednostek
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w³¹czonych do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego.
W ramach programu w latach 2005-2008 zakupiono sanie lodowe dla 9 jednostek OSP (OSP
Strykowo, OSP Kórnik, OSP Tarnowo Podgórne, OSP Pobiedziska, OSP Murowana Golina,
OSP Czerwonak, OSP Buk, OSP Kostrzyn
i OSP Swarzêdz).
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

C. Inicjatywy wspólne Powiatu Poznañskiego,
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku
OSP RP oraz Komendy Miejskiej PSP
w Poznaniu
Powiat Poznañski czynnie wspiera inicjatywy
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP oraz Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu maj¹ce na
celu zwiêkszenie aktywnoci i sprawnoci
fizycznej druhów i stra¿aków, ich integracjê
oraz promocjê wiedzy z zakresu bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego i dzia³alnoci OSP
i PSP. Wsparcie finansowe i organizacyjne
w wysokoci ponad 25 tys. z³ objê³o w roku
2008 nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
 organizacjê szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej,
 Powiatowe Obchody Dnia Stra¿aka  Konkurs Stra¿ak Roku Powiatu Poznañskiego,
 organizacjê szczebla powiatowego konkursu plastycznego 112 w trudnej sprawie 
nie u¿ywaj przy zabawie,
 II Powiatowy Rajd M³odzie¿owych Dru¿yn
Po¿arniczych,
 udzia³ reprezentacji Powiatu w V Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Po¿arniczych MDP system CTIF w Kleczewie,
 udzia³ reprezentacji Powiatu w III Mistrzostwach Grup Ratownictwa Wodnego woj.
wielkopolskiego w Kosewie nad jeziorem
Powidzkim,
 udzia³ reprezentacji Powiatu w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Po¿arniczych
OSP, KDR i PSP  CTIF w L¹dku, pow.
s³upecki,
 udzia³ reprezentacji Powiatu w VIII Krajowych i V Europejskich Zawodach Sikawek
Konnych w Cichowie, pow. Kocian,
 VI P³ywackie Mistrzostwa Stra¿aków PSP
i OSP Miasta Poznania i Powiatu Poznañskiego,
 I Powiatowe Zawody Strzeleckie PSP
i OSP Powiatu Poznañskiego,
 VI Turniej Tenisa Sto³owego Ochotniczej
i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Powiatu Poznañskiego,

 szkolenie Prezesów, Wiceprezesów / Naczelników OSP Powiatu Poznañskiego.
Za zas³ugi na rzecz OSP, na wniosek Prezydium Zarz¹du Powiatowego, Zwi¹zek OSP RP
wyró¿ni³ Starostê Poznañskiego Jana Grabkowskiego srebrnym medalem Za zas³ugi dla
po¿arnictwa, za Dyrektora Wydzia³u Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw
Obywatelskich Paw³a Kurosza medalem br¹zowym.
IV Zarz¹dzanie Kryzysowe
Na szczeblu powiatu organem w³aciwym
w sprawach zarz¹dzania kryzysowego jest Starosta jako przewodnicz¹cy zarz¹du powiatu,
który wykonuje zadania przy pomocy komórki
organizacyjnej Starostwa Powiatowego w³aciwej w sprawach zarz¹dzania kryzysowego,
czyli Wydzia³u Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich. Wydzia³
za zapewnia obs³ugê utworzonego na mocy
ustawy Powiatowego Zespo³u Zarz¹dzania
Kryzysowego Starosty Poznañskiego oraz ca³odobowego Powiatowego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego Starosty Poznañskiego.
A. Powiatowy Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Zgodnie z ustaw¹ o zarz¹dzaniu kryzysowym
Starosta wykonuje zadania zarz¹dzania kryzysowego przy pomocy Powiatowego Zespo³u
Zarz¹dzania Kryzysowego (PZZK).
W sytuacjach wyst¹pienia zdarzenia do dzia³añ
ratunkowych przystêpuj¹ etatowe si³y i rodki
ratownicze. Organy administracji publicznej
w³¹czaj¹ siê do koordynacji dzia³añ w przypadku zaistnienia zagro¿eñ przekraczaj¹cych mo¿liwoci etatowych si³ i rodków ratowniczych
(zgodnie z definicj¹ sytuacji kryzysowej),
zw³aszcza w zakresie udzielania pomocy poszkodowanej ludnoci i zapewnienia jej podstawowych warunków socjalno-bytowych.
Organy administracji publicznej nie wkraczaj¹ w kompetencje s³u¿b ratowniczych, lecz
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wspieraj¹ je stosownie do ich potrzeb i mo¿liwoci. W³¹czanie siê organów administracji
publicznej do koordynacji dzia³añ zarz¹dzania
kryzysowego nastêpuje zgodnie z zapisami
ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym.
W sytuacjach wyst¹pienia zagro¿eñ Powiatowy Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego postêpuje zgodnie z opracowanymi procedurami
wynikaj¹cymi z oceny zagro¿enia. W dzia³aniach reagowania kryzysowego maj¹cych
miejsce na obszarze powiatu poznañskiego
udzia³ bior¹ lub mog¹ braæ: organy samorz¹du terytorialnego, organy administracji zespolonej i niezespolonej oraz inne podmioty,
instytucje i organizacje pozarz¹dowe. Przedstawiciele tych podmiotów wchodz¹ w sk³ad
PZZK lub mog¹ zostaæ zaproszeni w charakterze ekspertów. Kierowanie dzia³aniami
reagowania na miejscu zdarzenia (w rejonie
akcji ratunkowej) realizowane bêdzie przez
przedstawiciela kompetentnej s³u¿by, inspekcji lub stra¿y, zgodnie z wykazem instytucji
reaguj¹cych na poszczególne zagro¿enia.

B. Powiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego Starosty Poznañskiego

W roku 2008 Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Starosty Poznañskiego zebra³ siê w dniach
23-24 padziernika na terenie Orodka
Szkoleniowego Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Powiatu Poznañskiego, zlokalizowanego w Jednostce Ratowniczo-Ganiczej nr 8
w Bolechowie.
W æwiczeniach Zespo³u udzia³ wziêli: Starosta
Poznañski, cz³onkowie Zarz¹du Powiatu w Poznaniu, komendanci oraz kierownicy s³u¿b
inspekcji i stra¿y (policji, stra¿y po¿arnej, pogotowia ratunkowego, sanepidu, weterynarii,
stra¿y granicznej), a tak¿e dyrektorzy i pracownicy Wydzia³u Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Celem æwiczeñ by³o omówienie katalogu
zagro¿eñ mog¹cych wywo³aæ sytuacjê
kryzysow¹, ocena ryzyka ich wyst¹pienia,
przedstawienie procedur reagowania kryzysowego poszczególnych s³u¿b, inspekcji
i stra¿y oraz dopracowanie procedur przep³ywu informacji na potrzeby reagowania kryzysowego.

Opracowa³:
£ukasz Sobolewski
Wydzia³ Bezpieczeñstwa,
Zarz¹dzania Kr yzysowego
i Spraw Obywatelskich
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W strukturze Wydzia³u Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
funkcjonuje w systemie ca³odobowym Powiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego
Starosty Poznañskiego (PCZK). Sprawne jego
dzia³anie gwarantuje, ¿e informacje przekazywane Starocie Poznañskiemu oraz Powiatowemu Zespo³owi Zarz¹dzania Kryzysowego
bêd¹ wiarygodne i aktualne. PCZK s³u¿y do
ca³odobowej komunikacji ze wspó³pracuj¹cymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami, w tym
m.in. z Policj¹, Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹,
Gminnymi i Wojewódzkimi Centrami Zarz¹dzania Kryzysowego, Inspekcj¹ Sanitarn¹
i Weterynaryjn¹ oraz innymi.
Najwa¿niejsze dzia³ania PCZK w roku 2008:
 30 ostrze¿eñ meteo przekazanych do Gminnych Centrów Zarz¹dzania Kryzysowego,
KMP, KM PSP i ZDP,
 25 interwencji.

ç

Bezpieczeñstwo
i zarz¹dzanie
kryzysowe w powiecie

Zagro¿enie wirusem grypy A/H1N1 oraz
stan budynków socjalnych le¿¹cych na terenie powiatu poznañskiego by³y g³ównymi tematami spotkania Zespo³u Zarz¹dzania
Kryzysowego, który 5 maja br. zebra³ siê
w Starostwie.
Informacjê nt. choroby i metod przeciwdzia³ania jej oraz postêpowania w przypadku wyst¹pienia wirusa przekaza³ zebranym Powiatowy
Inspektor Sanitarny. Z kolei przedstawiciele PoBiuletyn Powiatu Poznañskiego

Sprawozdanie z posiedzeñ komisji sta³ych Rady Powiatu
w P o z n a n i u w k w i e t n i u 2 0 0 9 r.
1 i 8 kwietnia
ä Mia³y miejsce posiedzenia Komisji Rewizyjnej, których tematem by³a analiza wykonania bud¿etu powiatu poznañskiego za rok 2008.
Podczas obrad Komisja Rewizyjna zwróci³a siê
do Rady Powiatu w Poznaniu o udzielenie
absolutorium Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu
za wykonanie bud¿etu za rok 2008.
8 kwietnia
ä Obradowa³a Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. W spotkaniu wziê³y udzia³
Renata Ciurlik (Skarbnik Powiatu) oraz Daria
Kowalska-Tonder (Zastêpca Dyrektora Wydzia³u Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu). Komisja obradowa³a nad bud¿etem
Powiatu Poznañskiego za 2008 rok.
15 kwietnia
Odby³o siê posiedzenie Komisji Ochrony
rodowiska i Rolnictwa. Gociem by³a
Agnieszka Koz³owska-Rajewicz, Pose³ na
Sejm RP. Cz³onkowie Komisji wys³uchali obszernej informacji na temat pracy Pani Pose³,
a tak¿e mieli okazjê zadaæ pytania dotycz¹ce
komisji sejmowych.
ä

20 kwietnia
ä W siedzibie Powiatowego Urzêdu Pracy
w Poznaniu odby³o siê posiedzenie Komisji
Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej.
G³ównym tematem by³a promocja przedsiêbiorczoci na terenie powiatu poznañskiego.
Komisja zapozna³a siê równie¿ z wykonaniem
bud¿etu powiatu poznañskiego za rok 2008.
wiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz
Komendy Miejskiej Policji przedstawili raport
dotycz¹cy po¿aru wielorodzinnego budynku
komunalnego w miejscowoci Dzieæmierowo,
w gminie Kórnik oraz sprawozdanie z kontroli
przeprowadzonych w budynkach socjalnych le¿¹cych na terenie powiatu poznañskiego.
W tym samym dniu odby³o siê równie¿ posiedzenie Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
Publicznego. Jej cz³onkowie wraz z zaproszonymi goæmi  przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu,

21 kwietnia
ä Podczas posiedzenia Komisji Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia omówiono wykonanie bud¿etu powiatu poznañskiego za rok 2008
oraz przedyskutowano zaplanowane na maj
spotkania z wyró¿niaj¹cymi siê wolontariuszami z terenu powiatu poznañskiego.
22 kwietnia
ä Odby³o siê posiedzenie Komisji Finansów
i Gospodarowania Mieniem Powiatu. Omówiono i zaopiniowano wykonanie bud¿etu powiatu poznañskiego za rok 2008 oraz projekty
uchwa³ skierowane pod obrady XXIX Sesji
Rady Powiatu w Poznaniu.
ä Mia³o miejsce wyjazdowe posiedzenie Komisji Owiaty i Wychowania. Cz³onkowie Komisji odwiedzili Zespó³ Szkó³ w Bolechowie
oraz filiê ZS w Rokietnicy w Poznaniu. Cz³onkowie Komisji zasiêgnêli informacji na temat
dzia³alnoci szkó³ i zapoznali siê z g³ównymi
problemami placówek

23 kwietnia
ä Komisja Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury odby³a posiedzenie w Starostwie Powiatowym. Gociem posiedzenia by³ Józef
Klimczewski, Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu,
który przybli¿y³ Komisji stan ruchu drogowego w powiecie poznañskim.
Przygotowali:
Karol Cenkier, Krystyna Kotkowska
Biuro Rady

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu oraz Komendy Miejskiej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej  omówili ocenê ubieg³ego roku
pod wzglêdem stanu porz¹dku publicznego oraz
bezpieczeñstwa sanitarno-epidemiologicznego
i weterynaryjnego. Na zakoñczenie przedstawiono propozycjê dzia³añ i przygotowañ KMP i PSP
do sezonu letniego, ze szczególnym uwzglêdnieniem bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y.
£ukasz Sobolewski
Wydzia³ Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
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Zdjêcie: Starostwo

Radni na sportowo

W dniu 18 kwietnia 2009 r. w Kleszczewie
odby³y siê VIII Mistrzostwach w Pi³ce Siatkowej Samorz¹dowców Powiatu Poznañskiego
i Miasta Poznania. W imprezie wziê³a udzia³
równie¿ reprezentacja powiatu poznañskiego,
która wyst¹pi³a w sk³adzie: Leszek Bernaczyk,
Wojciech Perdoch, Piotr Jaworski, Marek Lis,
Krzysztof Robaszyñski i Miros³aw Wieloch.
By³a to jedyna dru¿yna z³o¿ona wy³¹cznie
z radnych. W turnieju wziê³y udzia³ tak¿e
dru¿yny gmin Murowana Golina i Tarnowo
Podgórne, Urzêdu Marsza³kowskiego (dwie
dru¿yny), VIP-ów Miasta Poznania, Urzêdu
Miasta Poznania oraz gospodarzy, czyli Gminy
Kleszczewo. Mimo ambitnej i walecznej postawy naszej dru¿ynie nie uda³o siê niestety wyjæ
z grupy. Zwyciêzc¹ zosta³a dru¿yna z Murowanej Goliny, która w finale pokona³a Tarnowo Podgórne. Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna
VIP-ów Miasta Poznania.
Karol Cenkier
Biuro Rady

Z geograficznego rodka Polski, z miejscowoci Pi¹tek 5 maja wyruszy³y cztery
sztafety biegaczy zmierzaj¹ce w stronê granic z Niemcami, Litw¹, Czechami i Ukrain¹.
Celem akcji Polska biega, organizowanej
przez Gazetê Wyborcz¹, Polskie Radio
Jedynka i TVP Sport, by³o promowanie
zdrowego stylu ¿ycia.
W pi¹tek 8 maja sztafeta mistrzów sportu,
wród których znaleli siê m.in. Tomasz
Kucharski  dwukrotny mistrz olimpijski
w wiolarstwie oraz Pawe³ Januszewski  olimpijczyk, mistrz Europy w biegu przez p³otki,
odwiedzi³a gminê Buk.
Na terenie stacji paliw sportowców powitali:
Przewodnicz¹cy Rady Andrzej Jankowski, Sekretarz Miasta i Gminy Buk Jolanta Królikowska
oraz m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Buku. Biegacze pochwalili sprawn¹
organizacjê akcji na terenie gminy, zwracaj¹c
szczególn¹ uwagê na specjalnie przygotowane
koszulki z napisem Polska biega  Buk biega,
namioty do odpoczynku oraz zabezpieczenie
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trasy. Po krótkiej przerwie, podczas której nie
zabrak³o czasu na autografy, zdjêcia i rozmowy
o sportowych wyczynach, biegacze pod¹¿yli
w kierunku Opalenicy i dalej do S³ubic. G³ównym organizatorem sztafety na terenie gminy Buk
by³ miejscowy Orodek Sportu i Rekreacji.
Hubert Wejmann
Urz¹d Miasta i Gminy w Buku

Krótki pobyt goci zakoñczy³
wspólny bieg cz³onków sztafety i bukowskiej m³odzie¿y

Zdjêcie: UMiG Buk

Sztafeta Polska
Biega w Buku

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Krzysztof Po³czyñski na koniu Jurand zosta³ zwyciêzc¹ najwa¿niejszego dwunawrotowego konkursu 
Grand Prix B³êkitna Wstêga Wielkopolski o Puchar
Starosty Poznañskiego.
Kolejnymi nagrodzonymi byli Jaros³aw Skrzyczyñski
na koniu TMN Coriana oraz Jaros³aw Skrzyczyñski na Quinterze. Laureatom puchary wrêczy³ Leszek Przybylski,
Radny Powiatu w Poznaniu. Regionalne zawody w skokach przez przeszkody o B³êkitn¹ Wstêgê Wielkopolski
odby³y siê w dniach od 2 do 3 maja br. Trzydziesta siódma
edycja tej sportowej imprezy zosta³a zorganizowana przez
Ludowy Klub Jedziecki Abaria. Ostatni konkurs by³ jednoczenie memoria³em Henryka Helaka, pomys³odawcy
tego jedzieckiego wydarzenia. W zawodach udzia³ wziê³o ³¹cznie oko³o 100 zawodników na ponad 200 koniach.
Kinga Cenkier
Wydzia³ Promocji
Zwyciêzca Grand Prix o Puchar Starosty Poznañskiego

Miêdzynarodowa
Spartakiada w Komornikach
Reprezentanci czterech gmin partnerskich: Komornik, Kamienicy, Smi¿an na
S³owacji i litewskiego Podbrzezia stanê³y do
sportowej rywalizacji podczas szóstej ju¿
Spartakiady M³odzie¿y pod has³em M³odoæ ponad granicami.
Ide¹ przywiecaj¹c¹ Spartakiadzie jest integracja miêdzynarodowa m³odzie¿y z zaprzyjanionych gmin, poznanie kultury oraz kraju,
promocja zdrowego stylu ¿ycia oraz czynne
uczestnictwo w sporcie. W tym roku m³odzie¿
rywalizowa³a w nastêpuj¹cych konkurencjach:
pi³ka rêczna dziewcz¹t, pi³ka no¿na ch³opców,
wycigi rzêdów oraz sztafeta lekkoatletyczna
10 x 300 m dziewcz¹t i ch³opców. Ostatecznie
w generalnej klasyfikacji pierwsze miejsce
zajê³a gmina Komorniki, drugie gmina Kamienica, trzecie gmina Smi¿any, a czwarte gmina
Podbrzezia.
Podczas kilkudniowej wizyty nie zabrak³o
czasu na odpoczynek. Wszyscy uczestnicy

Zdjêcie: Organizatorzy

Zdjêcie: Borys Leliñski

B³êkitna Wstêga Wielkopolski

Spartakiada odby³a siê 8 maja na terenie Gminnego
Orodka Sportu i Rekreacji w Komornikach

Spartakiady mieli mo¿liwoæ zwiedziæ stolicê
Wielkopolski, gdzie zobaczyli m.in. stadion
poznañskiego Lecha, tor regatowy Malta,
Ostrów Tumski wraz z podziemiami Katedry
i Stary Rynek.
Cel spartakiady zosta³ osi¹gniêty  m³odzie¿ wszystkich reprezentacji da³a wiadectwo
dobrego wychowania i chêci sportowej rywalizacji. A ju¿ za rok kolejne zawody, których
gospodarzem bêdzie gmina Kamienica.
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Urszula Koliñska
Radna Gminy Komorniki
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Epizody Powstania Wielkopolskiego
Miasta i Gminy Pobiedziska, Piotr Mocek
 Powstaniec Wielkopolski z Mosiny, Zapomniany bohater  Piotr Mocek  to tytu³y
najlepszych prac nagrodzonych w konkursie
Epizody Powstania Wielkopolskiego.
Zorganizowany przez powiat poznañski
konkurs wpisuje siê w obchody og³oszonego
przez Radê Powiatu Roku Powstania Wielkopolskiego.
Pierwsze miejsce i laptop przyznano Patrycji Kuter z Gimnazjum w Zespole Szkó³
w Jerzykowie. Drug¹ lokatê zaj¹³ Wojciech
Siejak z Gimnazjum nr 2 w Mosinie, który
otrzyma³ kamerê cyfrow¹, natomiast nagroda
za trzecie miejsce, aparat cyfrowy, powêdrowa³a do Patrycji G³uchej z Gimnazjum w Pecnej.

Od lewej: Piotr Burdajewicz, Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu w Poznaniu, Wojciech Siejak, Patrycja G³ucha,
przedstawicielka Gimnazjum w Jerzykowie, Patrycja
Kuter oraz Jan Grabkowski, Starosta Poznañski

Ponadto komisja konkursowa przyzna³a nagrodê specjaln¹ Gimnazjum w Jerzykowie, którego
uczniowie uzyskali najlepsze wyniki w konkursie. Przedstawicielka szko³y odebra³a rzutnik
multimedialny. Zwyciêzcom gratulujemy i zachêcamy do brania udzia³u w kolejnych konkursach.
Agnieszka Witt
Wydzia³ Promocji

Zdjêcie: Organizatorzy

Zawody sportowo-obronne
w Zespole Szkó³
w Bolechowie

W sportowych zmaganiach wziê³y udzia³ szko³y
z Leszna, Poznania, Kêpna, Ostrowa Wlkp., Jarocina,
Przygodzic, Zdun, Pi³y i Konina oraz szko³y z Zespo³u
Szkó³ w Bolechowie

XXXII zawody sportowo-obronne
Sprawni jak ¿o³nierze 2009 odby³y siê
21 kwietnia br. w Bolechowie.
Zawodnicy rywalizowali ze sob¹ w piêciu
konkurencjach, takich jak: test sprawnociowy,
rzut granatem, pierwsza pomoc, strzelanie oraz
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bieg na orientacjê. Ostatecznie w rywalizacji
ch³opców trzy pierwsze miejsca zajêli kolejno
uczniowie z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Bolechowie, Technikum Logistycznego
w Bolechowie oraz Zespo³u Szkó³ w Zdunach,
natomiast w zmaganiach dziewczyn najlepsze
okaza³y siê reprezentantki Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Bolechowie, XXX LO
im. Lelewela z Poznania oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kêpnie.
Sportowej rywalizacji towarzyszy³a przyjazna atmosfera, o któr¹ zadbali personel i grono pedagogiczne szko³y. Nie zabrak³o te¿
prawdziwej wojskowej grochówki, a i pogoda
spisa³a siê na medal.
Monika Dziurla
Zespó³ Szkó³ w Bolechowie
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Zdjêcie: Starostwo

Znamy ju¿ laureatów
konkursu Epizody
Powstania Wielkopolskiego

VI edycja Konkursu Fotograficznego
Osobliwoci przyrodnicze w fotografii
Blisko 350 fotografii i 8 albumów wp³ynê³o na konkurs Osobliwoci
przyrodnicze w fotografii organizowany przez Komisjê Ochrony Przyrody Oddzia³u PTTK w Luboniu. Osiemnastego kwietnia w Bibliotece
Miejskiej w Luboniu odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród po³¹czone z wernisa¿em prac.
Na uroczystoæ przybyli: Burmistrz Lubonia Dariusz Szmyt, wiceprzewodnicz¹ca Rady
Miasta Wanda Suleja-Kot, radna powiatowa
Irena Skrzypczak, przedstawiciel Zespo³u Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, m³odzie¿ szkolna z nauczycielami
i opiekunami, cz³onkowie i sympatycy PTTK
oraz mieszkañcy miasta.
Prace oceniane by³y w dwóch kategoriach:
fotografie i albumy. Po burzliwych naradach
jury konkursowe przyzna³o nagrody w kategorii fotografii: Aleksandrze Kowañskiej ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Luboniu (I miejsce za
zdjêcie Brodaty grzyb), Paulinie Andrzejewskiej z SP nr 1 w Luboniu (II miejsce za zdjêcie Gryz¹ce drzewo) oraz Paulinie Adamskiej
z Gimnazjum nr 2 w Luboniu (III miejsce za
zdjêcie Kamienny ucisk). Natomiast w kategorii albumów najlepsi okazali siê uczniowie ze

Szko³y Podstawowej w Kostrzynie Wielkopolskim: Weronika Marsza³kowska (I nagroda),
Katarzyna Wicher (II nagroda) i Natalia P³aziñska (III nagroda). Wszyscy nagrodzeni oraz
wyró¿nieni uczniowie wykazali siê umiejêtnoci¹ wnikliwego spojrzenia na otaczaj¹c¹ nas
przyrodê, dziêki czemu poziom artystyczny
prac by³ bardzo wysoki.
By³a to ju¿ szósta edycja konkursu adresowanego do uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którego
celem jest popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i metodach jej ochrony, zwrócenie uwagi
na piêkno przyrody ojczystej oraz zachêcenie
do wêdrówek po kraju. Ju¿ teraz mo¿na przesy³aæ prace na kolejn¹ edycjê  termin up³ywa
30 listopada br.
Maria i Jan B³aszczakowie
Organizatorzy konkursu

Nagrodzone i wyró¿nione fotografie mo¿na ogl¹daæ do 12 czerwca na I piêtrze Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Laureaci konkursu fotograficznego

Rok 2009 Rokiem Powstania Wielkopolskiego

47

Co? Gdzie? Kiedy?

czyli kalendarium imprez w powiecie poznañskim

Czerwiec 2009

Co?

Gdzie?

Kiedy?

Organizator

I Powiatowy Turniej Koszykówki Osób
Niepe³nosprawnych o puchar Starosty
Poznañskiego

Napachanie
 kompleks boisk

6 czerwca

Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych i Ich Rodzin Roktar

Puchar Polski, III Seria, Kolarstwo
Szosowe  Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne

6 czerwca

Gminny Klub Sportowy TARNOVIA Tarnowo Podgórne

X Jubileuszowy Miêdzynarodowy Sp³yw
Kajakowy WARTA TOUR 2009

Warta  Odra
 Hawela  Szprewa
(Czêstochowa
 Poznañ  Berlin)

13 czerwca
 11 lipca

Wielkopolskie Stowarzyszenie
Turystyki i Rekreacji Wodnej
WARTA

V Liga Tenisa Sto³owego Powiatu
Poznañskiego  Turniej Wakacyjny

Radzewo  Szko³a
Podstawowa

14 czerwca

Uczniowski Klub Sportowy
Jedynka-Kórnik

V Liga Strzelecka Powiatu Poznañskiego 
Turniej Wakacyjny

Radzewo  Szko³a
Podstawowa

14 czerwca

Uczniowski Klub Sportowy
Jedynka-Kórnik

V Liga Rzutu Lotk¹ Powiatu Poznañskiego
 Turniej Wakacyjny

Radzewo  Szko³a
Podstawowa

14 czerwca

Uczniowski Klub Sportowy
Jedynka-Kórnik

Turniej pi³karski dla dzieci i m³odzie¿y
w Konarzewie dla dru¿yn z gminy
Dopiewo oraz gmin Komorniki i Stêszew

Konarzewo
 boisko sportowe

20 czerwca

Klub Sportowy Orkan
Konarzewo

Turniej z okazji Dnia Pi³karza o Puchar
Starosty Poznañskiego

Luboñ

20 czerwca

Uczniowski Klub Sportowy
Jedynka Luboñ

IV Powiatowy Przegl¹d Piosenki Lirycznej Przystañ Binduga nad 20 czerwca Miejsko-Gminny Orodek Kultury
i Rekreacji w Murowanej Golinie
Wart¹ w Mciszewie
IX Powiatowy Konkurs Piosenki
Dzieciêcej Stêszewska Triola

Stêszew  Stadion
Klubu Sportowego
Lipno Stêszew

20 czerwca

Dom Kultury w Stêszewie

Powiatowa Letnia Spartakiada

Komorniki

20 czerwca

Poznañskie Zrzeszenie Ludowe,
Zespo³y Sportowe Poznañ

Powitanie wakacji  Ogólnopolski
Turniej Pi³ki No¿nej Trampkarzy o Puchar
Starosty Poznañskiego

Buk
 stadion sportowy

20 czerwca

Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy Junior Ró¿anki

Turniej Pi³karski o Puchar B³êkitnych dla
dzieci i m³odzie¿y  Owiñska 2009

Owiñska
 boisko sportowe

20-21
czerwca

Klub Sportowy B³êkitni
Owiñska

IV Turniej Pi³ki No¿nej Dru¿yn Niezrzeszonych, pod patronatem Starosty
Poznañskiego

£opuchowo  boisko

21 czerwca

Liga Gminna Murowana Golina
Raduszyn

III Bieg Rekreacyjno-Pielgrzymkowy
z Uzarzewa do Pobiedzisk

Uzarzewo
 Pobiedziska

27 czerwca Miejsko-Gminny Orodek Kultury
i Rekreacji w Murowanej Golinie

VII Letni Festiwal Muzyczny Musica
sacra, musica profana

D³uga Golina

27 czerwca
i 1 sierpnia
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Stowarzyszenie Biegaczy Mens
sana in corpore sano Poznañ

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

