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Pierwszaki œwiec¹ przyk³adem
Cztery tysi¹ce kamizelek odblaskowych pierwszoklasistom z regionu ufundowa³a Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Powiatu Poznañskiego. W siódmej edycji akcji „B¹dŸ
widoczny” z dzieæmi spotkali siê cz³onkowie komisji z Janem
Grabkowskim, Starost¹ Poznañskim na czele, a tak¿e przedstawiciele policji i stra¿y po¿arnej.
Odbywaj¹ce siê przez ca³y paŸdziernik wizyty w szko³ach
z terenu powiatu sta³y siê doskona³¹ okazj¹ do przypomnienia
pierwszakom zasad bezpiecznej zabawy, zachowania w domu
oraz poruszania siê po drodze.
Akcja „B¹dŸ widoczny” to kolejna forma wspó³pracy powiatu z Komend¹ Miejsk¹ Policji i Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu.
Celem wspólnych dzia³añ jest prowadzenie projektów edukacyjnych, upowszechniaj¹cych wiedzê na temat pracy tych s³u¿b
i poprawa bezpieczeñstwa, szczególnie wœród dzieci i m³odzie¿y.
Realizacja zadañ z zakresu prewencji i profilaktyki obejmuje tak¿e
wspó³organizowanie konkursów i turniejów, dotycz¹cych m.in.
bezpieczeñstwa ruchu drogowego i przeciwpo¿arowego.

Zdjêcie: Starostwo
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W tegorocznej akcji „B¹dŸ widoczny” pierwszoklasiści z powiatu
poznañskiego otrzymali kamizelki odblaskowe

W ci¹gu ostatnich szeœciu lat trwania akcji „B¹dŸ widoczny”
powiatowym pierwszoklasistom rozdano ³¹cznie ponad dwadzieœcia cztery tysi¹ce elementów odblaskowych i przeprowadzono
szereg spotkañ propaguj¹cych zasady bezpieczeñstwa.
Dariusz Fleischer
Wydzia³ Bezpieczeñstwa,
Zarz¹dzania Kr yzysowego
i Spraw Obywatelskich
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UCHWA£Y
podjête na Sesji Rady
29 wr zeœnia 2010 r.

Powiatu

Uchwa³a nr XLV/368/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 wrzeœnia 2010 r.
w sprawie: skargi ……………….*, zamieszka³ej
w ……………..*, na dzia³alnoœæ Starosty Poznañskiego.
Na podstawie art. 16, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r.
nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr
153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806;
Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.
nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458;
Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2010 r. nr
28, poz. 142 i poz. 146; nr 106, poz. 675), art. 229,
pkt 4 – Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.: Dz.U.
z 2001 r. nr 49, poz. 509; Dz.U. z 2002 r. nr 113, poz.
984; nr 153 poz. 1271; nr 169, poz. 1387; Dz.U.
z 2003 r. nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1660; Dz.U.
z 2004 r. nr 162, poz. 1692; Dz.U. z 2005 r. nr 64,
poz. 565; nr 78, poz. 682; nr 181 poz. 1524; Dz.U.
z 2008 r. nr 229, poz. 1539; Dz.U. z 2009 nr 195,
poz. 1501; nr 216, poz. 1676; Dz.U. z 2010 r. nr 40,
poz. 230) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co
nastêpuje:
§ 1.
Przyjmuje siê wyniki pracy Komisji Rewizyjnej
z rozpatrzenia skargi przekazanej jej przez Przewodnicz¹cego Rady Powiatu w Poznaniu (protokó³
z rozpatrzenia skargi stanowi za³¹cznik do uchwa³y).
§ 2.
Rada Powiatu w Poznaniu uznaje, ¿e skarga
………………….* jest nieuzasadniona.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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Uzasadnienie:
…………………….* pismem z dnia 12 sierpnia
2010 r. z³o¿y³a skargê do Wojewody Wielkopolskiego na dzia³alnoœæ Starosty Poznañskiego. Pani
Hanna Sobañska, Dyrektor Wydzia³u Kontroli,
Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu, dzia³aj¹c z upowa¿nienia
Wojewody Wielkopolskiego, pismem z dnia 17
sierpnia 2010 r. przekaza³a skargê do Rady Powiatu
w Poznaniu.
Podstaw¹ rozpatrywania skargi jest uchwa³a nr
XXXVI/298/III/2009 Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjêcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu na rok 2010, w której w § 3 zleca siê
Komisji Rewizyjnej rozpatrywanie skarg, dla których organem w³aœciwym do rozpatrzenia jest Rada
Powiatu.
Komisja Rewizyjna rozpatrywa³a skargê w dniu 15
wrzeœnia 2010 r., opieraj¹c siê na otrzymanych po
wyst¹pieniu do Starosty Poznañskiego materia³ach
oraz z³o¿onych podczas posiedzenia wyjaœnieñ ustnych.
Komisja Rewizyjna stwierdzi³a, ¿e skarga
……………………..* jest nieuzasadniona, co zosta³o wykazane w protokole z rozpatrzenia skargi.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, podjêcie niniejszej
uchwa³y jest uzasadnione.
* Wy³¹czenia dokonano na podstawie art. 23, ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.).

Uchwa³a nr XLV/369/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 wrzeœnia 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie
Stêszew na realizacjê zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011” w roku 2011.
Na podstawie art. 7a 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;

paŸdziernik 2010

3

nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271;
nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r.
nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055;
Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.
nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.
nr 223, poz. 753; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146;
nr 106, poz. 675) oraz art. 216, ust. 2, pkt 5 i art. 220
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.:
Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 146; nr 123, poz. 835; nr
152, poz. 1020) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wyra¿a siê zgodê na udzielenie Gminie Stêszew w roku
2011 pomocy finansowej w kwocie 30.000,00 z³
(s³ownie: trzydzieœci tysiêcy z³otych) na realizacjê
zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w roku 2011.
§ 2.
Zadanie, objête zobowi¹zaniem okreœlonym w § 1,
bêdzie realizowane w roku 2011 przez Gminê Stêszew.
§ 3.
W przypadku nieuzyskania przez Gminê Stêszew
dotacji z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadania, o którym mowa w § 1, niniejsza uchwa³a, w zakresie udzielonej Gminie Stêszew dotacji, traci moc.
§ 4.
W przypadku uzyskania przez Gminê Stêszew dotacji z bud¿etu pañstwa na realizacjê powy¿szego zadania upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu w Poznaniu do
zawarcia porozumienia, w którym okreœlone zostan¹ szczegó³owe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia œrodków pomiêdzy
Powiatem Poznañskiem a Gmin¹ Stêszew.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia.
Uzasadnienie:
W dniu 13 sierpnia 2010 r. do Starostwa Powiatowego
w Poznaniu wp³ynê³o pismo Burmistrza Stêszewa nr
IN.2213-1/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania w ramach „Narodowego Programu
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Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” przedsiêwziêcia pn. „Budowa drogi gminnej Tomiczki –
Tomice”. W wyniku realizacji projektu powstanie droga o nawierzchni bitumicznej, d³ugoœci 1086,9 m, ³¹cz¹ca drogê powiatow¹ nr 2457P z drog¹ wojewódzk¹
nr 306.
Wobec powy¿szego podjêcie niniejszej uchwa³y jest
uzasadnione.
Uchwa³a nr XLV/370/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 wrzeœnia 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie
Mosina na realizacjê zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011” w roku 2011.
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr
62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr
200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr
162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055;
Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr
180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr
223, poz. 753; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr
106, poz. 675) oraz art. 216, ust. 2, pkt 5 i art. 220
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.: Dz.U.
z 2010 r. nr 28, poz. 146; nr 123, poz. 835; nr 152, poz.
1020) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wyra¿a siê zgodê na udzielenie Gminie Mosina w roku
2011 pomocy finansowej w kwocie 30.000,00 z³ (s³ownie: trzydzieœci tysiêcy z³otych) na realizacjê zadania
w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011” w roku 2011.
§ 2.
Zadanie, objête zobowi¹zaniem okreœlonym w § 1,
bêdzie realizowane w roku 2011 przez Gminê Mosina.
§ 3.
W przypadku nieuzyskania przez Gminê Mosina dotacji z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadania, o którym mowa w § 1, niniejsza uchwa³a, w zakresie
udzielonej Gminie Mosina dotacji, traci moc.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

§ 4.
W przypadku uzyskania przez Gminê Mosina dotacji z bud¿etu pañstwa na realizacjê powy¿szego zadania upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu w Poznaniu do
zawarcia porozumienia, w którym okreœlone zostan¹ szczegó³owe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia œrodków pomiêdzy
Powiatem Poznañskiem a Gmin¹ Mosina.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia.
Uzasadnienie:
W dniu 28 wrzeœnia 2010 r. do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wp³ynê³o pismo Burmistrza Gminy Mosina nr IK.7020-11/10 z dnia 28 wrzeœnia
2010 r. w sprawie dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011” przedsiêwziêcia pn. „Budowa ul. Wysokiej w Mosinie”. Droga stanowi II etap budowy ramy
komunikacyjnej Mosiny, co zapewni odci¹¿enie
m.in. centrum Mosiny.
Wobec powy¿szego podjêcie niniejszej uchwa³y jest
uzasadnione.
Uchwa³a nr XLV/371/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 wrzeœnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y nr XXXIX/326/III/
2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 marca
2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina
niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi zmienionej uchwa³¹ nr XLIII/
358/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30
czerwca 2010 r. oraz uchwa³¹ nr XLIV/363/III/
2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r.
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,
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poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 92, poz. 753; nr 180,
poz. 1111; nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2010 r. nr 28,
poz. 142 i 146; nr 106, poz. 675) oraz art. 19, ust. 4
ustawy z nia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze
zm.: Dz.U. z 2007 r. nr 23, poz. 136; nr 192, poz.
1381; Dz.U. z 2008 r. nr 54, poz. 326; nr 218, poz.
1391; nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz.
101; nr 29, poz. 100; nr 86, poz. 720; nr 168, poz.
1323; nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz.
675; nr 152, poz. 1018) Rada Powiatu w Poznaniu
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale nr XXXIX/326/III/2010 Rady Powiatu
w Poznaniu z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi:
1. § 1, ust. 1 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
„Powierza siê Gminie Mosina zadania publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi w zakresie dotycz¹cym:
1) przebudowy chodnika w ci¹gu drogi powiatowej nr 2460P – ul. Poznañska w m. Czapury
na odcinku od km 0+055 do km 0+359,
2) remontu chodnika w ci¹gu drogi powiatowej
nr 2460P – ul. Poznañska w m. Czapury na odcinku od km 0+359 do skrzy¿owania z ul. Promow¹, na d³ugoœci ok. 165,00 m.b.,
3) budowy chodnika w ci¹gu drogi powiatowej
nr 2469P w m. Borkowice, na odcinku od km
0+400 do km 0+900,
4) remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej
nr 246lP – ul. Gromadzka w m. Czapury, na
odcinku od km 0+000 do km 2+063,
bêd¹ce zadaniami powiatu”,
2. § 2, ust. 3 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
„Zadanie, o którym mowa w § 1, ust. 1, pkt 4,
wspó³finansowane bêdzie ze œrodków Powiatu
w kwocie 1.150.000,00 z³ (s³ownie: jeden milion sto piêædziesi¹t tysiêcy z³otych), a w pozosta³ym zakresie finansowane bêdzie ze œrodków
Gminy Mosina”.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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Uzasadnienie:
Zgodnie z zawartym z Gmin¹ Mosina porozumieniem o przekazaniu gminie zarz¹dzania drogami
publicznym Powiat Poznañski przekaza³ kwotê
1.150.000,00 z³ na wykonanie remontu nawierzchni
jezdni drogi powiatowej:
– nr 2461P – ul. Gromadzka, na odcinku od km
0+958 do km 2+063,
– nr 2460P – ul. Poznañska w m. Czapary na odcinku od km 0+055 do km 0+359.
W dniu 7 wrzeœnia 2010 r. wp³ynê³o pismo Gminy
Mosina z proœb¹ o przeznaczenie w ca³oœci przedmiotowej kwoty na realizacjê zadania obejmuj¹cego remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2461P –
ul. Gromadzka, na odcinku od km 0+000 do km 2+063.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XLV/372/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 wrzeœnia 2010 r.
w sprawie: zabezpieczenia œrodków finansowych
na realizacjê projektu pt. „Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesiñskiej w Swarzêdzu i Jasinie
wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹”.
Na podstawie art. 12, pkt 9 z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r.
nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr
153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806;
Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.
nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458;
Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2010 r. nr
28, poz. 142 i 146; nr 106, poz. 675) Rada Powiatu
w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Rada Powiatu w Poznaniu upowa¿nia Zarz¹d Powiatu w Poznaniu do zaci¹gania zobowi¹zañ wykraczaj¹cych poza dany rok bud¿etowy na realizacjê
w 2011 r. projektu pt. „Przebudowa nawierzchni
ul. Wrzesiñskiej w Swarzêdzu i Jasinie wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹”.
§ 2.
Przedmiotowy projekt zostanie z³o¿ony w ramach
og³oszonego naboru wniosków o dofinansowanie
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projektów, konkurs nr 11/II/2010 ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla
Dzia³ania 2.2 „Poprawa dostêpnoœci do regionalnego i ponadregionalnego uk³adu drogowego (drogi
wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi w granicach
administracyjnych miast poni¿ej 50 tys. mieszkañców oraz na obszarach wiejskich” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013.
§ 3.
Projekt bêdzie wspó³finansowany z bud¿etu Miasta
i Gminy Swarzêdz w ramach zawartej umowy partnerskiej.
§ 4.
1. Ca³kowita planowana wartoœæ projektu wynosi:
13.054.012,84 z³, w tym:
1) wydatki kwalifikowalne ogó³em:
8.436.447,10 z³,
2) wydatki niekwalifikowalne ogó³em:
4.617.565,73 z³.
2. Planowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
6.749.157,68 z³, co stanowi 80% planowanych
wydatków kwalifikowalnych.
3. Planowany udzia³ Powiatu Poznañskiego w kosztach
przedmiotowego projektu wynosi 3.000.000,00 z³.
Œrodki z bud¿etu Powiatu Poznañskiego zostan¹
przeznaczone na pokrycie czêœci planowanych
kosztów wk³adu w³asnego. W sytuacji gdy rzeczywista wysokoœæ wk³adu w³asnego nie przekroczy
kwoty 3.000.000,00 z³, udzia³ ten zostanie przeznaczony tak¿e na sfinansowanie planowanych wydatków niekwalifikowalnych.
4. Pozosta³a czêœæ planowanych kosztów wk³adu
w³asnego i wydatków niekwalifikowalnych zostanie sfinansowana z bud¿etu Miasta i Gminy
Swarzêdz.
5. W sytuacji gdy rzeczywista ³¹czna wysokoœæ
wk³adu w³asnego i wydatków niekwalifikowalnych nie przekroczy kwoty 3.000.000,00 z³, ca³oœæ
tych kosztów zostanie sfinansowana ze œrodków
Powiatu Poznañskiego.
§ 5.
Planowane przedsiêwziêcie bêdzie realizowane
w przypadku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
WRPO na lata 2007-2013.
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§ 6.
Wskazuje siê jako Ÿród³o pokrycia ww. zobowi¹zañ
dochody w³asne Powiatu Poznañskiego w 2011 r.

Uchwa³a nr XLV/373/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 wrzeœnia 2010 r.

§ 7.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.

w sprawie: zmiany uchwa³y w sprawie okreœlenia
realizowanych przez Powiat Poznañski zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób
niepe³nosprawnych oraz wysokoœci œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, przeznaczonych na realizacjê tych
zadañ w roku 2010.

§ 8.
Traci moc uchwa³a nr XLII/340/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie
zabezpieczenia œrodków finansowych na realizacjê
projektu pt. „Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesiñskiej w Swarzêdzu i Jasinie wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹”.
§ 9.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Projekt pt. „Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesiñskiej
w Swarzêdzu i Jasinie wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹” zostanie z³o¿ony w ramach og³oszonego naboru wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr
11/II/2010 ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Dzia³ania 2.2 „Poprawa dostêpnoœci do regionalnego i ponadregionalnego
uk³adu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na
prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II
„Drogi w granicach administracyjnych miast poni¿ej
50 tys. mieszkañców oraz na obszarach wiejskich”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007--2013. Termin sk³adania
wniosków up³ywa w dniu 4 paŸdziernika 2010 r.
Ww. zadanie realizowane bêdzie w partnerstwie
z Miastem i Gmin¹ Swarzêdz, które deklaruje wspó³finansowanie kosztów wk³adu w³asnego i wydatków
niekwalifikowalnych zgodnie z zawart¹ umow¹ partnersk¹. Przedmiotowe przedsiêwziêcie bêdzie realizowane w roku 2011, w przypadku otrzymania
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Podjêcie ww. uchwa³y jest konieczne w celu ponownego aplikowania o œrodki zewnêtrzne projektu pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesiñskiej w Swarzêdzu
i Jasinie wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹”, który nie
uzyska³ dofinansowania w konkursie nr 07/II/2010.
Z uwagi na powy¿sze podjêcie uchwa³y uwa¿am za
celowe.
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Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220;
nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271;
nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r.
nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055;
Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.
nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.
nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146;
nr 106, poz. 675), art. 35a, ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
(Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92; nr 223, poz. 1463;
nr 227, poz. 1505 i nr 237, poz. 1652; Dz.U. z 2009 r.
nr 6, poz. 33; nr 97, poz. 802; nr 98, poz. 817; nr 219,
poz. 1706; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 146; nr 40, poz.
223) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 13
maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania
œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych samorz¹dom wojewódzkim
i powiatowym (Dz.U. nr 88, poz. 808; Dz.U. z 2006
r. nr 237, poz. 1713; Dz.U. z 2007 r. nr 243, poz.
1782; Dz.U. z 2008 r. nr 207, poz. 1297) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W § 1 uchwa³y nr XXXIX/324/III/2010 Rady Powiatu
w Poznaniu z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie okreœlenia realizowanych przez Powiat Poznañski zadañ
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych oraz wysokoœci œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych,
przeznaczonych na realizacjê tych zadañ w roku 2010,
wprowadza siê nastêpuje zmiany:
1) w pkt 1 s³owa „rehabilitacja zawodowa osób niepe³nosprawnych w ³¹cznej kwocie 250.000 z³” zastêpuje siê s³owami „rehabilitacja zawodowa osób
niepe³nosprawnych w ³¹cznej kwocie 199.717 z³”,
2) w pkt 2 s³owa „rehabilitacja spo³eczna w ³¹cznej kwocie 3.074.794 z³” zastêpuje siê s³owami

paŸdziernik 2010

7

„rehabilitacja spo³eczna w ³¹cznej kwocie
3.125.077 z³”.
§ 2.
Pozosta³e postanowienia uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Staroœcie Poznañskiemu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 35a, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. z 2008 r.
nr 14, poz. 92 z póŸn. zm.) do kompetencji powiatu
nale¿y realizacja zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej, w tym dofinansowanie kosztów
dzia³ania warsztatów terapii zajêciowej. Uchwa³¹ nr
XXXIX/324/III/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rada
Powiatu w Poznaniu okreœli³a zadania, na które przeznacza œrodki uzyskane z Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w 2010 r.
£¹czna wartoœæ œrodków PFRON przyznanych Powiatowi Poznañskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej w 2010 r. wynosi 3.324.794 z³.
Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Poznaniu
zwróci³ siê z pismem informuj¹cym, ¿e w zwi¹zku
z zakoñczonym naborem wniosków osób niepe³nosprawnych i pracodawców na rehabilitacjê zawodow¹
w 2010 r. oraz z uwagi na mniejsze zainteresowanie
form¹ pomocy polegaj¹c¹ na organizacji sta¿y, dokonywaniu zwrotu kosztów wyposa¿enia stanowiska
pracy osoby niepe³nosprawnej i ni¿szych kosztach
organizacji szkoleñ, nie bêdzie mo¿liwe wykorzystanie
w 2010 r. kwoty 50.283 z³ pochodz¹cej ze œrodków
PFRON, przeznaczonej na rehabilitacjê zawodow¹
osób niepe³nosprawnych.
Proponuje siê przeznaczenie przedmiotowej kwoty
na realizacjê zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych.
W zwi¹zku z planowanym poszerzeniem od 1 paŸdziernika 2010 roku. Warsztatu Terapii Zajêciowej
w Dopiewie wydatkowanie œrodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
w 2010 roku na dzia³alnoœæ WTZ-ów zwiêkszy siê
z kwoty 1.849.500 z³ do wysokoœci 1.867.995 z³.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, podjêcie niniejszej
uchwa³y jest uzasadnione.
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Uchwa³a nr XLV/374/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 wrzeœnia 2010 r.
w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznañ.
Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. f w zwi¹zku z art. 75,
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62,
poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 200,
poz. 1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162,
poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U.
z 2007 r. nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180,
poz. 1111; nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92,
poz. 753; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr
106, poz. 675) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
Wyra¿a siê wolê utworzenia, wspólnie z Miastem
Poznañ, gminami powiatu poznañskiego oraz gminami silnie powi¹zanymi z Aglomeracj¹ Poznañsk¹,
tj.: Œrem, Szamotu³y, Skoki, Stowarzyszenia Metropolia Poznañ.
§ 2.
Statut Stowarzyszenia Metropolia Poznañ stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 3.
Ustanawia siê pana Jana Grabkowskiego – Starostê
Poznañskiego reprezentantem Powiatu Poznañskiego w Stowarzyszeniu.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Aglomeracja poznañska nale¿y do grupy siedmiu
najbardziej zurbanizowanych obszarów Polski. Istotn¹ rolê odgrywa w niej bardzo œcis³a wspó³praca
w³adz samorz¹dowych Poznania, powiatu poznañskiego oraz gmin wokó³miejskich. Dnia 15 maja 2007 r.
powo³ana zosta³a Rada Aglomeracji Poznañskiej, która jest dobrowolnym forum wspó³pracy prezydenta
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

miasta, starosty poznañskiego oraz 20 wójtów i burmistrzów gmin aglomeracji. Najwiêkszym jej sukcesem by³o powo³anie jednostki badawczej pod nazw¹
Centrum Badañ Metropolitarnych, efektem zaœ prac
jednostki opracowanie Zielonej Ksiêgi Aglomeracji
Poznañskiej, która jest dokumentem stanowi¹cym
projekt Strategii Aglomeracji Poznañskiej do roku
2020. Sprawne wdra¿anie strategii i w³aœciwa koordynacja prac z tym zwi¹zanych wymaga jednak
utworzenia zinstytucjonalizowanej formy zarz¹dzania
i szybkiej integracji jednostek tworz¹cych Aglomeracjê Poznañsk¹, st¹d pomys³ powo³ania do ¿ycia Stowarzyszenia Metropolia Poznañ.
Wobec braku w obecnym stanie prawnym uregulowañ daj¹cych mo¿liwoœæ utworzenia zwi¹zku gminno-powiatowego a podjêtych ju¿ inicjatyw maj¹cych
na celu zmianê tego stanu rzeczy, utworzone stowarzyszenie bêdzie mia³o charakter przejœciowy.
Treœæ statutu zosta³a uzgodniona przez cz³onków
Rady Aglomeracji Poznañskiej reprezentuj¹cych 22
jednostki samorz¹du terytorialnego.

zacji celów statutowych Stowarzyszenie mo¿e dzia³aæ na terenie innych pañstw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 5.
Stowarzyszenie jest zawi¹zane na czas nieograniczony. Posiada osobowoœæ prawn¹. Dzia³a na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§ 6.
Stowarzyszenie mo¿e nale¿eæ do innych krajowych
i miêdzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
§ 7.
Stowarzyszenie wykonuje zadania w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
§ 8.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie mo¿e
zatrudniaæ pracowników.

Za³¹cznik
STATUT
STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAÑ
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwê: Metropolia Poznañ,
w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§ 2.
Stowarzyszenie Metropolia Poznañ jest stowarzyszeniem gmin i powiatów Aglomeracji Poznañskiej,
przez które nale¿y rozumieæ: Miasto Poznañ, Powiat
Poznañski, gminy Powiatu Poznañskiego, Œrem,
Szamotu³y i Skoki, oraz gminy i powiaty wykazuj¹ce silne zwi¹zki z Aglomeracj¹ Poznañsk¹.
§ 3.
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem gmin i powiatów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym.
§ 4.
Siedzib¹ stowarzyszenia jest miasto Poznañ. Terenem dzia³ania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realiBiuletyn Powiatu Poznañskiego

ROZDZIA£ II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorz¹du terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów
cz³onków stowarzyszenia, a w szczególnoœci wspieranie rozwoju spo³eczno-gospodarczego Aglomeracji oraz wspó³pracy gmin i powiatów w tym
zakresie.
§ 10.
Celem stowarzyszenia jest równie¿ prowadzenie
dzia³añ na rzecz powo³ania zwi¹zku zrzeszaj¹cego
jednostki samorz¹du terytorialnego tworz¹ce Aglomeracjê.
§ 11.
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1) prowadzenie dzia³añ wspieraj¹cych wdra¿anie
wspólnie wypracowanej strategii rozwoju Aglomeracji,
2) inspirowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych efektywne i skuteczne zarz¹dzanie Aglomeracj¹,
3) reprezentowanie interesów cz³onków Stowarzyszenia we wszystkich wspólnych sprawach,
4) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów
prawnych, dotycz¹cych samorz¹dów terytorialnych, a przede wszystkim Aglomeracji,
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5) propagowanie wymiany doœwiadczeñ w zakresie
wykonywanych zadañ w³asnych gmin i powiatów
oraz zadañ im zleconych przez administracjê rz¹dow¹,
6) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, maj¹cych wp³yw na rozwój
gmin i powiatów wchodz¹cych w sk³ad Stowarzyszenia,
7) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw s³u¿¹cych kulturalnemu i spo³ecznemu rozwojowi gmin i powiatów, nawi¹zywaniu przez
nie kontaktów zagranicznych oraz wymiany naukowej i kulturalnej,
8) prowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, maj¹cej na celu wspólne
rozwi¹zywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin dzia³alnoœci samorz¹du gminnego i powiatowego,
9) inicjowanie i wspieranie prac naukowo-badawczych dotycz¹cych funkcjonowania Aglomeracji i jej rozwoju,
10) prowadzenie monitoringu procesów spo³ecznogospodarczych i œrodowiskowych w Aglomeracji,
11) prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, zwi¹zanej z realizacj¹ celów Stowarzyszenia.
ROZDZIA£ III
Cz³onkowie – prawa i obowi¹zki
§ 12.
Cz³onków Stowarzyszenia przyjmuje Rada Metropolii w drodze uchwa³y. Warunkiem cz³onkostwa
jest podjêcie przez radê gminy lub radê powiatu
uchwa³y o przyst¹pieniu gminy lub powiatu do Stowarzyszenia.
§ 13.
Cz³onkowie Stowarzyszenia zobowi¹zani s¹ do p³acenia sk³adek na rzecz Stowarzyszenia i popierania
jego dzia³alnoœci.
§ 14.
Cz³onkowie Stowarzyszenia maj¹ prawo korzystaæ
z us³ug Stowarzyszenia i jego maj¹tku, braæ udzia³
w pracach organów Stowarzyszenia oraz w wyborach do tych organów.
§ 15.
Utrata cz³onkostwa Stowarzyszenia nastêpuje poprzez:
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1) wyst¹pienie ze Stowarzyszenia na mocy uchwa³y rady gminy lub rady powiatu,
2) zniesienie gminy lub powiatu,
3) pozbawienie cz³onkostwa w Stowarzyszeniu na
mocy uchwa³y Zarz¹du Stowarzyszenia w przypadku zalegania w op³aceniu co najmniej dwóch
kolejnych sk³adek kwartalnych; przys³uguje przy
tym prawo odwo³ania siê do Rady Metropolii.
§ 16.
W przypadku wyst¹pienia ze Stowarzyszenia lub
zniesienia gminy lub powiatu utrata cz³onkostwa nastêpuje automatycznie; fakt ten potwierdza uchwa³a
Zarz¹du Stowarzyszenia o charakterze deklaratywnym.
ROZDZIA£ IV
W³adze Stowarzyszenia
§ 17.
W³adzami Stowarzyszenia s¹:
1. Walne Zebranie Cz³onków zwane Rad¹ Metropolii,
2. Zarz¹d,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18.
Kadencja wszystkich w³adz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa siê
w g³osowaniu jawnym bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹
g³osów.
§ 19.
Pierwsza kadencja koñczy siê 31 paŸdziernika 2012
roku.
§ 20.
Rada Metropolii jest organem stanowi¹cym i kontrolnym Stowarzyszenia.
§ 21.
W sk³ad Rady Metropolii wchodz¹ wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie jednostek samorz¹du terytorialnego nale¿¹cych do Stowarzyszenia
jako ich reprezentanci.
§ 22.
Reprezentanta jednostki samorz¹du terytorialnego
podczas posiedzenia Rady Metropolii mo¿e zast¹piæ
pe³nomocnik, posiadaj¹cy pisemne pe³nomocnictwo. Uczestniczy on w posiedzeniu Rady Metropolii z prawem g³osu.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

§ 23.
Liczba g³osów w Radzie Metropolii w danym roku,
przypadaj¹ca na ka¿dego cz³onka, jest proporcjonalna do wnoszonej przez jednostkê samorz¹du terytorialnego sk³adki cz³onkowskiej w danym roku, przy
czym Miastu Poznañ przypada nie wiêcej ni¿ 40%
g³osów.
§ 24.
Rada Metropolii jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Stowarzyszenia. Do wy³¹cznych kompetencji Rady Metropolii nale¿y:
1) kszta³towanie dzia³alnoœci programowej Stowarzyszenia,
2) uchwalanie regulaminu obrad Rady Metropolii,
ordynacji wyborczej i dokonywanie w nich
zmian,
3) zmiana Statutu,
4) wybór i odwo³ywanie Zarz¹du z uwzglêdnieniem § 30,
5) wybór i odwo³ywanie Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie bud¿etu Stowarzyszenia,
7) uchwalanie wysokoœci i terminów p³atnoœci
sk³adek cz³onkowskich,
8) przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alnoœci Zarz¹du i rocznego sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez Komisjê Rewizyjn¹,
9) ustalanie zasad zwrotu kosztów podró¿y dla
cz³onków Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej,
10) wyra¿anie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomoœci, zaci¹ganie po¿yczek,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia
cz³onków stowarzyszenia
12) rozpatrywanie odwo³añ w sprawie pozbawienia
cz³onkostwa w Stowarzyszeniu,
13) likwidacja Stowarzyszenia.
§ 25.
1. Posiedzenie zwyczajne Rady Metropolii zwo³uje
prezes Zarz¹du co najmniej raz na pó³ roku.
Termin, miejsce i proponowany porz¹dek obrad
ustala Prezes Zarz¹du. Prezes Zarz¹du do porz¹dku za³¹cza materia³y dotycz¹ce porz¹dku obrad.
W przypadku nieobecnoœci Prezesa, Wiceprezes
Zarz¹du zwo³uje posiedzenie Rady Metropolii
i ustala projekt porz¹dku obrad.
2. Obradom Rady Metropolii przewodniczy Prezes
Zarz¹du lub w zastêpstwie Wiceprezes Zarz¹du.
§ 26.
1. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Metropolii
zwo³uje Prezes Zarz¹du na wniosek co najmniej
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

1/3 cz³onków Stowarzyszenia, zawieraj¹cy proponowany porz¹dek obrad. Zwo³anie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Metropolii odbywa
siê w terminie nieprzekraczaj¹cym 14 dni od daty
wp³yniêcia wniosku. Posiedzenie odbywa siê
w ci¹gu 14 dni od jego zwo³ania. W przypadku
nieobecnoœci Prezesa posiedzenie Rady Metropolii zwo³uje Wiceprezes Zarz¹du.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Metropolii,
o którym mowa w § 33, ust. 2, zwo³uje odpowiednio: Prezes Zarz¹du, Wiceprezes Zarz¹du
albo Cz³onek Zarz¹du.
§ 27.
Zaproszenia na posiedzenie Rady Metropolii dostarczane s¹ najpóŸniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem zwyczajnym i 1 tydzieñ przed posiedzeniem
nadzwyczajnym. Do zaproszenia do³¹cza siê: proponowany porz¹dek obrad i materia³y dotycz¹ce tego
porz¹dku.
§ 28.
Uchwa³y Rady Metropolii zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy
cz³onków Stowarzyszenia w g³osowaniu jawnym,
z zastrze¿eniem § 29.
§ 29.
1. Uchwa³y Rady Metropolii zapadaj¹ bezwzglêdn¹
wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej 2/3
liczby cz³onków Stowarzyszenia w przypadku:
1) zmiany Statutu Stowarzyszenia,
2) wyboru i odwo³ania wybieralnej czêœci Zarz¹du oraz Komisji Rewizyjnej,
3) przyjêcia cz³onków stowarzyszenia.
2. Uchwa³y Rady Metropolii zapadaj¹ wiêkszoœci¹
2/3 g³osów w obecnoœci co najmniej 2/3 liczby
cz³onków Stowarzyszenia w przypadku:
1) rozwi¹zania Stowarzyszenia,
2) ustalenia sk³adki cz³onkowskiej.
§ 30.
1. Zarz¹d Stowarzyszenia sk³ada siê z 5 osób: Prezesa, 2 Wiceprezesów oraz 2 cz³onków.
2. Prezesem Zarz¹du jest Prezydent Miasta Poznania. Jednym z Wiceprezesów jest Starosta Poznañski.
3. Drugi Wiceprezes oraz pozostali cz³onkowie Zarz¹du wybierani s¹ spoœród pozosta³ych reprezentantów, o których mowa w § 21. W g³osowaniu
tym nie bior¹ udzia³u Prezydent Miasta Poznania
i Starosta Poznañski.
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§ 31.
Po zakoñczeniu kadencji Zarz¹d dzia³a do czasu
wyboru nowego Zarz¹du.
§ 32.
1. Mandat osoby wchodz¹cej w sk³ad Zarz¹du wygasa:
1) z powodu pisemnego zrzeczenia siê funkcji,
2) z powodu œmierci,
3) z powodu wygaœniêcia mandatu do pe³nienia
funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
starosty,
4) z powodu odwo³ania z funkcji
2. Wygaœniêcie mandatu z powodów, o których
mowa w ust. 1, pkt 1-3, stwierdza Zarz¹d w formie uchwa³y.
§ 33.
1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Cz³onka Zarz¹du Rada Metropolii dokonuje na najbli¿szym
posiedzeniu wyborów uzupe³niaj¹cych.
2. W przypadku zmniejszenia siê liczby cz³onków
Zarz¹du o ponad 50% zwo³uje siê posiedzenie
nadzwyczajne Rady Metropolii.
§ 34.
Do kompetencji Zarz¹du nale¿y:
1) wykonywanie uchwa³ Rady Metropolii,
2) przygotowanie projektów uchwa³ Rady Metropolii,
3) delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do
innych organizacji i instytucji,
4) podpisywanie umów i porozumieñ o wspó³pracy,
5) zatrudnianie dyrektora Biura Stowarzyszenia,
6) uchwalanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia,
7) nabywanie i zbywanie nieruchomoœci,
8) zaci¹ganie zobowi¹zañ maj¹tkowych, przy czym
zaci¹ganie zobowi¹zañ maj¹tkowych przekraczaj¹cych wartoœci zapisane w bud¿ecie wymaga zgody Rady Metropolii,
9) przyjmowanie darowizn i zapisów, zaci¹ganie
po¿yczek po wyra¿eniu zgody przez Radê Metropolii,
10) wykonywanie bud¿etu,
11) realizacja zadañ niezastrze¿onych do wy³¹cznej
kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
§ 35.
Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz
w miesi¹cu. Zwo³ywane s¹ przez Prezesa Zarz¹du.
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W przypadku nieobecnoœci Prezesa, posiedzenie
Zarz¹du zwo³uje Wiceprezes Zarz¹du. Na wniosek
osoby wchodz¹cej w sk³ad Zarz¹du, zawieraj¹cy
wskazanie porz¹dku obrad, Prezes Zarz¹du zobowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie Zarz¹du w ci¹gu
dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku. Posiedzenie odbywa siê w ci¹gu 14 dni od jego zwo³ania.
§ 36.
Zarz¹d podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu osobowego, pod warunkiem, ¿e wszyscy cz³onkowie
Zarz¹du zostali skutecznie zawiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równej liczby g³osów decyduje
g³os przewodnicz¹cego posiedzenia.
§ 37.
Zaproszenia na posiedzenia Zarz¹du powinny byæ
dostarczone na tydzieñ przed terminem posiedzenia,
z do³¹czonymi materia³ami dotycz¹cymi porz¹dku
obrad.
§ 38.
Prezes Zarz¹du organizuje prace Zarz¹du, kieruje
bie¿¹cymi sprawami stowarzyszenia i reprezentuje
stowarzyszenie na zewn¹trz.
§ 39.
1. Zarz¹d mo¿e wykonywaæ zadania przy pomocy
Biura Stowarzyszenia.
2. Prezes nadzoruje dzia³alnoœæ dyrektora Biura
Stowarzyszenia.
3. Biuro Stowarzyszenia jest pracodawc¹ w rozumieniu Kodeksu pracy, w odniesieniu do pracowników Biura Stowarzyszenia.
§ 40.
Prezes kieruje prac¹ Zarz¹du, zwo³uje jego posiedzenia oraz zwo³uje i otwiera posiedzenia Rady Metropolii.
§ 41.
1. Rada Metropolii wybiera na okres kadencji Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie 5 osób, wybranych
spoœród Rady Metropolii.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona
przewodnicz¹cego Komisji.
§ 42.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwa³y zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów, w obecnoœci co najmniej po³oBiuletyn Powiatu Poznañskiego

wy cz³onków, pod warunkiem, ¿e wszyscy jej cz³onkowie zostali skutecznie zaproszeni.
§ 43.
1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej dyrektor Biura
lub upowa¿niony przez niego pracownik Biura
uczestniczy w pracach Komisji Rewizyjnej bez
prawa g³osu, w charakterze sekretarza zobowi¹zanego do zapewnienia prawid³owego funkcjonowania.
2. Obs³ugê Komisji Rewizyjnej zapewnia Zarz¹d.
§ 44.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale¿y:
1) kontrola zgodnoœci dzia³añ organów Stowarzyszenia ze Statutem Stowarzyszenia i uchwa³ami
Rady Metropolii oraz powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
2) opiniowanie wykonania bud¿etu przez Zarz¹d.
§ 45.
Oœwiadczenia woli w zakresie zarz¹du mieniem Stowarzyszenia wymagaj¹ podpisu dwóch osób wchodz¹cych w sk³ad Zarz¹du.
§ 46.
Zarz¹d mo¿e udzieliæ dyrektorowi Biura Stowarzyszenia lub jego zastêpcom upowa¿nienia do sk³adania jednoosobowo oœwiadczeñ woli w sprawach zwi¹zanych
z bie¿¹cym funkcjonowaniem Stowarzyszenia.
§ 47.
Do spraw zwi¹zanych z bie¿¹cym funkcjonowaniem
Stowarzyszenia nale¿¹ w szczególnoœci:
1) obs³uga administracyjna Stowarzyszenia,
2) sprawy zwi¹zane z organizacj¹ i obs³ug¹ zgromadzeñ i konferencji, wystaw i targów organizowanych przez Stowarzyszenie, w ramach uchwalonego
bud¿etu i planu tych przedsiêwziêæ.
ROZDZIA£ V
Maj¹tek
§ 48.
Maj¹tek Stowarzyszenia stanowi¹:
1) œrodki pochodz¹ce ze sk³adek cz³onkowskich,
2) œrodki pochodz¹ce z maj¹tku Stowarzyszenia,
3) œrodki pochodz¹ce z dotacji,
4) œrodki pochodz¹ce z darowizn i zapisów na rzecz
Stowarzyszenia,
5) œrodki pochodz¹ce z po¿yczek,
6) œrodki pochodz¹ce z innych Ÿróde³.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

§ 49.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkê finansow¹ na
zasadzie rocznych bud¿etów. Rokiem bud¿etowym
jest rok kalendarzowy.
§ 50.
Roczna sk³adka cz³onkowska uiszczana jest w czterech kwartalnych ratach.
§ 51.
1. Sk³adki cz³onkowskie ustala siê jako iloczyn
liczby mieszkañców jednostki samorz¹du terytorialnego bêd¹cej cz³onkiem stowarzyszenia,
wed³ug danych GUS, na koniec czerwca poprzedniego roku, oraz stawki bazowej z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Sk³adkê cz³onkowsk¹ Miasta Poznania ustala siê
jako iloczyn liczby mieszkañców Miasta Poznania
wed³ug danych GUS na koniec czerwca poprzedniego roku oraz podwójnej stawki bazowej.
3. W przypadku nieuchwalenia sk³adki cz³onkowskiej obowi¹zuje sk³adka z roku poprzedniego.
ROZDZIA£ VI
Rozwi¹zanie Stowarzyszenia
§ 52.
1. W przypadku uchwalenia przez Radê Metropolii rozwi¹zania Stowarzyszenia, Rada dokonuje
wyboru Komisji Likwidacyjnej.
2. Maj¹tek Stowarzyszenia ulega przy likwidacji
podzia³owi pomiêdzy cz³onków, w stosunku proporcjonalnym do sk³adek cz³onkowskich, wniesionych do Stowarzyszenia w ci¹gu ca³ego
okresu uczestnictwa w Stowarzyszeniu.
Uchwa³a nr XLV/375/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 wrzeœnia 2010 r.
w sprawie: uchwa³y Prezydium Wielkopolskiej
Okrêgowej Rady Aptekarskiej w sprawie wezwania do usuniêcia naruszenia prawa.
Na podstawie art. 87, ust. 1 i ust. 4 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.
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nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458;
Dz.U. z 2009 r. nr 92 poz. 753; Dz.U. z 2010 r. nr 28,
poz. 142 i 146; nr 106, poz. 675) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wezwanie Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej wyra¿one w uchwale nr V/38/2010 Prezydium Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej
z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wezwania do
usuniêcia naruszenia prawa uznaæ za nieuzasadnione i odmówiæ jego uwzglêdnienia.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 87, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. nr 142,
poz. 1592 ze zm.) ka¿dy, którego interes prawny lub
uprawnienie zosta³y naruszone uchwa³¹ podjêt¹
przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, mo¿e, po bezskutecznym wezwaniu do usuniêcia naruszenia, zaskar¿yæ uchwa³ê do
s¹du administracyjnego. Na podstawie art. 87, ust. 4
ww. ustawy w sprawie wezwania do usuniêcia naruszenia stosuje siê przepisy o terminach za³atwiania
spraw w postêpowaniu administracyjnym, w szczególnoœci przepisy art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz.U. nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Rada Powiatu w Poznaniu w dniu 26 maja 2010 r.
podjê³a uchwa³ê nr XLII/341/III/2010 w sprawie
ustalenia rozk³adu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie powiatu poznañskiego, która zosta³a
w dniu 3 sierpnia 2010 r. opublikowana w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nr
152, poz. 2904, i wesz³a w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia publikacji.
Wielkopolska Okrêgowa Izba Aptekarska, zwana
dalej „Izb¹”, uchwa³¹ nr V/38/2010 Prezydium
Wielkopolskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej z dnia
31 sierpnia 2010 r. wezwa³a Radê Powiatu w Poznaniu do usuniêcia naruszenia prawa w zwi¹zku z podjêciem przez Radê Powiatu w Poznaniu ww.
uchwa³y.
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W uzasadnieniu Izba podnios³a, i¿:
– nie zaopiniowa³a projektu uchwa³y,
– uchwa³a nie stanowi aktu prawa miejscowego,
a ma w istocie charakter decyzji administracyjnej,
– uchwa³a nak³ada na apteki obowi¹zki, a nie przyznaje rekompensaty.
Odnosz¹c siê do powy¿szych zarzutów, nale¿y
wskazaæ, co nastêpuje.
Zgodnie z art. 94, ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne rozk³ad godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na
danym terenie ustala rada powiatu po zasiêgniêciu
opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
gmin z terenu powiatu i samorz¹du aptekarskiego.
Opinia nie ma charakteru wi¹¿¹cego, ale zgodnie
z ust. 1 rozk³ad godzin pracy aptek ogólnodostêpnych powinien byæ dostosowany do potrzeb ludnoœci
i zapewniaæ dostêpnoœæ œwiadczeñ równie¿ w porze
nocnej, w niedziele, œwiêta i inne dni wolne od pracy.
Tak wiêc w przypadku, gdy ze wzglêdu na potrzebê
zapewnienia dostêpnoœci do aptek w porze nocnej
otwarcie w tym czasie aptek jest potrzebne, rada powiatu mo¿e podj¹æ stosown¹ uchwa³ê.
Pismem z dnia 6 kwietnia 2010 r. Powiat wyst¹pi³ do
Izby z wnioskiem o wyra¿enie opinii w sprawie projektu uchwa³y (projekt uchwa³y zosta³ za³¹czony).
Jednoczeœnie Powiat zwróci³ siê z proœb¹ o przes³anie ww. opinii w najszybszym terminie. W tym stanie rzeczy pismo nale¿y traktowaæ jednoznacznie
jako wniosek o wyra¿enie opinii.
Izba udzieli³a odpowiedzi pismem z dnia 27 kwietnia 2010 r., w którym to wyrazi³a swoje negatywne
stanowisko w sprawie projektu uchwa³y.
W tym stanie rzeczy zarzut Izby nale¿y traktowaæ
jako ca³kowicie bezpodstawny. Odnoœnie zaœ do
tego, i¿ uchwa³a nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz ma w istocie charakter decyzji administracyjnej, nale¿y stwierdziæ, i¿ orzecznictwo w tym
zakresie jest jednolite i przyznaje takiej uchwale
charakter aktu prawa miejscowego. W poprzednim
stanie prawnym (uchwa³a podejmowana by³a przez
zarz¹d, a nie przez radê powiatu) uchwa³y podjête
przez zarz¹d powiatu zosta³y przez s¹downictwo administracyjne uznane za akty prawa miejscowego.
Przyk³adem mo¿ne byæ np. wyrok z dnia 27 czerwca 2006 r. WSA w Krakowie, III SA/Kr 226/06,
„Przegl¹d Prawa Publicznego” 2007, nr 3, s. 69,
„Nowe Zeszyty Samorz¹dowe” 2007, nr 1, poz. 20,
w którym wskazano, ¿e uchwa³a zarz¹du powiatu
w sprawie rozk³adu godzin pracy aptek, ze wzglêdu
na kr¹g jej adresatów i zawart¹ w niej normatywn¹
treœæ, ma charakter powszechnie obowi¹zuj¹cego
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

aktu prawa miejscowego. Jest ona aktem zewnêtrznym, abstrakcyjnym i ma charakter generalny. Ponadto reguluje materiê o charakterze ogólnym,
dotycz¹c¹ szerokiego nieokreœlonego krêgu osób,
przez co ma charakter powszechny, dotycz¹cy
wszystkich podmiotów znajduj¹cych siê w okreœlonej sytuacji.
Opinia ta zosta³a potwierdzona w wyroku WSA we
Wroc³awiu z dnia 3 paŸdziernika 2006 r., III SA/Wr
185/06, OwSS 2007, nr 1, poz. 13. Podkreœli³ on
równie¿, ¿e uchwa³a zarz¹du powiatu w sprawie rozk³adu godzin pracy aptek jest podejmowana na podstawie upowa¿nienia ustawowego oraz normuje
materiê o charakterze ogólnym, obejmuj¹c swym
zakresem szeroki kr¹g podmiotów, przez co nale¿y
j¹ zaliczyæ do aktów prawa miejscowego. Ponadto
w opinii WSA we Wroc³awiu uchwa³a ta nie mo¿e
byæ traktowana jak decyzja administracyjna, jako ¿e
decyzje administracyjne rozstrzygaj¹ konkretn¹
sprawê administracyjn¹ i nie maj¹ zasiêgu powszechnego.
W obecnym stanie prawnym orzeczenia s¹dów nie
straci³y na aktualnoœci.
Ca³kowicie niezrozumia³y jest zarzut Izby, jakoby
apteki nie otrzymywa³y ¿adnej rekompensaty za pracê w godzinach nocnych i œwiêta. Zgodnie bowiem
z ust. 3, pkt 1, art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne, minister w³aœciwy do spraw zdrowia po zasiêgniêciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej okreœla
w drodze rozporz¹dzenia maksymaln¹ wysokoœæ
dop³at, które s¹ pobierane przez aptekê za ekspedycjê w porze nocnej, uwzglêdniaj¹c potrzebê wydania leku. Oznacza to, i¿ de facto za sprzeda¿ w porze
nocnej apteka pobiera wiêksze wynagrodzenie, co
stanowi dla niej rekompensatê.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, co zosta³o ca³kowicie
pomiête przez Izbê to, jaki jest cel umo¿liwienia radzie powiatu podjêcia decyzji o ustaleniu rozk³adu
godzin pracy aptek. Wojewódzki S¹d Administracyjny w wyroku z dnia 3 paŸdziernika 2006 r.
(III SA/Wr 185/06, OwSS 2007, nr 1, poz. 13) stwierdzi³, ¿e upowa¿niaj¹c zarz¹d powiatu (w obecnym
brzmieniu radê powiatu) do ustalenia rozk³adu godzin
pracy aptek ogólnodostêpnych, ustawodawca przypisa³ temu rozk³adowi nie jeden, lecz dwa podstawowe cele. Pierwszy z nich dotyczy zaspokajania
zapotrzebowania ludnoœci na leki w normalnych
codziennych warunkach. Drugi zaœ zosta³ okreœlony jako koniecznoœæ zapewnienia dostêpnoœci
œwiadczeñ równie¿ w porze nocnej, w niedziele,
œwiêta i inne dni wolne od pracy. W pierwszym
wypadku kryterium rzeczywistych potrzeb ludnoBiuletyn Powiatu Poznañskiego

œci znajduje pe³ne uzasadnienie. Ustawodawca
wskaza³ jednak równie¿, ¿e rozk³ad nie mo¿e pomijaæ sytuacji nadzwyczajnych, których czêstotliwoœci wystêpowania nie sposób przewidzieæ.
Ustalaj¹c rozk³ad pracy aptek, trzeba zatem mieæ na
uwadze tak¿e przypadki szczególne, niezwi¹zane
bezpoœrednio z zaspokajaniem zwyk³ych codziennych potrzeb w zakresie zapotrzebowania na leki.
W odniesieniu do nich brak jest mo¿liwoœci zbadania zapotrzebowania na us³ugi farmaceutyczne,
jako ¿e nie mo¿na przewidzieæ prawdopodobieñstwa pojawienia siê nag³ej choroby czy zaistnienia
innego zdarzenia zagra¿aj¹cego zdrowiu lub ¿yciu
cz³owieka. Nie znajduje zatem do nich zastosowania kryterium istnienia lub nieistnienia „zainteresowania ludnoœci”.
Ponadto w wyroku z dnia 30 wrzeœnia 2008 r.
(II SA/Ke 388/08) Wojewódzki S¹d Administracyjny w Kielcach stwierdzi³, i¿ ustawodawca nie uzale¿ni³ wykonywania przez aptekê ogólnodostêpn¹
realizacji zadañ, okreœlonych w art. 86, ust. 2 ustawy z 2001 r. Prawo farmaceutyczne, od indywidualnych i konkretnych warunków, w jakich dana
placówka funkcjonuje. Praca w godzinach nocnych
i w dniach wolnych od pracy jest wpisana w ustawowe zadania ka¿dej apteki.
Uzasadnienie w przedmiotowej sprawie podzieli³a
równie¿ w swojej opinii Kancelaria Radcy Prawnego Hubert Œwi¹tkowski w Poznaniu.
Wobec powy¿szego Rada Powiatu w Poznaniu odmawia uwzglêdnienia wniesionego wezwania do
usuniêcia naruszenia prawa.
Podjêcie niniejszej uchwa³y jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XLV/376/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 wrzeœnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y nr XLIV/365/III/
2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: udzielenia Miastu Poznañ
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na
przeprowadzenie w 2010 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
153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806;
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Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.
nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458;
Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2010 r. nr
28, poz. 142 i 146), w zwi¹zku z art. 216, ust. 2, pkt
5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze
zm.: Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 146), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Zmienia siê § 1.1 uchwa³y Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 25 sierpnia 2010 r. nr XLIV/365/III/2010
w sprawie udzielenia Miastu Poznañ pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie
w 2010 roku badañ dotycz¹cych funkcjonowania
i kierunków rozwoju poznañskiego obszaru metropolitalnego, w taki sposób, ¿e otrzymuje on brzmienie:
„§ 1. 1. Udziela siê Miastu Poznañ pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 166.000 z³.
(s³ownie: sto szeœædziesi¹t szeœæ tysiêcy z³otych) na
przeprowadzenie w 2010 roku badañ dotycz¹cych
funkcjonowania i kierunków rozwoju poznañskiego
obszaru metropolitalnego.”
§ 2.
Pozosta³e zapisy w uchwale pozostaj¹ bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Z Miastem Poznañ zawarto w dniu 8 czerwca 2009 r.
porozumienie nr 582/09 na wsparcie finansowe
realizacji zadania w formie dotacji celowej. Jest to kolejna transza dotacji, która ma na celu przeprowadzenie badañ dotycz¹cych funkcjonowania i kierunków
rozwoju poznañskiego obszaru metropolitalnego.
Badania dotycz¹ce funkcjonowania i kierunków rozwoju poznañskiego obszaru metropolitalnego, które
zostan¹ przeprowadzone w 2010 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¿liwoœci ich modyfikowania, sterowania, przeciwdzia³ania b¹dŸ kierowania
nimi. Wiedza ta pozwoli na skuteczne i zintegrowa-
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ne zarz¹dzanie terytorium, a co za tym idzie, realizacjê projektów istotnych z punktu widzenia jego
funkcjonowania i rozwoju. Mo¿liwe bêdzie tak¿e
utworzenie podstaw do osi¹gania spójnoœci spo³eczno-ekonomicznej i przestrzennej oraz konkurencyjnoœci obszaru.
W uchwale Rady Powiatu z dnia 25 sierpnia 2010 r.
nr XLIV/365/III/2010 powsta³ b³¹d liczbowy w udzielanej dotacji. Wartoœæ znacznie przewy¿sza³a planowan¹ kwotê.
Z uwagi na wymienione uwagi podjêcie uchwa³y
uwa¿am za celowe.
Uchwa³a nr XLV/377/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 wrzeœnia 2010 r.
w sprawie: zmiany bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2010.
Na podstawie: art. 12, pkt 5 i pkt 8, lit. d, pkt 9 oraz
art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1592
ze zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz.
558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz.
1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz.
1568; Dz.U. z 2004 r., nr 102, poz. 1055; nr 153,
poz, 1271; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; Dz.U.
z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr 106, poz. 675), art.
211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr
157, poz. 1240 ze zm.: Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz.
146; nr 123, poz. 835; nr 152, poz. 1020) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXVI/
305/III/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r., zmienionej
uchwa³¹ Rady z dnia 27 stycznia 2010 r. nr XXXVII/
313/III/2010, zmienionej uchwa³¹ Rady z dnia 24 lutego 2010 r. nr XXXVIII/321/III/2010, zmienionej
uchwa³¹ Rady z dnia 31 marca 2010 r. nr XXXIX/328/
III/2010, uchwa³¹ Zarz¹du z dnia 31 marca 2010 r., nr
2615/2010, uchwa³¹ Rady z dnia 28 kwietnia 2010 r.
nr XLI/334/III/2010 r., uchwa³¹ Rady z dnia 26 maja
2010 r. nr XLII/342/III/2010, uchwa³¹ Rady z dnia 30
czerwca 2010 r. nr XLIII/354/III/2010, uchwa³¹ Rady
z dnia 25 sierpnia 2010 r. nr XLIV/367/III/2010,
uchwa³¹ Zarz¹du z dnia 20 wrzeœnia 2010 r. nr 2983/
2010, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

§ 1.
W paragrafie 1:
1. Zmniejsza siê o kwotê 1.696.786 z³ dochody bud¿etu, które po zmianie wynosz¹ 185.499. 036 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1), w tym:
1) zmniejsza siê o kwotê 405.246 z³ dochody bie¿¹ce, które po zmianie wynosz¹ 176.610.439 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1A),
2) zmniejsza siê dochody maj¹tkowe o kwotê
1.291.540 z³, które po zmianach wynosz¹
8.888.597 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1B).
2.
1) zwiêksza siê o kwotê 1.458 z³ dotacje celowe na
realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, które po zmianie wynosz¹ 10.886.580 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1),
3) zmniejsza siê o kwotê 1.876.180 z³ œrodki na
finansowanie programów i projektów realizowanych ze œrodków bud¿etu Unii Europejskiej oraz innych œrodków pochodz¹cych ze
Ÿróde³ zagranicznych, niepodlegaj¹cych zwrotowi, które po zmianach wynosz¹ 5.496.023 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1D).
§ 2.
W paragrafie 2:
1. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu o kwotê
6.696.786 z³, które po zmianach wynosz¹
211.822.775 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2),
w tym:
1) zmniejsza siê o kwotê 542.432 z³ wydatki bie¿¹ce, które po zmianach wynosz¹ 182.394.042 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 2A),
2) zmniejsza siê o kwotê 6.154.354 z³ wydatki
maj¹tkowe, które po zmianach wynosz¹
29.428.733 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem 2B).
2.
1) zwiêksza siê o kwotê 1.458 z³ wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, które po zmianie wynosz¹ 10.886.580 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 2),
2) zmniejsza siê o kwotê 23.500 z³ wydatki na
wynagrodzenia i pochodne, które po zmianie
wynosz¹ 79.628.965 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 3),
4) zwiêksza siê o kwotê 122.936 z³ wydatki na
dotacje udzielane z bud¿etu oraz wp³aty do
bud¿etu pañstwa, które po zmianach wynosz¹ 18.355.561 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 5),
b) zwiêksza siê o kwotê 122.936 z³ dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

publicznych), które po zmianach wynosz¹
3.891.236 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr
5B),
6) zmienia siê wydatki na finansowanie programów i projektów ze œrodków bud¿etu
Unii Europejskiej oraz innych œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych niepodlegaj¹cych zwrotowi, które po zmianach
wynosz¹ 9.480.018 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6).
§ 3.
W paragrafie 3:
1. Zmniejsza siê o kwotê 5.000.000 z³ deficyt bud¿etu, który po zmianach wynosi 26.323.739 z³ i zostanie sfinansowany wolnymi œrodków oraz
przychodami z po¿yczki i kredytu bankowego.
2. Zmniejsza siê o kwotê 5.000.000 z³ ³¹czn¹ kwotê
planowanych przychodów pochodz¹cych z kredytów i po¿yczek, które po zmianach wynosz¹
15.000.000 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 7).
§ 4.
W paragrafie 4:
Zmienia siê plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego – Powiatowego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej,
w tym:
1) przychody wynosz¹ 3.934.063 z³,
2) wydatki wynosz¹ 3.934.063 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 8).
§ 5.
W paragrafie 5:
1. Zmienia siê planowane dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu ochrony œrodowiska (zgodnie z za³¹cznikiem nr 9).
2. Zmienia siê plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 10).
§ 6.
W paragrafie 8:
Zmniejsza siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych
kredytów i po¿yczek, który po zmianach wynosi
18.000.000 z³, z tego na:
1) pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku deficytu
bud¿etu w kwocie 3.000.000 z³,
2) finansowanie planowanego deficytu bud¿etu
15.000.000 z³.
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§ 7.
W paragrafie 9:
Zwiêksza siê o kwotê 17.385.000 z³ limit zobowi¹zañ na lata 2011-2013, które Zarz¹d Powiatu mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ w celu realizacji zadañ powiatu, i po zmianach wynosi on 34.835.000 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 12).
§ 8.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 9.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie:
DOCHODY
Zmniejsza siê wysokoœæ dochodów bud¿etu Powiatu Poznañskiego o kwotê 1.696.786 z³, z tego:
I Dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zwiêksza siê o kwotê 1.458 z³,
na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-157/10 z dnia
2 wrzeœnia 2010 r. zwiêksza siê wysokoœæ dotacji na zadania z zakresu administracji rz¹dowej
w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuñczo-wychowawcze, w § 2110, z przeznaczeniem na
op³acenie pobytu dzieci cudzoziemców w ca³odobowych placówkach opiekuñczo-wychowawczych.
II Dochody w³asne zmniejsza siê o kwotê 1.698.244 z³,
w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomoœciami, zwiêksza siê wysokoœæ planowanych dochodów w § 2360 – Dochody jednostek
samorz¹du terytorialnego zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych ustawami – o kwotê 149.118 z³
z tytu³u wp³ywów uzyskiwanych jako 25% od dochodów uzyskiwanych na rzecz Skarbu Pañstwa.
2. W dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe,
zwiêksza siê wysokoœæ planowanych dochodów
w § 0580 – Grzywny i inne kary pieniê¿ne od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – o kwotê 38.368 z³ w zwi¹zku z realizacj¹
dochodów z tytu³u kar umownych.
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3. W dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokszta³c¹ce,
zwiêksza siê wysokoœæ dochodów planowanych
przez Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Puszczykowie
o kwotê ogó³em 810 z³, w tym:
a) w § 0690 – Wp³ywy z ró¿nych op³at – zwiêkszenie o kwotê 100 z³ za wydanie duplikatów
œwiadectw i legitymacji,
b) w § 0830 – Wp³ywy z us³ug – zmniejszenie
o kwotê 1.300 z³,
c) w § 0920 – Pozosta³e odsetki – zwiêkszenie
o kwotê 10 z³,
d) w § 0970 – Wp³ywy z ró¿nych dochodów –
zwiêkszenie o kwotê 2.000 z³ z tytu³u wp³at za
poœredniczenie w ubezpieczeniu uczniów.
4. W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
wprowadzono nastêpuj¹ce zmiany:
a) w § 8545 – Œrodki pochodz¹ce z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy – zmniejszono planowane
wp³ywy na realizacjê projektu pn. „Promocja
zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie
poznañskim” o kwotê 595.000 z³ w zwi¹zku
z wyst¹pieniem oszczêdnoœci przy realizacji
projektu,
b) z uwagi na uwzglêdnienie w umowie do projektu pn. „Uczeñ Zespo³u Szkó³ w Rokietnicy
– jego kompetencje dodatkowe a skutecznoœæ
i konkurencyjnoœæ na rynku pracy” w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet IX, Dzia³anie 9.2 wk³adu w³asnego (niepieniê¿nego) w wydatkach finansowanych
z bud¿etu pañstwa, wprowadza siê zmiany
w planie dochodów polegaj¹ce na:
– § 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia³em œrodków europejskich oraz œrodków, o których
mowa w art. 5, ust. ,1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt
5 i 6 ustawy, lub p³atnoœci w ramach bud¿etu œrodków europejskich – dochody z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego –
zwiêkszenie o kwotê 10.360 z³, po zmianach wynosz¹ 69.588 z³,
– w § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia³em œrodków
europejskich oraz œrodków, o których mowa
w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6
ustawy, lub p³atnoœci w ramach bud¿etu
œrodków europejskich – dochody z bud¿etu
pañstwa stanowi¹ce wk³ad w³asny do proBiuletyn Powiatu Poznañskiego

jektu – zmniejszenie o kwotê 10.360 z³, po
zmianach wynosi 92 z³.
5. W dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne oœrodki
szkolno-wychowawcze, w § 6438 – Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych
powiatu – zmniejsza siê wysokoœæ planowanych
wp³ywów o kwotê 1.291.540 z³ na dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy
rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów OSW
w Owiñskach oraz mieszkañców powiatu
poznañskiego” ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013.
WYDATKI
Zmniejsza siê wysokoœæ wydatków bud¿etu Powiatu Poznañskiego o kwotê 6.696.786 z³, zmiany obejmuj¹:
I Wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zwiêksza siê o kwotê 1.458 z³
w dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuñczo-wychowawcze, z przeznaczeniem na pozosta³e
wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z finansowaniem pobytu dzieci cudzoziemców w Oœrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
II Wydatki na zadania w³asne zmniejsza siê o kwotê
6.698.244 z³, w tym:
1. W zwi¹zku z trwaj¹cymi procedurami przetargowymi i administracyjnymi, dotycz¹cymi uzyskania pozwoleñ i uzgodnieñ dla niektórych
zadañ inwestycyjnych i remontowych, zachodzi
koniecznoœæ zmniejszenia planowanych wydatków w 2010 roku oraz zwiêkszenia limitu zobowi¹zañ dla Zarz¹du Powiatu w celu kontynuacji
zadañ w 2011 roku. W zwi¹zku z tym zmniejsza
siê wydatki bud¿etu Powiatu o kwotê ogó³em
5.999.054 z³, dotyczy to realizacji nastêpuj¹cych
zadañ:
– kwota 550.000 z³ – Remont budynków mieszkalnych przy OSW w Owiñskach, plac Przemys³awa 7 i 11 [700/70005/4270],
– kwota 543.000 z³ – „Modernizacja budynku
wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.
S³owackiego 8 w Poznaniu” [700/70005/
6050],
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– kwota 922.000 z³ – „Zastosowanie kolektorów
s³onecznych dla potrzeb c.w.u. w obiektach
Powiatu Poznañskiego” [700/70005/6050],
– kwota 110.000 z³ – „Przebudowa budynku
sto³ówki Zespo³u Szkó³ w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 dla potrzeb prowadzenia zajêæ
dydaktycznych” [801/80130/6050],
– kwota 800.000 z³ – Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach [852/85202/6050],
– kwota 100.000 z³ – „Adaptacja pomieszczeñ
dla potrzeb ekspozycji zbioru map w Oœrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach” [854/85403/6050];
– kwota 1.929.054 z³ – Rewaloryzacja kompleksu parkowego w ramach realizacji projektu
„Stworzenie otwartej strefy rekreacji dzieciêcej
na potrzeby uczniów OSW w Owiñskach oraz
mieszkañców Powiatu Poznañskiego” [854/
85403/6050/6058/6059]. (Odpowiednie zmiany wprowadzono równie¿ do za³¹cznika nr 6 –
Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze œrodków z bud¿etu UE),
– kwota 550.000 z³ – Wykonanie kanalizacji
deszczowej OSW w Owiñskach [854/85403/
6050],
– kwota 495.000 z³ – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Owiñskach [854/85403/6050].
2. W dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, przenosi siê œrodki finansowe w ramach
wydatków bie¿¹cych w kwocie 2.000 z³ ze
œwiadczeñ na rzecz osób fizycznych do pozosta³ych wydatków bie¿¹cych, zgodnie z wnioskiem
Dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych.
3. W dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe,
przenosi siê œrodki finansowe w kwocie 100.000 z³
pomiêdzy paragrafami wydatków maj¹tkowych
(z § 6050 do § 6060) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na zakup rega³ów archiwalnych do archiwum zak³adowego Starostwa
Powiatowego oraz kwotê 2.000 z³ ze œwiadczeñ
na rzecz osób fizycznych (§ 3020) na pozosta³e
wydatki bie¿¹ce.
4. W dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokszta³c¹ce, zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 30.810 z³, z tego:
a) przenosi siê œrodki finansowe w kwocie 30.000
z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych w dz. 854,
rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
przesuniêcie spowodowane jest koniecznoœci¹
zakupu mebli do klasopracowni w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Puszczykowie,
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b) zwiêksza siê o kwotê 810 z³ pozosta³e wydatki bie¿¹ce w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Puszczykowie w zwi¹zku ze zwiêkszeniem dochodów jednostki.
5. W dz. 801, rozdz. 80130 – Szko³y zawodowe,
w Zespole Szkó³ w Rokietnicy zmniejsza siê
wysokoœæ wydatków na wynagrodzenia i pochodne w o kwotê 23.500 z³ oraz zwiêksza siê
pozosta³e wydatki bie¿¹ce o kwotê 8.500 z³
w zwi¹zku z przeniesieniem œrodków do dz.
854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków
zwi¹zanych z ogrzewaniem internatu w sezonie
zimowym.
6. W dz. 801, rozdz. 80134 – Szko³y zawodowe specjalne, przenosi siê œrodki finansowe w wysokoœci 7.000 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
na wydatki maj¹tkowe (§ 6060) w zwi¹zku z planowanym zakupem fotela rehabilitacyjnego dla
m³odzie¿y z oddzia³ów rewalidacyjnych i dzieci
z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹ w SOSW w Mosinie.
7. W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
wprowadzono nastêpuj¹ce zmiany:
a) w ramach projektu pn. „Uczeñ Zespo³u Szkó³
w Rokietnicy – jego kompetencje dodatkowe
a skutecznoœæ i konkurencyjnoœæ na rynku
pracy” w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki Priorytet IX, Dzia³anie 9.2
przenosi siê œrodki finansowe pomiêdzy paragrafami wydatków w zwi¹zku z uwzglêdnieniem wk³adu w³asnego (niepieniê¿nego)
w wydatkach finansowanych z bud¿etu pañstwa, natomiast wydatki finansowane z bud¿etu pañstwa jako wk³ad pieniê¿ny w kwocie
92 z³ pozostaj¹ w § 4219. Jednoczeœnie przenosi siê œrodki finansowe w kwocie 12.300 z³
z wydatków maj¹tkowych (zakup licencji
i oprogramowañ niezbêdnych do przeprowadzenia kursów komputerowych) do § 4248
z uwagi na decyzjê Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy, który kwalifikuje do wydatków maj¹tkowych tylko te, które s¹ uwzglêdnione
w cross-financingu. (Odpowiednie zmiany
wprowadzono równie¿ do za³¹cznika nr 6 –
Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze œrodków z bud¿etu UE),
b) przeniesiono œrodki finansowe w kwocie
154.379 z³ z planu Starostwa Powiatowego do
planów finansowych szkó³ na sfinansowanie
zajêæ pozalekcyjnych, w tym:
– Zespó³ Szkó³ w Bolechowie – 6.941 z³,
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– Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kórniku –
10.588 z³,
– Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Puszczykowie – 15.650 z³,
– Zespó³ Szkó³ nr 1 w Swarzêdzu – 50.589 z³,
– Zespó³ Szkó³ nr 2 w Swarzêdzu – 1.746 z³,
– Zespó³ Szkó³ w Mosinie – 16.470 z³,
– Zespó³ Szkó³ w Rokietnicy – 27.689 z³,
– Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie – 24.706 z³,
c) w zwi¹zku z wyst¹pieniem oszczêdnoœci w ramach projektu dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych
boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim” zachodzi mo¿liwoœæ zagospodarowania
ich na dodatkowe przedsiêwziêcie, tj. budowê
boiska wielofunkcyjnego przy OSW w Owiñskach. Maj¹c powy¿sze na uwadze, zmniejsza
siê wysokoœæ wydatków maj¹tkowych o kwotê ogó³em 700.000 z³ (w tym: § 6055 –
595.000 z³, § 6056 – 105.000 z³) oraz zwiêksza siê limit zobowi¹zañ w celu realizacji zadania. (Odpowiednie zmiany wprowadzono
równie¿ do za³¹cznika nr 6 – Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze œrodków z bud¿etu UE).
8. W dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuñczo-wychowawcze, zmniejsza siê wysokoœæ wydatków o kwotê 120.881 z³, zmiany obejmuj¹:
a) przenosi siê œrodki finansowe w wysokoœci
1.977 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
na œwiadczenia spo³eczne (§ 3110) z przeznaczeniem na wyp³atê œwiadczenia na kontynuacjê nauki dla wychowanki w Oœrodku
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy,
b) zmniejsza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych zwi¹zanych z finansowaniem
pobytu dzieci w placówkach opiekuñczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
o kwotê 120.881 z³ w zwi¹zku z przeniesieniem œrodków na wydatki na dotacje w rozdz.
85311 – Rehabilitacja zawodowa i spo³eczna
osób niepe³nosprawnych.
9. W dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i spo³eczna osób niepe³nosprawnych, zwiêksza siê wysokoœæ wydatków o kwotê 120.881 z³,
zmiany obejmuj¹:
a) przenosi siê œrodki finansowe w kwocie 2.055 z³
z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych na wydatki
na dotacje udzielane z bud¿etu na finansowanie
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom
(§ 2820), z przeznaczeniem na dofinansowanie
dzia³alnoœci warsztatów terapii zajêciowej,
b) zwiêksza siê o kwotê 120.881 z³ wydatki na
dotacje udzielane z bud¿etu na finansowanie
zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w zwi¹zku ze wzrostem do
15% dofinansowania bie¿¹cych kosztów dzia³alnoœci 4 warsztatów terapii zajêciowej na
terenie powiatu poznañskiego.
10.W dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne oœrodki
szkolno-wychowawcze, wprowadza siê zmiany
w klasyfikacji wydatków maj¹tkowych dotycz¹cych prac inwestycyjnych (przebudowy, modernizacji) w budynku SOSW w Owiñskach i w parku
orientacji przestrzennej w zwi¹zku z tym, i¿
obiekt jest zabytkowy, a wydatki inwestycyjne
w takich obiektach bêd¹cych w u¿ytkowaniu
jednostek bud¿etowych nale¿y klasyfikowaæ
w § 658.
11.W dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, zmniejsza siê wysokoœæ wydatków o kwotê
15.000 z³, z tego:
a) zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
o kwotê 15.000 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków zwi¹zanych z ogrzewaniem internatu w sezonie zimowym w Zespole
Szkó³ w Rokietnicy,
b) zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 30.000 z³ w zwi¹zku z przeniesieniem œrodków do dz. 801, rozdz. 80120 –
Licea ogólnokszta³c¹ce, z przeznaczeniem na
zakup mebli do klasopracowni w LO w Puszczykowie.

w powiecie poznañskim”, zmniejszono wysokoœæ wydatków maj¹tkowych planowanych do
realizacji w 2010 roku o kwotê ogó³em 700.000 z³,
w tym:
– œrodki z MFEOG (§ 6055) – 595.000 z³,
– bud¿et powiatu (§ 6056) – 105.000 z³.
W planie na rok 2011 uwzglêdniono wydatki
w kwocie ogó³em 600.000 z³, w tym:
– œrodki z MFEOG (§ 6055) – 510.000 z³,
– bud¿et powiatu (§ 6056) – 90.000 z³.
2. W dz. 801, rozdz. 80195, w ramach projektu
„Uczeñ Zespo³u Szkó³ w Rokietnicy – jego kompetencje dodatkowe a skutecznoœæ i konkurencyjnoœæ na rynku pracy” w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet IX, Dzia³anie 9.2, nie zmienia siê wysokoœæ planowanych
wydatków, natomiast przenosi siê œrodki finansowe w kwocie 10 360 z³ pomiêdzy Ÿród³ami finansowania, po zmianach:
– œrodki z EFS – 69.588 z³,
– bud¿et pañstwa – 92 z³.
W planie na rok 2011 uwzglêdniono wydatki
w kwocie ogó³em 97.190 z³ ze Ÿróde³ unijnych.
3. W dz. 854, rozdz. 85403, w ramach projektu pn.
„Stworzenie otwartej strefy rekreacji dzieciêcej
na potrzeby uczniów OSW w Owiñskach oraz
mieszkañców powiatu poznañskiego”, zmniejszono wysokoœæ wydatków planowanych do realizacji w 2010 roku o kwotê ogó³em 1.929.054 z³,
w tym:
– œrodki z EFRR – 637.514 z³,
– bud¿et powiatu – 1.291.540 z³.
Œrodki te przeniesiono na wydatki planowane na
2011 rok.

WYDATKI NA FINANSOWANIE
PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
ZE ŒRODKÓW Z BUD¯ETU UE, A TAK¯E
Z INNYCH ŒRODKÓW POCHODZ¥CYCH
ZE •RÓDE£ ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJ¥CYCH ZWROTOWI

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wprowadzono zmiany do za³¹cznika nr 6 – Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze œrodków z bud¿etu UE, w zakresie
nastêpuj¹cych zadañ:
1. W dz. 801, rozdz. 80195, w ramach projektu dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn.
„Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Zmniejsza siê wysokoœæ planowanych przychodów
z zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek na rynku krajowym o kwotê 5.000.000 z³.

Zwiêksza siê wysokoœæ planowanych przychodów
i wydatków Powiatowego Oœrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu o kwotê 783 z³. Wysokoœæ przychodów i wydatków po
zmianach wynosi 3.934.063 z³.
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DOCHODY I WYDATKI ZWI¥ZANE
Z OCHRON¥ ŒRODOWISKA
W ramach wydatków zaplanowanych w dz. 900,
rozdz. 90095 – Pozosta³a dzia³alnoœæ, § 4300 – Zakup us³ug pozosta³ych – wyodrêbnia siê wydatki
w kwocie 35.000 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia 7 nasadzeñ œródpolnych, z³o¿onych z drzew i krzewów rodzimych, dziko rosn¹cych
gatunków w Rogaliñskim Parku Krajobrazowym
oraz Parku Krajobrazowym Promno na terenie powiatu poznañskiego.
POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM
W planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wprowadza siê zmiany polegaj¹ce na
przeniesieniu œrodków pomiêdzy grupami wydatków w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przekazania do
koñca grudnia 2010 r. 20% wartoœci sprzeda¿y za
IV kwarta³ 2010 r. oraz na zakup programów komputerowych niezbêdnych do prowadzenia zasobu
geodezyjnego, w tym:
– wydatki na dotacje (§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne) – zwiêkszenie o kwotê 34.210 z³,
– wydatki bie¿¹ce – zwiêkszenie o kwotê 11.845 z³,
– wydatki maj¹tkowe (§ 6120 – Wydatki inwestycyjne funduszu celowego) – zmniejszenie o kwotê
46.055 z³.
LIMIT ZOBOWI¥ZAÑ DLA ZARZ¥DU
POWIATU NA REALIZACJÊ ZADAÑ
W LATACH 2011-2013
W zwi¹zku z trwaj¹cymi procedurami przetargowymi i administracyjnymi, dotycz¹cymi uzyskania
pozwoleñ i uzgodnieñ dla niektórych zadañ inwesty-
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cyjnych i remontowych realizowanych przez Powiat
w 2010 roku, zachodzi koniecznoœæ zwiêkszenia limitu zobowi¹zañ dla Zarz¹du Powiatu na rok 2011
o kwotê ogó³em 17.385.000 z³ z przeznaczeniem na
realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
– kwota 11.030.000 z³ – Modernizacje i remonty
dróg powiatowych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie œrodków w bud¿ecie 2011 roku w zwi¹zku
z planowanym wyst¹pieniem do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadañ w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
– kwota 800.000 z³ – Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach,
– kwota 550.000 z³ – Remont budynków mieszkalnych przy OSW w Owiñskach, plac Przemys³awa 7 i 11,
– kwota 543.000 z³ – „Modernizacja budynku wraz
z zagospodarowaniem terenu przy ul. S³owackiego 8 w Poznaniu”,
– kwota 922.000 z³ – „Zastosowanie kolektorów
s³onecznych dla potrzeb c.w.u. w obiektach Powiatu Poznañskiego”,
– kwota 110.000 z³ – „Przebudowa budynku sto³ówki Zespo³u Szkó³ w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 dla potrzeb prowadzenia zajêæ
dydaktycznych”,
– kwota 850.000 z³ – Budowa boiska przy OSW
w Owiñskach,
– kwota 100.000 z³ – „Adaptacja pomieszczeñ dla
potrzeb ekspozycji zbioru map w Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach”,
– kwota 1.930.000 z³ – Rewaloryzacja kompleksu
parkowego w ramach realizacji projektu „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów OSW w Owiñskach oraz
mieszkañców powiatu poznañskiego”,
– kwota 550.000 z³ – Wykonanie kanalizacji deszczowej OSW w Owiñskach.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarz¹du Powiatu
od 20 sierpnia do 24 wr zeœnia 2010 r.
Zarz¹d Powiatu odby³ 7 protoko³owanych
posiedzeñ: 24, 26 i 31 sierpnia oraz 3, 9, 16
i 20 wrzeœnia.
I

UCHWA£Y PODJÊTE PRZEZ ZARZ¥D:

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów
zagospodarowania przestrzennego – 10 postanowieñ – w tym 1 o nieuzgodnieniu,
2. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj¹cych
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego – w ZS nr 2 w Swarzêdzu,
3. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj¹cych
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego – w SOSW w Mosinie,
4. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj¹cych
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego – w LO w Kórniku,
5. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj¹cych
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego – w SOSW w Owiñskach,
6. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj¹cych
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego – w ZS nr 2 w Swarzêdzu,
7. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj¹cych
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego – w ZS nr 1 w Swarzêdzu,
8. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj¹cych
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siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego – w ZS w Bolechowie,
9. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj¹cych
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego – w ZS nr 1 w Swarzêdzu,
10. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj¹cych
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego – w ZS nr 2 w Swarzêdzu,
11. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj¹cych
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego – w PPP w Luboniu,
12. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj¹cych
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego – w SOSW w Owiñskach,
13. w sprawie œwiadczenia us³ugi PayByNet
przez Krajow¹ Izbê Rozliczeniow¹ SA.
Zarz¹d postanowi³ zleciæ Krajowej Izbie
Rozliczeniowej SA w Warszawie œwiadczenie us³ugi PayByNet – p³atnoœci elektroniczne w zakresie niektórych us³ug na
Platformie Elektronicznych Us³ug Publicznych – do 31 grudnia 2010 r., ca³kowity
koszt us³ugi nie przekroczy kwoty 6.000,00 z³
brutto,
14. w sprawie wyra¿enie zgody na wykonanie
robót uzupe³niaj¹cych dla zadania „Przebudowa budynku »Jacek« Domu Dziecka
w Kórniku-Bninie – umowa ZP.3432-45/09”
przez firmê PLUS SYSTEM sp. z o.o. –
Poznañ, o wartoœci 18.560,00 z³ brutto. Po
zakoñczeniu prac polegaj¹cych na przebudowie budynku „Jacek” Domu Dziecka w Kórniku-Bninie przedstawiciel Komendanta
Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Poznaniu zakwestionowa³ rozwi¹zania
paŸdziernik 2010
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przyjête dla obiektu w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej, w tym: oddymiania korytarza, poddasza i nawiewu do niego œwie¿ego powietrza, usytuowania drzwi ppo¿.
przy klatce schodowej, oœwietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt dzieci. Realizacja powy¿szych prac
jest niezbêdna do uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie,
15. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê kalendarzy ksi¹¿kowych
na 2011 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór
oferty z³o¿onej przez firmê EDICTA SA –
Poznañ, która zaoferowa³a realizacjê zamówienia za kwotê 9.882,00 z³ brutto. W postêpowaniu zosta³y z³o¿one 4 oferty na kwoty od
9.882,00 z³ do 11.834,00 z³ brutto. Jedna oferta zosta³a odrzucona, dwóch oferentów zosta³o wykluczonych. Przedmiot zamówienia
obejmuje dostawê 200 szt. kalendarzy ksi¹¿kowych na 2011 rok,
16. w sprawie zmiany uchwa³y Zarz¹du Powiatu Poznañskiego nr 4/99 z dnia 15 lutego
1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Zarz¹du Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zmiana w schemacie organizacyjnym dotyczy zwiêkszenia etatu
rzecznika prasowego z 1/2 etatu na ca³y
etat. Z uwagi na coraz wiêksz¹ koniecznoœæ
udzielania przez rzecznika prasowego Zarz¹du Dróg Powiatowych informacji dotycz¹cych m.in. stanu i zadañ wykonywanych
na terenie dróg powiatowych konieczne jest
zwiêkszenie etatu rzecznika prasowego z 1/2
na pe³en etat. Zatrudnienie osoby na ww.
stanowisku zapewni m.in. w³aœciwy przep³yw informacji do wiadomoœci publicznej,
odpowiednie przygotowanie materia³ów do
publikacji, prezentacji multimedialnych,
statystyk i sprawozdañ, strony internetowej,
17. w sprawie powierzenia pani Marii Bobrowskiej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie. W dniu
24 sierpnia 2010 r. przeprowadzono konkurs
na stanowisko dyrektora Poradni. W tajnym
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g³osowaniu komisja konkursowa wy³oni³a
na powy¿sze stanowisko pani¹ Mariê Bobrowsk¹. Okres powierzenia stanowiska
dyrektora Poradni ustala siê na czas od
1 wrzeœnia 2010 r. do 31 sierpnia 2015 r.,
18. w sprawie zmiany § 1, ust. 3 uchwa³y nr
2928/2010 Zarz¹du Powiatu w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie publikacji promocyjnych, kalendarzy œciennych oraz wizytówek i teczek
zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej
Powiatu Poznañskiego. Zmiana dotyczy
wykonawcy w czêœci III postêpowania (wykonanie teczek i wizytówek). Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez firmê
REMI-B Krzysztof Boiñski Adam Krokowski sp.j. – Bielsko-Bia³a, która zaoferowa³a
realizacjê zamówienia za kwotê 7.930,00 z³
brutto. Zarz¹d 19 sierpnia 2010 r. zatwierdzi³
wyniki postêpowania. W dniu 26 sierpnia
2010 r. zatwierdzony Wykonawca z³o¿y³
oœwiadczenie o odst¹pieniu od zawarcia
umowy w ramach czêœci III przetargu,
19. w sprawie promocji atrakcji turystycznych
powiatu poznañskiego poprzez emisjê spotu reklamowego na antenie telewizji WTK
za kwotê 6.917,40 z³ brutto. Spot reklamowy by³ emitowany w dniach od 16 do 30
wrzeœnia 2010 r. Prezentacja mia³a formê
wizualn¹ i dŸwiêkow¹ o d³ugoœci 45 sekund. Spot zosta³ wyemitowany w czasie
najwiêkszej ogl¹dalnoœci, tj. miêdzy godz.
17.00 a 23.00 w ³¹cznej iloœci 30 razy, po
2 razy dziennie. Reklama bêdzie stanowi³a
zachêtê dla mieszkañców Poznania i okolic
do zaplanowania wypoczynku na terenie
podpoznañskich gmin. Realizacja powy¿szego zadania jest zgodna z za³o¿eniami
Strategii Promocji Powiatu Poznañskiego
na lata 2010-2015; cel strategiczny I Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych powiatu,
20. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4, pkt 8
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

ustawy Prawo zamówieñ publicznych na
sporz¹dzenie studium wykonalnoœci dla
inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni
ul. Wrzesiñskiej w Swarzêdzu i Jasinie
wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹”. Zarz¹d
zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez firmê STRATEGOR Wielkopolskie Centrum
Ekspertyz Finansowych – Poznañ, która
zaoferowa³o realizacjê zadania za kwotê
19.000,00 z³ brutto,
21. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na zakup drobnych nagród dla wyk³adowców seminarium szefów Wydzia³ów
Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa starostw powiatowych, urzêdów
miejskich miast na prawach powiatu województwa wielkopolskiego w wysokoœci
1.400,00 z³ brutto (10 piór wiecznych),
22. w sprawie upowa¿nienia pana Przemys³awa
Jankiewicza – Dyrektora Zespo³u Szkó³ nr 1
im. Powstañców Wielkopolskich w Swarzêdzu do zawarcia umowy i realizacji zadañ
zwi¹zanych z realizacj¹ projektu Narodowej
Agencji Programu „Uczenie siê poprzez ca³e
¿ycie” Leonardo da Vinci. W projekcie
uczestniczyæ bêdzie 32 uczniów w zawodach
mechanik pojazdów samochodowych oraz
elektromechanik pojazdów samochodowych, którzy wyjad¹ na sta¿ do Korbach
(Niemcy) w dwóch grupach, po 16 osób ka¿da. Podczas realizacji sta¿u uczniowie bêd¹
realizowaæ zajêcia praktyczne na specjalistycznych urz¹dzeniach z mechaniki samochodowej. Projekt bêdzie trwa³ od momentu
podpisania umowy do marca 2012 r.,
23. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych w kwocie 300,00 z³ na zakup pucharów dla uczestników zawodów wêdkarskich
na jeziorze Lusowskim o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Powiatu w Poznaniu. Zawody odby³y siê 5 wrzeœnia 2010 r. na jeziorze
Lusowskim w Lusówku. Zawody organizuje ko³o PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym,
24. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pe³nienie nadzoru inwestorskiego nad realizacj¹
zadania pn. „Remont Zespo³u Szkó³ im.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Gen. Dezyderego Ch³apowskiego w Bolechowie – roboty budowlane, sanitarne i elektryczne na parterze i I piêtrze w budynku
g³ównym oraz przeprowadzenie drena¿u
opaskowego wokó³ budynku”, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
25. w sprawie zmiany planu finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej na rok
2010,
26. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na
przeprowadzenie okresowych badañ jakoœci gleby i ziemi na terenie powiatu poznañskiego, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania
komisji przetargowej,
27. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê komputerów przenoœnych oraz akcesoriów zasilaj¹cych dla potrzeb Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia
SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
28. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie remontu
Zespo³u Szkó³ im. Gen. Dezyderego Ch³apowskiego w Bolechowie – roboty budowlane, sanitarne i elektryczne na parterze
i I piêtrze w budynku g³ównym oraz przeprowadzenie drena¿u opaskowego wokó³
budynku. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty
z³o¿onej przez Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe MIRTECH
Miron Skrzeczkowski – Czarnków, które
zaoferowa³o realizacjê zadania za kwotê
559.614,96 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono jedn¹ ofertê,
29. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na pe³nienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
polegaj¹cymi na rewaloryzacji kompleksu
parkowego (parku pocysterskiego) w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie
otwartej strefy rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach oraz mieszkañców
paŸdziernik 2010
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powiatu poznañskiego”. Zarz¹d zatwierdzi³
wybór oferty z³o¿onej przez SEWA Przedsiêbiorstwo Handlowe Ewa S³owiñska –
Poznañ, które zaoferowa³o realizacjê zamówienia za kwotê 82.960,00 z³ brutto.
W postêpowaniu z³o¿ono 1 ofertê,
30. w sprawie zmiany uchwa³y nr 2832/2010
Zarz¹du Powiatu w Poznaniu w sprawie przyznania gminom œrodków na remonty dróg
powiatowych w granicach administracyjnych
miast powiatu poznañskiego w 2010 r. Zmiana dotyczy przyznania Gminie Pobiedziska
œrodków w wysokoœci 80.000,00 z³ na remont
nawierzchni ul. Kostrzyñskiej na odcinku od
ul. Rynek do ul. Podgórnej – droga powiatowa nr 2409P Pobiedziska – Kostrzyn (zamiast
100.000,00 z³ – poniewa¿ wartoœæ po przetargu wraz z nadzorem wyniesie 80.000,00 z³)
i przeznaczenia dodatkowo 20.000,00 z³ na
odtworzenie remontowe ul. G³ównej – droga powiatowa nr 2482P (pozosta³a kwota
z pierwszego zadania),
41. sprawie wyra¿enia opinii, dotycz¹cej modernizacji linii kolejowej E-59, odcinek:
granica województwa dolnoœl¹skiego – Poznañ, Etap I, Faza I, Lot C od 131,080 do
163,400. Zarz¹d opiniuje pozytywnie projekt ww. modernizacji z nastêpuj¹cymi
uwagami: we wniosku b³êdnie ujêto kategoriê drogi dla ul. Dworcowej w m. Puszczykowo jako drogi gminnej, jest to droga
powiatowa nr 2495P w Puszczykowie; dla
przejazdu na skrzy¿owaniu drogi powiatowej nr 2495P nale¿y wykonaæ nawierzchniê
dojazdów do przejazdu z betonu asfaltowego o parametrach jak dla KR-3; dla dzia³ki
nr 215 obrêb Krosnowa, stanowi¹cej w³asnoœæ PKP, na której przebiega droga publiczna – droga powiatowa nr 2465P
– nale¿y uregulowaæ stan prawny, tj. wydzieliæ dzia³kê drogow¹ niezale¿n¹ od PKP
i przekazaæ nieodp³atnie na w³asnoœæ
Powiatu Poznañskiego; na skrzy¿owaniu
z drog¹ powiatow¹ nr 2463P w m. Mosina,
gdzie planowana jest budowa wiaduktu, nale¿y wybudowaæ chodnik obustronny oraz
œcie¿ki rowerowe; na drogach, dla których
przewidziane jest przejêcie w czêœci dzia-
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³ek drogowych, nale¿y wykonaæ na odcinku do planowanej granicy dzia³ek przebudowê lub remont nawierzchni; szczegó³owe
projekty skrzy¿owañ linii kolejowej z drogami powiatowymi nale¿y uzgodniæ z Zarz¹dem Dróg Powiatowych w Poznaniu,
42. w sprawie zmiany wynagrodzenia zasadniczego Dyrektora Oœrodka Wspomagania
Rodziny w Kobylnicy. Zarz¹d przyzna³
Dyrektorowi OWR w Kobylnicy panu Bogus³awowi Balczyñskiemu od 1 wrzeœnia
2010 r. wynagrodzenie zasadnicze w wysokoœci 2.383,00 z³ miesiêcznie, dodatek za
wys³ugê lat w wymiarze 20% wynagrodzenia zasadniczego w wysokoœci 476,60 z³,
dodatek wiejski w wymiarze 10% wynagrodzenia zasadniczego w wysokoœci
238,30 z³. Zmiana wynagrodzenia Dyrektora Balczyñskiego konieczna by³a ze wzglêdu na rozporz¹dzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wysokoœci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracê
w dniu wolnym od pracy – wysokoœæ minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego z tytu³em
zawodowym magistra z przygotowaniem
pedagogicznym wynosi 2.383,00 z³ (wzrost
o 7%),
43. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na
digitalizacjê dokumentów ze zbioru archiwum Zak³adowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ,
powo³ania komisji przetargowej,
44. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê gad¿etów promocyjnych na potrzeby projektu „Wykluczamy wykluczenie – projekt
Powiatu Poznañskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych
osób niepe³nosprawnych”, zatwierdzenia
SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
45. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

druk materia³ów informacyjno-promocyjnych (plakatów) na potrzeby projektu „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu
Poznañskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych osób
niepe³nosprawnych”, zatwierdzenia SIWZ,
powo³ania komisji przetargowej,
46. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawê gad¿etów
promocyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu dla czêœci III i IV.
Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty:
– dla czêœci III (dostawa no¿y do papieru
– 10 szt.) – z³o¿onej przez przedsiêbiorcê GRAFSERVICE Izabela Staniszewska-Macio³ z siedzib¹ w £odzi, które
zaoferowa³o realizacjê zamówienia za
kwotê 2.562,00 z³ brutto,
– dla czêœci IV (dostawa etui na spinki do
mankietów – 10szt.) – z³o¿onej przez
przedsiêbiorstwo GRAFSERVICE Izabela Staniszewska-Macio³ z siedzib¹
w £odzi, które zaoferowa³o realizacjê
zamówienia za kwotê 463,60 z³ brutto.
W postêpowaniu zosta³a z³o¿ona jedna
oferta,
47. w sprawie uniewa¿nienia III postêpowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pe³nienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem oœwietlenia
i monitoringu boisk sportowych, wybudowanych w ramach projektu pod nazw¹
„Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim”, dofinansowanego ze œrodków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zarz¹d postanowi³
uniewa¿niæ przedmiotowe postêpowanie,
poniewa¿ oferta z najni¿sz¹ cen¹ przewy¿sza kwotê, któr¹ Zamawiaj¹cy zamierza
przeznaczyæ na sfinansowanie zamówienia.
Cena jedynej z³o¿onej oferty wynosi
45.140,00 z³ brutto,
48. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielnie zamówienia publicznego w tryBiuletyn Powiatu Poznañskiego

bie przetargu nieograniczonego na remont
dachu na prawym i lewym skrzydle budynku Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Powstañców
Wielkopolskich w Swarzêdzu, os. Miel¿yñskiego 5A, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania
komisji przetargowej,
49. w sprawie przeznaczenia œrodków na organizacjê imprezy pn. „W³oskie smaki”
w Zespole Szkó³ w Rokietnicy prowadzonym przez Powiat Poznañski. Zarz¹d postanowi³ przeznaczyæ na ww. cel kwotê
20.000,00 z³ brutto. Impreza „W³oskie smaki” odbywa³a siê w dniach od 4 do 8 paŸdziernika 2010 r. w ramach wspó³pracy
w zakresie kultury i edukacji miêdzy Powiatem Poznañskim a Prowincj¹ Forli-Cesena. Impreza, skierowana do uczniów ZS
w Rokietnicy, mia³a charakter warsztatowy
i poprowadzi³ j¹ rodowity W³och,
50. w sprawie zlecenia dostawy mebli dla potrzeb wyposa¿enia Starostwa Powiatowego
w Poznaniu w trybie zamówienia z wolnej
rêki. Zarz¹d postanowi³ zleciæ dostawê
mebli (biurko, przystawka do biurka, pó³ka
na klawiaturê – 10 szt., szafka dwudrzwiowa jednopó³kowa – 5 szt., szafka pod drukarkê – 5szt.) przedsiêbiorstwu Meblomet
Spó³dzielnia Rzemieœlnicza Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw z siedzib¹ w Starogardzie Gdañskim za kwotê 5.660,80 z³ brutto
(zamówienie uzupe³niaj¹ce),
51. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na pe³nienie nadzoru inwestorskiego nad realizacj¹ zadania „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy
Spo³ecznej w Lisówkach, przy ul. Leœne
Zacisze 2”. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez Konsorcjum: Agencja Inwestycyjna TERRA Sp. z o.o. i Wspólnicy
Spó³ka Komandytowa – Poznañ – Lider
oraz AGENCJA INWESTYCYJNA TERRA – Poznañ – Partner, które zaoferowa³o
realizacjê zamówienia za kwotê 46.102,21 z³
brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 2 oferty,
druga oferta by³a na kwotê 64.300,00 z³
brutto,
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52. w sprawie opracowania programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej i redukcji
drapie¿ników (lisów i jenotów) na terenie
powiatu poznañskiego. Zarz¹d wyrazi³ zgodê na zawarcie umowy z panem mgr. in¿.
Krzysztofem Lompertem na wykonanie
ww. opracowania za kwotê 17.523,00 z³
brutto. Opracowanie programu odbudowy
populacji zwierzyny drobnej i redukcji
drapie¿ników (lisów i jenotów) na terenie
powiatu poznañskiego jest zwi¹zane z ratowaniem i ochron¹ zwierzyny drobnej oraz
pielêgnacj¹ i wzbogacaniem regionalnego
potencja³u przyrody. Zapytanie ofertowe
skierowano do 3 osób,
53. w sprawie upowa¿nienia pana Romana Samcika – dyrektora Zespo³u Szkó³ w Mosinie
do zawierania umów i dokonywania rozliczeñ finansowych. Upowa¿nienie obejmuje
w szczególnoœci: zawieranie umów i porozumieñ w sprawie finansowania i kszta³cenia
uczniów klas wielozawodowych w zakresie
teoretycznych przedmiotów zawodowych,
okreœlenie wysokoœci stawek za kursy wielozawodowe, rozliczanie op³at i wystawianie
faktur za udzia³ w kursach wielozawodowych,
odbywaj¹cych siê w Wojewódzkim Oœrodku
Doskonalenia Zawodowego w Mosinie. Rozliczenia bêd¹ dokonywane ka¿dorazowo po
zakoñczeniu kursu. Upowa¿nienie jest wa¿ne
na okres od 1 wrzeœnia 2010 r. do 30 czerwca
2011 r.,
54. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
odp³atnoœci za kursy WODZ w Mosinie.
Zarz¹d okreœli³ na rok szkolny 2010/2011
stawkê odp³atnoœci za kursy wielozawodowe w zakresie teoretycznych przedmiotów
zawodowych, organizowane przez Wojewódzki Oœrodek Doskonalenia Zawodowego przy ZS w Mosinie: kurs I stopnia –
349,00 z³, kurs II stopnia – 349,00 z³, kurs
III stopnia – 349,00 z³,
55. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenê
na œwiadczenie us³ugi sprz¹tania budynku
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy
ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przy-
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leg³ym oraz pomieszczeñ biurowych filii
Wydzia³u Komunikacji i Transportu w Swarzêdzu ul. Poznañska 25. Zarz¹d zatwierdzi³
wybór oferty z³o¿onej przez przedsiêbiorstwo Spó³dzielnia Pracy „Po³ysk” z siedzib¹ w Poznaniu, które zaoferowa³o
realizacjê zamówienia za kwotê 381.336,24 z³
brutto. W postêpowaniu z³o¿ono dwie oferty, druga oferta by³a na kwotê 465.151,83 z³
brutto,
56. w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej budowy chodnika wraz z zatokami autobusowymi, zjazdami na posesjê oraz kanalizacj¹
deszczow¹ w m. Paczkowo, gm. Swarzêdz.
Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ projekt
budowy chodnika wraz z zatokami autobusowymi, zjazdami na posesjê oraz kanalizacj¹ w ci¹gu ul. Dworskiej i ul. Sokolnickiej
w m. Paczkowo, gm. Swarzêdz. Natomiast
projekt budowy chodnika wraz z zatokami
autobusowymi, zjazdami na posesjê oraz
kanalizacj¹ w ci¹gu ul. Zap³ocie i ul. Sarbinowskiej w m. Paczkowo, gm. Swarzêdz
Zarz¹d zaopiniowa³ negatywnie, poniewa¿
inwestycja ingeruje w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego (ul. Zap³ocie
i Sarbinowska le¿¹ w ci¹gu drogi powiatowej 2439P relacji Paczkowo – Trzek). Burmistrz Miasta i Gminy Swarzêdz nie jest
zarz¹dc¹ drogi powiatowej, nie jest wiêc
w³aœciwy do wystêpowania w sprawach
zwi¹zanych z uzyskaniem decyzji o zezwolenie na realizacjê inwestycji drogowej dla
tej drogi,
57.w sprawie wyra¿enia zgody na wykonanie
robót uzupe³niaj¹cych dla zadania pn. „Przebudowa budynku »Jacek« Domu Dziecka
w Kórniku-Bninie – umowa ZP.3432-45/09”
przez firmê PLUS SYSTEM Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu za kwotê 24.014,08 z³
brutto (traci moc uchwa³a nr 2941/2010
z dnia 24 sierpnia 2010 r., poniewa¿ firma
anulowa³a ofertê z powodu b³êdnej kalkulacji),
58. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie layoutu i wdro¿enie CMS dla strony internetowej powiatu poznañskiego,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji
przetargowej,
59. w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia
publikacji na ³amach magazynu „Welcome
to Poznañ & Wielkopolska”. Zarz¹d postanowi³ przeznaczyæ na ww. cel 4.880,00 z³
brutto (dwie strony kolorowe wraz z opracowaniem graficzno-tekstowym oraz ilustrowane zdjêciami). Publikacja dot.
inwestycji drogowych, prac remontowo-budowlanych w placówkach edukacyjnych
i opiekuñczo-wychowawczych zarz¹dzanych przez Powiat Poznañski oraz funduszy
zewnêtrznych pozyskiwanych przez Powiat
i podleg³e mu jednostki organizacyjne,
60. w sprawie podzia³u rezerwy ogólnej bud¿etu powiatu na 2010 r. – kwota 162.000,00 z³
z przeznaczeniem dla SOSW w Owiñskach,
61. w sprawie przeznaczenia œrodków pieniê¿nych na ratowanie kuropatwy – gatunku zagro¿onego wyginiêciem. Zleca siê
Nadleœnictwu Konstantynowo wykonanie
przedsiêwziêcia pn. „Ratowanie kuropatwy
– gatunku zagro¿onego wyginiêciem drog¹
restytucji”, polegaj¹cego na wprowadzeniu
na stare miejsca bytowania 606 sztuk tego
gatunku. Koszt jednostkowy za kuropatwê
wynosi 33,00 z³, co daje kwotê ca³kowit¹
w wysokoœci 19.998,00 z³. Nadleœnictwo
Konstantynowo realizuje od 2006 r. na swoim terenie program „O¿ywiæ pola”, którego elementem jest ratowanie kuropatwy.
Przedsiêwziêcie obejmuje nastêpuj¹ce gminy powiatu poznañskiego: Mosinê, Stêszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne
i Komorniki i jest realizowane poprzez: poprawê warunków œrodowiskowych g³ównie
na terenach polnych, polegaj¹cych na prowadzeniu podsadzenia oraz zak³adaniu
nowych nasadzeñ wybranych gatunków
drzew i krzewów, budowanie sztucznych
powierzchni niezale¿nych zbiorników wodnych umiejscowionych tam, gdzie w okresie lata wystêpuje dotkliwy brak wody,
wprowadzenie na stare miejsca bytowania
kuropatwy, intensywn¹ ochronê wszystkich
zwierz¹t prowadzon¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem oraz jesienno-zimowe doBiuletyn Powiatu Poznañskiego

karmianie wszystkich gatunków zwierz¹t
zimowych. Liczebnoœæ kuropatw jest ju¿ na
tak niskim poziomie, ¿e z biologicznego
punktu widzenia przy widocznych pojedynczych ptakach i bardzo nielicznych rozpoznanych stadkach powrót do stanów nie
zagro¿onych wyginiêciem jest ma³o prawdopodobny,
62. w sprawie udzielenia dotacji na remont
i konserwacjê urz¹dzeñ melioracji wodnej
szczegó³owej. Przeznacza siê œrodki finansowe w wysokoœci 150.000,00 z³ w formie
dotacji na remont i konserwacjê urz¹dzeñ
melioracji wodnej szczegó³owej dla nastêpuj¹cych spó³ek: Poznañski Zwi¹zek
Spó³ek Wodnych w imieniu nastêpuj¹cych
spó³ek gminnych: Gminnej Spó³ki Wodnej
Czerwonak – 6.593,63 z³, Gminnej Spó³ki
Wodnej Dopiewo – 18.052,22 z³, Gminnej
Spó³ki Wodnej Komorniki – 11.827,83 z³,
Spó³ki Wodno-Œciekowej Miasta Luboñ –
4.991,33 z³, Gminnej Spó³ki Wodnej Rokietnica – 14.125,09 z³, Gminnej Spó³ki
Wodnej Stêszew – 10.681,68 z³, Gminnej
Spó³ki Wodnej Suchy Las – 7.670,37 z³,
Gminnej Spó³ki Wodnej Tarnowo Podgórne – 10.087,64 z³. Zwi¹zek Spó³ek Wodnych w Nowym Tomyœlu w imieniu
Gminnej Spó³ki Wodnej Zlewni Mogielnicy Wschodniej Buk – 11.253,13 z³, Gminna Spó³ka Wodna Kleszczewo – 8.017,85 z³,
Gminna Spó³ka Wodna Kostrzyn –
12.500,00 z³, Spó³ka Wodno-Melioracyjna
„Trojanka” Murowana Goœlina – 7.033,20 z³,
Gminna Spó³ka Wodno-Melioracyjna Pobiedziska – 10.000,00 z³, Gminna Spó³ka
Wodno-Melioracyjna Swarzêdz – 9.341,59 z³,
Rejonowy Zwi¹zek Spó³ek Wodnych
w Œremie w imieniu Gminnej Spó³ki Wodnej Kórnik – 7.824,44 z³. Zgodnie z trybem
postêpowania o udzielenie dotacji spó³kom
wodnym, zawartym w uchwale Rady Powiatu w Poznaniu, kwotê 150.000,00 z³
postanowiono podzieliæ w nastêpuj¹cy sposób: 75% kwoty, czyli 112.500,00 z³ rozdzielono na wszystkie spó³ki wg kryterium
d³ugoœci rowów melioracyjnych, którymi
dana spó³ka zarz¹dza, 25% kwoty, czyli
paŸdziernik 2010
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37.500,00 z³ rozdzielono na 4 spó³ki
o 100% œci¹galnoœci sk³adek za 2009 r., zachowuj¹c przy tym równie¿ zasadê, i¿ przyznana dotacja nie przekracza³a kwoty,
o któr¹ dana spó³ka wnioskowa³a,
63. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na promocjê koñcowego festynu
sportowo-rekreacyjnego organizowanego
w ramach projektu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie
poznañskim” poprzez zamieszczenie og³oszenia promocyjnego na ³amach „Gazety
Wyborczej”, w dodatku poznañskim – za
kwotê 13.688,40 z³ brutto. Festyn odby³ siê
26 wrzeœnia 2010 r. w ZS w Bolechowie.
Jednostronne og³oszenie ukaza³o siê 23 i 24
wrzeœnia 2010 r.,
64. w sprawie og³oszenia IV przetargu nieograniczonego na pe³nienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem oœwietlenia
i monitoringu boisk sportowych wybudowanych w ramach projektu „Promocja
zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych
w powiecie poznañskim” dofinansowanego
ze œrodków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG), zatwierdzenia SIWZ, powo³ania
komisji przetargowej,
65. w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa panu
Tadeuszowi Ludwidze do reprezentowania
Powiatu Poznañskiego przy realizacji zadania „Budowa przy³¹czy œwiat³owodowych
do obiektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i ul. S³owackiego 8 w Poznaniu”. Udziela siê
pe³nomocnictwa do reprezentowania powiatu przed odpowiednimi urzêdami i instytucjami w celu uzyskania wszelkich
niezbêdnych uzgodnieñ i pozwoleñ dot. realizacji ww. zadania,
66. w sprawie uniewa¿nienia postêpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie renowacji i konserwacji
zbiorów tyflologicznych znajduj¹cych siê
w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Owiñskach w ramach projektu
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„Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych
w Owiñskach celem sta³ej ekspozycji wystawienniczej” wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Uniewa¿nia siê postêpowanie, poniewa¿ nie
z³o¿ono ¿adnej oferty nie podlegaj¹cej odrzuceniu. W postêpowaniu zosta³a z³o¿ona
jedna oferta,
67. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na sporz¹dzenie dokumentacji projektowej dotycz¹cej modernizacji sali sesyjnej oraz sali konferencyjnej
z uwzglêdnieniem poprawy ich akustyki
w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez firmê FRONT ARCHITECTS –
Poznañ, która zaoferowa³a realizacjê zadania
za kwotê 16.470,00 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 5 ofert – do kwoty 35.380,00 z³,
68. w sprawie wyksiêgowania zobowi¹zañ oraz
rozwi¹zania rezerw w ksiêgach rachunkowych Powiatu Poznañskiego. Na podstawie
pisemnej informacji kancelarii prawnej Masiota i Wspólnicy adw. Sp.p. postanawia siê
dokonaæ nastêpuj¹cych operacji w ksiêgach
rachunkowych Powiatu: wyksiêgowaæ
zobowi¹zania pracowników na kwotê
12.966,99 z³, rozwi¹zaæ rezerwy na zobowi¹zania wobec pracowników na kwotê
21.134,22 z³. Powiat Poznañski przej¹³
z dniem 2 listopada 2006 r. zobowi¹zania
i nale¿noœci po zlikwidowanym Wielospecjalistycznym Szpitalu „Puszczykowo”
spzoz. Prowadz¹ca obs³ugê prawn¹ Powiatu Poznañskiego kancelaria weryfikuje pod
wzglêdem zasadnoœci zobowi¹zania wykazane w bilansie zlikwidowanego zak³adu,
69. w sprawie wyra¿enia zgody na zmianê kosztorysu realizacji zadania z zakresu pomocy
spo³ecznej w roku 2010 pn. „Wydawanie
miesiêcznika Filantrop Naszych Czasów”
przez Fundacjê Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym FILANTROP. Zarz¹d wyrazi³
zgodê na zmianê kosztorysu ofertowego
w pkt IV oferty Fundacji z uwagi na przyznaBiuletyn Powiatu Poznañskiego

nie dofinansowania z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Przyznana kwota dotacji nie powoduje zmiany wysokoœci dotacji przyznanej przez powiat oraz kosztów rodzajowych,
70. w sprawie wspó³finansowania przedsiêwziêcia polegaj¹cego na wykonaniu zadrzewieñ œródpolnych w Rogaliñskim Parku
Krajobrazowym oraz Parku Krajobrazowym Promno zgodnie z programem zwiêkszania lesistoœci powiatu poznañskiego – za
kwotê 35.000,00 z³. Zadanie wykona Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Zadanie polegaæ
bêdzie na wspó³finansowaniu wykonania
7 nowych zadrzewieñ œródpolnych (nasadzenie 3.850 szt. sadzonek, opalikowanie
i wykonanie ogrodzenia). £¹czny koszt
zadania wynosi 70.262,00 z³,
71. w sprawie uniewa¿nienia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pe³nienie nadzoru inwestorskiego nad realizacj¹ zadania pn. „Remont ZS
w Bolechowie – roboty budowlane, sanitarne
i elektryczne na parterze budynku i I piêtrze
budynku g³ównego oraz drena¿ opaskowy
wokó³ budynku”, poniewa¿ cena najkorzystniejszej oferty przewy¿sza kwotê, któr¹
zamawiaj¹cy zamierza³ przeznaczyæ na sfinansowanie zamówienia. W postêpowaniu
z³o¿ono 3 oferty od kwoty 5.587,60 z³ do
23.788,78 z³,
72. w sprawie wyra¿enia zgody na wykonanie
robót awaryjnych izolacji œcian piwnicznych budynku przy ul. S³owackiego 8
w Poznaniu firmie Anmar s.c. Firma Us³ugowo-Handlowa Marek i Aneta Frosik –
D¹browa – za kwotê brutto 63.684,00 z³,
73. w sprawie o g³oszenia II przetargu nieograniczonego na wykonanie renowacji i konserwacji zbiorów tyflologicznych, znajduj¹cych
siê w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Owiñskach, w ramach projektu „Renowacja i konserwacja zbiorów
tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach celem utworzenia sta³ej
ekspozycji wystawienniczej”, wspó³finansoBiuletyn Powiatu Poznañskiego

wanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
74. w sprawie przeprowadzenia II postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pe³nienie
nadzoru inwestorskiego nad realizacj¹ zadania pn. „Remont Zespo³u Szkó³ im. Gen.
Dezyderego Ch³apowskiego w Bolechowie
– roboty budowlane, sanitarne i elektryczne
na parterze i I piêtrze w budynku g³ównym
oraz przeprowadzenie drena¿u opaskowego
wokó³ budynku”, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
75. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawê gad¿etów
promocyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu dla czêœci I, II i V.
Zatwierdza siê wybór oferty w czêœci I –
dostawa 500 szt. balonów – z³o¿onej przez
firmê TAURUS Doradztwo i Reklama
Adam Widuch – Gliwice, która zaoferowa³a
realizacjê zamówienia za kwotê 396,50 z³
brutto, w czêœci II – dostawa kubków termoizolacyjnych, kredek, zestawów szkolnych,
gier zrêcznoœciowych, toreb na ramiê – z³o¿onej przez Firmê Kulik sp.j. – Trzebnica,
która zaoferowa³a realizacjê zadania za kwotê 5.999,24 z³ brutto, w czêœci V zamówienia – dostawa 35 szt. teczek konferencyjnych
– z³o¿onej przez Firmê Marketingowo-Reklamow¹ INTERMEDIA Kêdzierski Pawe³
– P³ock, która zaoferowa³a realizacjê zamówienia za kwotê 6.618,50 z³ brutto.
II POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. nieuzgodnienia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowoœci Rokietnica, rejon ulic:
Sportowej, Szamotulskiej i Kolejowej.
W dniu 15 lipca 2010 r. podpisane zosta³o porozumienie w sprawie powierzenia gminie
Rokietnica przez Powiat Poznañski niektórych zadañ zarz¹dzania drogami publicznymi
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powiatowymi. Zgodnie z porozumieniem
gmina przejê³a do prowadzenia na lata 2010-2012 zadanie w zakresie organizacji ruchu
w m. Rokietnica w ul. Szamotulskiej, na odcinku od skrzy¿owania z ul. Szkoln¹ do skrzy¿owania z ul. Pocztow¹, w ci¹gu drogi
powiatowej nr 2400P relacji Napachanie –
Z³otkowo. Zadanie to jest wspó³finansowane
ze œrodków Powiatu w kwocie 60.000,00 z³.
Z ustaleñ za³¹czonego projektu planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuj¹cego
tereny 1KD-Z i 2KD-Z, wynika, i¿ z góry
narzuca siê rozwi¹zania komunikacyjne w postaci ronda na skrzy¿owaniu ulic Szamotulskiej i Szkolnej, co wymusi wykup gruntów
przez Powiat Poznañski. Budzi to w¹tpliwoœci, zw³aszcza ¿e powierzono Gminie zadanie
po to, aby kwestie organizacji ruchu zosta³y
zaproponowane na podstawie sporz¹dzonej
dokumentacji,
2. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
us³ug we wsi Sady, dzia³ki 61/1, 61/2, 62/1.
Projekt planu wyznacza teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy us³ugowej, teren komunikacji – parkingu. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹
w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
3. uzgodnienia zmiany projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Swarzêdz, obejmuj¹cego tereny
w rejonie ul. Staniewskiego w Swarzêdzu
i Zalasewie (pow. ca. 6,15 ha). Projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy us³ugowej, tereny zabudowy us³ugowej w zieleni urz¹dzonej, tereny zieleni
urz¹dzonej, tereny infrastruktury elektroenergetycznej, teren infrastruktury gazowniczej, tereny komunikacji. Droga
powiatowa 2410P znajduje siê na granicy
opracowania. Ustalenia projektu planu nie
ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rol-

32

paŸdziernik 2010

5.

6.

7.

8.

nych w Lusówku, gm. Tarnowo Podgórne.
Projekt planu wyznacza tereny rolnicze, tereny zieleni i wód. Droga powiatowa 2419P
znajduje siê na granicy opracowania. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmuj¹cym dzia³ki po³o¿one w Swarzêdzu, ul. Armii Poznañ (pow. ca 1,72 ha).
Projekt planu wyznacza tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej, tereny
zieleni izolacyjnej, tereny dróg publicznych
– dojazdowych. Ustalenia projektu planu
nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹
Powiatu Poznañskiego,
uzgodnienia projektu czêœciowej zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów dzia³alnoœci gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: ¯abikowskiej, Wirowskiej i Przemys³owej,
gm. Komorniki. Projekt planu ustala tereny
zabudowy obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów, tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz
zabudowy us³ugowej, teren infrastruktury
elektroenergetycznej – stacji transformatorowych, teren drogi publicznej – ulica klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych –
ulice klasy lokalnej, tereny dróg publicznych – ulice klasy dojazdowej,
uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Sadach, w rejonie ul. Je¿ynowej, gm. Tarnowo Podgórne. Projekt planu wyznacza
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zabudowy us³ugowej, tereny zabudowy us³ugowej, teren zieleni
urz¹dzonej oraz sportu i rekreacji, teren rolniczy, teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, tereny komunikacji: teren
dróg wewnêtrznych, teren parkingu. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny
bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w ChyBiuletyn Powiatu Poznañskiego

bach pomiêdzy ulic¹ Szamotulsk¹ i jeziorem
Kierskim oraz w Baranowie w rejonie ulic:
Kasztanowej i Wierzbowej, gm. Tarnowo
Podgórne. Projekt planu wyznacza tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
tereny zabudowy siedliskowej, teren zabudowy mieszkaniowej z mo¿liwoœci¹ prowadzenia dzia³alnoœci produkcyjno-us³ugowej
z uci¹¿liwoœci¹ w granicach w³asnej dzia³ki, teren zabudowy letniskowej, rekreacji
i turystyki, teren rekreacji i sportu, teren
us³ug turystycznych, teren zieleni krajobrazowej, teren zieleni cmentarza, teren zalesieñ, teren zieleni cennej przyrodniczo
wskazany do objêcia ochron¹, teren drogi
publicznej wojewódzkiej, teren dróg gminnych, tereny dróg wewnêtrznych, teren
parkingu, tereny elektroenergetyki, tereny
istniej¹cych urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej.
Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
9. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowoœci Go³uski dla dzia³ki o nr ewidencyjnym 201, gm. Dopiewo. Projekt planu
ustala tereny rolnicze. Ustalenia projektu
planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
10. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowoœciach Dopiewiec i Palêdzie, wzd³u¿
drogi powiatowej ³¹cz¹cej miejscowoœci
Dopiewiec i Palêdzie. Projekt planu ustala tereny rolnicze, tereny dróg publicznych
– droga dojazdowa. Droga powiatowa
2401P znajduje siê na granicy opracowania. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹
w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego.
III PROJEKTY UCHWA£ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZ¥D POWIATU NA SESJÊ
RADY POWIATU:
1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Stêszew na realizacjê zadania w raBiuletyn Powiatu Poznañskiego

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

mach „Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011” w roku 2011,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Mosina na realizacjê zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011” w roku 2011,
w sprawie zmiany uchwa³y nr XXXIX/326/
III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia
31 marca 2010 r. w sprawie powierzenia
Gminie Mosina niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi,
zmienionej uchwa³¹ nr LXIII/358/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz uchwa³¹ nr LXIII/385/
III2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25
sierpnia 2010 r.,
w sprawie zabezpieczenia œrodków finansowych na realizacjê projektu „Przebudowa
nawierzchni ul. Wrzesiñskiej w Swarzêdzu
i Jasinie wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹”,
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie okreœlenia realizowanych przez Powiat Poznañski zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych oraz
wysokoœci œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
przeznaczonych na realizacjê tych zadañ
w roku 2010,
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznañ,
w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej
Powiatu Poznañskiego na 2010 r.,
w sprawie pozbawienia drogi nr 2197P
kategorii drogi powiatowej,
w sprawie pozbawienia drogi nr 2484P
kategorii drogi powiatowej.

IV PODJÊTE POSTANOWIENIA:
1. Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³ wnioski w sprawie
zmian w planach finansowych wydzia³ów
Starostwa oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu.
2. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê:
a) z wnioskami i interpelacjami zg³oszonymi podczas XLIV sesji Rady Powiatu
w Poznaniu, pismo z 26 sierpnia 2010 r.,
paŸdziernik 2010
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b) z wnioskiem Komisji Komunikacji i Infrastruktury, pismo z 19 sierpnia 2010 r.,
c) z wnioskiem Komisji Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki, pismo z 18 sierpnia 2010 r.
3. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na po³¹czenie
dwóch oddzia³ów w LO w Puszczykowie od
1 wrzeœnia 2010 r.: klasy 1e z klas¹ 1a,
z uwagi na niepe³ny nabór do klas (odpowiednio 11 i 16 uczniów) – zgodnie z wnioskiem.
4. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wyst¹pieniem
pokontrolnym w zwi¹zku z przeprowadzon¹
kontrol¹ problemow¹ w LO w Puszczykowie. Kontrola zosta³a przeprowadzona
w okresie od 5 do 9 lipca 2010 r. przez
Wydzia³ Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu na podstawie upowa¿nienia udzielonego przez Starostê
Poznañskiego. Zakres kontroli dotyczy³
ustalenia i przestrzegania procedur kontroli finansowej w jednostce w zakresie
wydatkowania œrodków publicznych na
wynagrodzenia pracowników. Kontrola
dotyczy³a wydatków wykonanych w 2009
i 2010 roku, przy czym ustalenia dokonane zosta³y na podstawie próby wydatków
wykonanych w paŸdzierniku 2009 roku
i w kwietniu 2010 roku. Ustalenia kontroli
zawarte zosta³y w protokole z 22 lipca
2010 r. Do treœci protoko³u nie zosta³y
wniesione zastrze¿enia. Dokonane ustalenia wskazuj¹, i¿ Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Puszczykowie wprowadzi³
procedury postêpowania, zapewniaj¹ce odpowiedni¹ kontrolê w zakresie wydatkowania œrodków publicznych na wynagrodzenia
pracowników. Przy dokonywaniu wydatków przestrzegano ustalonych procedur
kontroli wewnêtrznej.
5. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wyst¹pieniem pokontrolnym w zwi¹zku z przeprowadzon¹ kontrol¹ problemow¹ w DPS
w Lisówkach. Kontrola zosta³a przeprowadzona w okresie od 16 do 20 lipca 2010 r.
przez Wydzia³ Audytu i Kontroli Starostwa
Powiatowego w Poznaniu na podstawie
upowa¿nienia udzielonego przez Starostê
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Poznañskiego. Zakres kontroli dotyczy³
ustalenia i przestrzegania procedur kontroli
finansowej w jednostce w zakresie wydatkowania œrodków publicznych na wynagrodzenia pracowników. Kontrola dotyczy³a
wydatków wykonanych w 2009 i 2010
roku, przy czym ustalenia dokonane zosta³y na podstawie próby wydatków wykonanych we wrzeœniu 2009 roku i w marcu
2010 roku. Ustalenia kontroli zawarte zosta³y w protokole z 17 sierpnia 2010 r. Do
treœci protoko³u nie zosta³y wniesione zastrze¿enia. Dokonane ustalenia wskazuj¹,
i¿ Dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej
w Lisówkach wprowadzi³ procedury postêpowania, zapewniaj¹ce odpowiedni¹
kontrolê w zakresie wydatkowania œrodków publicznych na wynagrodzenia pracowników. Przy dokonywaniu wydatków
przestrzegano ustalonych procedur kontroli wewnêtrznej.
6. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wnioskiem
o przekazanie œrodków finansowych przeznaczonych na zajêcia pozalekcyjne do planów finansowych szkó³. W 2010 r. zosta³a
przeznaczona kwota 250.000,00 z³ na zajêcia pozalekcyjne. Kwota 65.620,49 z³ zosta³a wykorzystana przez szko³y do 18 sierpnia
2010 r. Zarz¹d wyrazi³ zgodê na przekazanie œrodków finansowych w kwocie
154.379,51 z³ do planów finansowych szkó³
w nastêpuj¹cej wysokoœci:
– ZS Bolechowo – 6.941,00 z³,
– LO Kórnik – 10.588,00 z³,
– LO Puszczykowo – 15.650,17 z³,
– ZS nr 1 Swarzêdz – 50.589,00 z³,
– ZS nr 2 Swarzêdz – 1.745,95 z³,
– ZS Mosina – 16.470,00 z³,
– ZS Rokietnica – 27.689,39 z³,
– SOSW Mosina – 24.706,00 z³,
– SOSW Owiñska – 0,00 z³.
Dodatkowe œrodki otrzyma³y:
– ZS nr 1 Swarzêdz – 6.800,00 z³,
– ZS Rokietnica – 1.900,00 z³,
– SOSW Owiñska – 8.000,00 z³.
7. Zarz¹d Powiatu po uzyskaniu opinii rady
pedagogicznej oraz cz¹stkowej oceny pracy od Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

w Poznaniu zatwierdzi³ ocenê pracy dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Luboniu Hanny £abuziñskiej na stopieñ
wyró¿niaj¹cy.
8. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wnioskami
dyrektorów szkó³ o zmiany w arkuszach organizacyjnych. Zarz¹d wyrazi³ zgodê na
zmiany w arkuszach organizacyjnych w ZS
w Mosinie, LO w Kórniku i ZS w Rokietnicy – zgodnie z pismem z 30 sierpnia
2010 r.
9. Zarz¹d Powiatu w sk³adzie: Starosta Jan
Grabkowski, Wicestarosta Tomasz £ubiñski,
Cz³onek Zarz¹du Ewa Dalc, Cz³onek Zarz¹du Mieczys³aw Ferenc oraz Skarbnik Renata
Ciurlik, Sekretarz Powiatu Adam Habry³o
spotka³ siê z Zarz¹dem NZOZ Szpital
w Puszczykowie w sk³adzie: Prezes NZOZ
Szpital w Puszczykowie Ewa Wieja i Wiceprezes NZOZ Szpital w Puszczykowie Jacek
Michalak oraz z czêœci¹ Rady Nadzorczej
w sk³adzie: Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej NZOZ Szpital w Puszczykowie Dariusz
Godlewski i Cz³onek Rady Nadzorczej
NZOZ Szpital w Puszczykowie Adam
Szyszka. Prezes NZOZ Szpital w Puszczykowie Ewa Wieja przedstawi³a Wieloletni
Plan Inwestycyjny dla Szpitala na lata 2010-2014. WPI dla Szpitala dotyczy trzech
aspektów: Rewitalizacji istniej¹cej substancji, tj. dostosowania jej do wymogów prawa,
Rozwoju Szpitala w Puszczykowie – wykorzystania potencja³u dotycz¹cego terenów
Szpitala oraz rozwoju umo¿liwiaj¹cego
zwiêkszenie oferty i tym samym przychodów, Zakupu sprzêtu medycznego – uzupe³nienia brakuj¹cego sprzêtu i wymiany
zu¿ytego – równie¿ zwi¹zanej z dostosowaniem do przepisów (Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.
w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adu
opieki zdrowotnej, Dz.U. z 2006 r. nr 213,
poz. 1568).
10. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na nauczanie indywidualne dla uczennicy II klasy LO
w ZS nr 2 w Swarzêdzu w wymiarze 12
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

godzin tygodniowo w I semestrze roku
szkolnego 2010/2011.
11. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na nauczanie indywidualne dla ucznia I klasy Gimnazjum w SOSW w Mosinie w wymiarze 12
godzin tygodniowo do koñca nauki w gimnazjum.
12. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na nauczanie indywidualne dla ucznia SOSW w Mosinie w wymiarze 10 godzin tygodniowo na
okres 5 lat.
13. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z pismem dot.
zagospodarowania oszczêdnoœci w ramach
projektu „Promocja zdrowia poprzez sport
– zespó³ przyszkolnych otwartych boisk
wielofunkcyjnych w Powiecie Poznañskim” oraz wyrazi³ zgodê na podjêcie dzia³añ zgodnie z wnioskiem wydzia³ów. Za
przeprowadzenie odpowiedniej procedury
odpowiedzialny jest Wydzia³ Inwestycji
i Remontów oraz Wydzia³ Tworzenia i Realizacji Projektów.
14. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wnioskiem
dot. zarz¹dzania drogami powiatowymi
przez gm. Mosina oraz wyrazi³ zgodê na
przekazanie w ca³oœci kwoty 1.150.000,00 z³
(uchwa³¹ Rady Powiatu w Poznaniu ww.
kwota zosta³a przekazana na zadania polegaj¹ce na remoncie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2461P – ul. Gromadzka,
na odcinku od km 0+000 do km 2+063 oraz
nr 2460P – ul. Poznañska w m. Czapury na
odcinku od km 0+055 do km 0+359) na
realizacjê zadania: remont nawierzchni
jezdni drogi powiatowej nr 2461P – ul. Gromadzka, na odcinku od km 0+000 do km
2+063).
15. Starosta Jan Grabkowski przedstawi³ informacjê na temat budowy Komisariatu
Policji w Czerwonaku. Obecnie trwaj¹
prace planistyczno-projektowe budowy
nowego Komisariatu, którego projekt budowy zostanie sfinansowany w bie¿¹cym
roku ze œrodków Powiatu Poznañskiego
przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji.
Do projektu bud¿etu Powiatu Poznañskiego
na rok 2011 zostanie wniesiona na potrzeby
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
paŸdziernik 2010
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kwota 1.000.000,00 z³, z której znaczna
czêœæ mo¿e zostaæ przeznaczona na dofinansowanie budowy Komisariatu Policji
w Czerwonaku.
16. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wnioskiem
oraz wyrazi³ zgodê na zaci¹gniêcie zobowi¹zania finansowego w roku 2011 w kwocie
550.000,00 z³ dla zadania realizowanego
przez Wydzia³ Inwestycji i Remontów m.in.
„Remont budynków mieszkalnych przy
OSW w Owiñskach, plac Przemys³awa 7
i 11”.
17. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wnioskiem
dyrektor ZS w Mosinie oraz wyrazi³ zgodê
na zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011
osoby do realizacji zadañ edukacyjnych na
kursach w zawodzie fryzjer oraz osoby do
realizacji zajêæ wychowawczych w internacie.
18. Zarz¹d Powiatu zatwierdzi³ wysokoœæ nowych dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkó³ i placówek
prowadzonych przez Powiat Poznañski
w roku szkolnym 2010/2011. Dodatek
funkcyjny ustalono na okres od 1 wrzeœnia
2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. Przyznawany
jest na podstawie liczby oddzia³ów w danej
szkole lub placówce oraz liczby uczniów.
Wysokoœæ dodatku ustalono od kwoty
550,00 z³ do 2.000,00 z³. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów ustalono na okres 6
miesiêcy, tj. od 1 wrzeœnia 2010 r. do 28
lutego 2011 r. Wysokoœæ dodatku ustalono
od kwoty 700,00 z³ (dla 1 dyrektora) do
1.000,00 z³ (dla 11 dyrektorów). W zwi¹zku z powy¿szym od 1 wrzeœnia 2010 r. wynagrodzenie dyrektorów wzros³o o kwotê
od 87,20 z³ do 719,60 z³.
19. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z przedstawionymi dzia³aniami do realizacji programu
„Promocja Ekologii poprzez Edukacjê” i je
zaakceptowa³. Plan dzia³añ w ramach programu PEPE obejmuje m.in. szkolenie –
warsztaty uczniów ze szkó³ ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat –
2 turnusy w paŸdzierniku 2010 r., tematyka:
odpady, przyroda, woda – powodzie, uczestnicy – 10 placówek po 5 uczniów i wycho-
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wawca; szkolenie – warsztaty dla uczniów
gimnazjum bior¹cych udzia³ w I powiatowym konkursie ekologicznym – 2 turnusy
w listopadzie 2010 r., tematyka: odpady,
przyroda, woda – powodzie, uczestnicy –
12 szkó³ bior¹cych udzia³ w konkursie po
3 uczniów i wychowawca; szkolenie so³tysów, wyró¿niaj¹cych siê nauczycieli i samorz¹dowców z powiatu poznañskiego,
termin – 2 turnusy w paŸdzierniku 2010 r.,
tematyka: odpady – w tym punkty selektywnego gromadzenia odpadów, postêpowanie z odpadami, segregacja odpadów
problemowych z odpadów komunalnych,
zagospodarowanie odpadów organicznych
(zielonych), przyroda – w tym u¿ytki i nieu¿ytki ekologiczne, rola zadrzewieñ œródpolnych, uczestnicy – 2 turnusy po ok. 30
osób; warsztaty z aktywnoœci dot. ochrony
œrodowiska w lokalnych spo³ecznoœciach,
uczestnicy – 30 uczniów ze szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatu poznañskiego
wraz z opiekunami, termin: paŸdziernik
2010 r., tematyka: szeroka tematyka ochrony przyrody.
20. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na podwy¿kê wynagrodzeñ dla dwóch zawodowych
niespokrewnionych wielodzietnych rodzin
zastêpczych – od 1 stycznia 2010 r. Po
podwy¿ce jedna rodzina otrzyma miesiêczne wynagrodzenie w wysokoœci
2.141,10 z³ brutto (poprzednio 1.976,40 z³
brutto), druga rodzina otrzyma 2.305,80 z³
brutto (poprzednio 2.141,10 z³ brutto).
W opinii Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie obie rodziny rzetelnie sprawuj¹
funkcje opiekuñczo-wychowawcze wobec
powierzonych im dzieci. Zgodnie z art.
78c ustawy o pomocy spo³ecznej zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastêpcza otrzymuje kwotê
od 1.564,50 z³ do 2.635,20 z³. Œrodki na
podwy¿ki s¹ zarezerwowane w planie
finansowym PCPR.
Opracowa³a:
Justyna Nowakowska
Wydzia³ Organizacyjny
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Sprawozdanie z posiedzeñ komisji
w P o z n a n i u w e w r z e œ n i u 2 0 1 0 r.

15 wrzeœnia
Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej rozpatrzyli
skargê, która wp³ynê³a do Rady Powiatu w Poznaniu. Komisja wprowadzi³a tak¿e ostateczne
poprawki do protoko³u z kontroli realizacji
„Programu Naprawy Dróg Powiatowych w latach 2008-2010”. Protokó³ z kontroli zosta³
podpisany 29 wrzeœnia br.
ä

Goœciem posiedzenia Komisji Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki by³ Wies³aw Biegañski,
Powiatowy Konserwator Zabytków, który przedstawi³ cz³onkom komisji informacjê na temat
ochrony zabytków na terenie powiatu poznañskiego. W dalszej czêœci posiedzenia komisja
zapozna³a siê z postêpem prac zespo³u redakcyjnego „Kroniki Powiatu Poznañskiego”.

21 wrzeœnia
Podczas uroczystego posiedzenia cz³onkowie
Komisji Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia spotkali siê z organizatorami zbiórek krwi
w powiecie poznañskim. Ewa Dalc, Cz³onek
Zarz¹du Powiatu oraz Irena Skrzypczak, Wiceprzewodnicz¹ca Komisji podziêkowa³y goœciom za ich dotychczasow¹ dzia³alnoœæ
spo³eczn¹. Ponadto komisja zaopiniowa³a projekty uchwa³ na najbli¿sz¹ sesjê Rady.
ä

22 wrzeœnia
Podczas obrad Komisji Oœwiaty i Wychowania
Przemys³aw Wantuch, Dyrektor Wydzia³u Edukacji przedstawi³ dane na temat wyników egzaminu maturalnego oraz naboru do szkó³
prowadzonych przez Powiat Poznañski. Zaopiniowano równie¿ projekty uchwa³ na kolejn¹
sesjê Rady.
ä

Cz³onkowie Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu kontynuowali rozpoczêt¹
na poprzednim posiedzeniu dyskusjê na temat
wykonania bud¿etu Powiatu Poznañskiego za
I pó³rocze br. Zaopiniowano równie¿ projekty
uchwa³ na XLV Sesjê Rady Powiatu w Poznaniu. W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Jan
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

sta³ych

Rady

Powiatu

Grabkowski, Starosta Poznañski, Tomasz £ubiñski, Wicestarosta Poznañski oraz Renata Ciurlik,
Skarbnik Powiatu Poznañskiego.
Komisja Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa zapozna³a siê z propozycjami kontynuacji programu Promocja Ekologii poprzez Edukacjê.
W dalszej czêœci spotkania cz³onkowie komisji udali siê na Miêdzynarodowe Targi Poznañskie – POLAGRA FOOD.

23 wrzeœnia
Cz³onkowie Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury zapoznali siê z informacj¹
na temat transportu kolejowego na terenie aglomeracji poznañskiej oraz dyskutowali nad mo¿liwoœciami jego usprawnienia. Osobnym
punktem posiedzenia by³o sprawozdanie z realizacji „Programu Napraw Dróg Powiatowych, lata 2008-2010”. Komisja zaopiniowa³a
równie¿ projekty uchwa³ na XLV Sesjê Rady
Powiatu w Poznaniu. W obradach uczestniczy³
Wojciech Jankowiak, Wicemarsza³ek Województwa Wielkopolskiego.
ä

25 wrzeœnia
W trakcie posiedzenia Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej Tomasz Morawski, Dyrektor Wydzia³u Promocji przedstawi³
informacjê na temat dzia³añ promocyjnych
Powiatu Poznañskiego zaplanowanych do realizacji w drugiej po³owie 2010 roku. Komisja
przyjê³a równie¿ sprawozdanie z pracy Komisji Promocji w III kadencji Rady Powiatu
w Poznaniu. Ponadto zaopiniowano projekty
uchwa³ na sesjê Rady. W spotkaniu uczestniczyli: Tomasz £ubiñski, Wicestarosta Poznañski oraz Mieczys³aw Ferenc, Cz³onek
Zarz¹du Powiatu.
ä

Przygotowali:
Karol Cenkier,
Krystyna Kotkowska,
Lidia Martysz
Biuro Rady
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Anielskie
Œpiewogranie 2010
Ju¿ po raz szósty w Swarzêdzu zaœpiewa³y anio³y. Wszystko to za spraw¹ kolejnej
edycji Diecezjalnego Przegl¹du Piosenki
Religijnej Osób Niepe³nosprawnych – Anielskie Œpiewogranie, organizowanego przez
Stowarzyszenie Przyjació³ Dzieci Specjalnej
Troski ze Swarzêdza.
Tradycyjnym miejscem spotkania œpiewaj¹cych i graj¹cych zespo³ów sta³a siê swarzêdzka parafia pw. Matki Bo¿ej Mi³osierdzia.
W sobotê 18 wrzeœnia wyst¹pili tam reprezentanci stowarzyszeñ osób niepe³nosprawnych,
warsztatów terapii zajêciowej, domów pomocy spo³ecznej i szkó³ specjalnych z Dopiewa,
Kórnika, Komornik, Murowanej Goœliny,
Owiñsk, Swarzêdza i Poznania. Tegoroczny
przegl¹d uœwietni³a Urszula Jankowiak, solistka poznañskiego Teatru Wielkiego.
Konkurs, który odbywa³ siê pod patronatem
ksiêdza arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego,
metropolity poznañskiego zakoñczy³ siê „salomonowym werdyktem”. Jury uzna³o, ¿e wszyscy
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Koncert chóru „Bard” by³ g³ówn¹ atrakcj¹ uroczystości

monografiê dzia³alnoœci grupy. Cz³onkowie zespo³u otrzymali liczne gratulacje od przyby³ych
goœci, a od organizatora imprezy kwiaty i prezent
w postaci stojaka reklamowego promuj¹cego
chór. Po czêœci oficjalnej nast¹pi³o tradycyjne
zdmuchniêcie œwieczek na urodzinowym torcie,
a tak¿e wspólne œpiewanie.
„Bard” ma w swoim repertuarze muzykê klasyczn¹, pieœni sakralne, patriotyczne oraz ludowe.
Dyrygentem chóru jest Arkadiusz Klemczak.
Joanna Gryczyñska
Oœrodek Kultury w Luboniu

Zdjêcie: Aurelia Bartoszek

Jubileusz 75-lecia istnienia obchodzi³ we wrzeœniu
chór „Bard” dzia³aj¹cy pod
patronatem Oœrodka Kultury w Luboniu. Licz¹ca ponad
piêædziesiêciu cz³onków grupa uœwietnia miejskie uroczystoœci oraz otrzymuje liczne nagrody i wyró¿nienia.
Obchody rocznicy rozpoczê³a uroczysta
msza œw. w koœciele pw. œw. Jana Bosko oraz jubileuszowa gala zorganizowana przez luboñski
Oœrodek Kultury. W uroczystoœciach uczestniczy³y w³adze miasta, byli dyrygenci chóru, delegacje z innych zespo³ów oraz przedstawiciele
Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr, od którego „Bard” otrzyma³ wyró¿nienie. Po piêknym
koncercie w wykonaniu jubilatów odczytano

Zdjêcie: Ośrodek Kultury w Luboniu

Œwiêtowali
œpiewaj¹co

W przegl¹dzie wyst¹pili niepe³nosprawni z Poznania
i powiatu poznañskiego

bior¹cy udzia³ w przegl¹dzie zajêli... pierwsze
miejsce. Do zespo³ów trafi³y okolicznoœciowe
dyplomy, a ka¿dy uczestnik otrzyma³ na pami¹tkê figurkê anio³ka – symbolu i „patrona”
œpiewogrania oraz s³oneczny parasol. Tradycyjnie festiwal zwieñczy³o wypuszczenie z placu
przed koœcio³em kolorowych baloników, czyli
„list do nieba”.
Przegl¹d odby³ siê dziêki wsparciu wielu
dobroczyñców prywatnych i instytucjonalnych,
wœród których nie zabrak³o Powiatu Poznañskiego.
Arkadiusz Ma³yszka
Radny Powiatu Poznañskiego
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

FESTYN INTEGRACYJNY W OWIÑSKACH
Spacer farmera, rzut kaloszem i nawijanie przedmiotu na czas to tylko niektóre konkurencje III pikniku integracyjnego „Zostañ Paraolimpijczykiem”. Festyn zorganizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie odby³ siê w sobotê 2 paŸdziernika na terenie Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych (SOSWDN) w Owiñskach.
Zwyciêzcom poszczególnych zawodów nagrody wrêczyli: Jan Grabkowski, Starosta Poznañski; Tomasz £ubiñski, Wicestarosta; Maria
Tomaszewska, dyrektor SOSWDN, Janusz Lipiñski, dyrektor Radia Planeta; Piotr Wa³ecki,
prezes PPHU RAL oraz El¿bieta Bijaczewska,
dyrektor PCPR.

W pikniku uczestniczyli m.in. wychowankowie
SOSWDN w Owiñskach

Uczestnicy brali udzia³ w licznych konkurencjach
sportowych

Festyn zorganizowano w ramach projektu „Pokonaæ wykluczenie” wspó³finansowanego ze środków unijnych

Zwyciêzcy poszczególnych konkurencji otrzymali
pami¹tkowe dyplomy, medale i puchary

pokaz mody sportowej, a tak¿e konkursy: kulinarny, piosenki sportowej oraz na najciekawsz¹ pracê artystyczn¹ nawi¹zuj¹c¹ do
sportowej tematyki imprezy. Na festynie
wyst¹pi³ zespó³ „Dzieci Papy” z SOSWDN
w Owiñskach, a na zakoñczenie pikniku widzowie bawili siê na koncercie grupy „Arka
Noego”.

Festyn dla przysz³ych paraolimpijczyków
zosta³ zorganizowany w ramach projektu pt. „Pokonaæ wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja
osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym
z powiatu poznañskiego”, wspó³finansowanego ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Karolina Szymaniak

Zdjêcia: PCPR

W imprezie wziêli udzia³ wychowankowie
Oœrodka, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajêciowej, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych oraz mieszkañcy powiatu poznañskiego.
G³ównym punktem pikniku by³y zawody sportowe w wielu, czêsto o tajemniczo brzmi¹cych
nazwach, konkurencjach. Odby³ siê równie¿

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
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Co? Gdzie? Kiedy?
czyli kalendarium imprez w powiecie poznañskim

Listopad 2010
Co?

Gdzie?

Kiedy?

Organizator

Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych
w Szachach

Kórnik – Szko³a
Podstawowa w Bninie

2 listopada

Szkolne Zrzeszenie
Sportowe

Mistrzostwa Szkó³ Gimnazjalnych
i Ponadgimnazjalnych w Szachach

Kórnik – Szko³a
Podstawowa w Bninie

3 listopada

Szkolne Zrzeszenie
Sportowe

Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych,
Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych
w Sztafetach P³ywackich

Œrem

5 listopada

Szkolne Zrzeszenie
Sportowe

VI Rozgrywki Ligowe Powiatu Pozn.

Radzewo

7 listopada

UKS „Jedynka – Kórnik”

Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych
w Warcabach

Kórnik – Szko³a
Podstawowa w Bninie

8 listopada

Szkolne Zrzeszenie
Sportowe

Mistrzostwa Szkó³ Gimnazjalnych
w Warcabach

Kórnik – Szko³a
Podstawowa w Bninie

9 listopada

Szkolne Zrzeszenie
Sportowe

Poznañ Live Festival 2010 – Flamenco

Poznañ

X Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Wpisani w Historiê”

Zamek Kórnicki

11 listopada

Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego, Hufiec Kórnik

Konkurs piosenki patriotycznej
i ¿o³nierskiej – „Szansa na sukces”

Gimnazjum nr 2
w Murowanej Goœlinie

12 listopada

Stow. Kulturalno-Oœwiatowe
ERUDITO

9-11 listopada Fundacja Nuova w Poznaniu

II Powiatowy Turniej Tenisa Sto³owego Hala widowiskowo-spo- 14 listopada
rtowa luboñskiego OSiR
„Szukamy M³odych Talentów”

Luboñski Klub Tenisa
Sto³owego

Mistrzostwa Szkó³ Gimnazjalnych
w Tenisie Sto³owym Dziewcz¹t

Pecna

15 listopada

Szkolne Zrzeszenie
Sportowe

Mistrzostwa Szkó³ Gimnazjalnych
w Tenisie Sto³owym Ch³opców

Pecna

16 listopada

Szkolne Zrzeszenie
Sportowe

Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych
w Tenisie Sto³owym Dziewcz¹t

Radzewo

17 listopada

Szkolne Zrzeszenie
Sportowe

Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych
w Tenisie Sto³owym Ch³opców

Radzewo

18 listopada

Szkolne Zrzeszenie
Sportowe

Mistrzostwa Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Koszykówce Ch³opców – Fina³

Zespó³ Szkó³ nr 1
w Swarzêdzu

19 listopada

Szkolne Zrzeszenie
Sportowe

Mistrzostwa Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Pi³ce No¿nej Halowej – Fina³

powiat poznañski

22 listopada

Szkolne Zrzeszenie
Sportowe

Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych
w Pi³ce No¿nej Halowej – Fina³

powiat poznañski

23 listopada

Szkolne Zrzeszenie
Sportowe

Mistrzostwa Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Siatkówkê Dziewcz¹t – Fina³

Tarnowo Podgórne

24 listopada

Szkolne Zrzeszenie
Sportowe

Mistrzostwa Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Siatkówkê Ch³opców – Fina³

Mosina

25 listopada

Szkolne Zrzeszenie
Sportowe

Mistrzostwa Szkó³ Gimnazjalnych
w Pi³ce No¿nej Halowej – Fina³

powiat poznañski

26 listopada

Szkolne Zrzeszenie
Sportowe

Turniej tenisa sto³owego w singlu
i deblu dla ministrantów

SP im. gen. St. Roweckiego w Kozieg³owach

27 listopada

Stow. Sekcji Sport. S³u¿by
Liturgicznej Arch. Poznañskiej

VI Rozgrywki Ligowe Powiatu
Poznañskiego 2010

Radzewo

28 listopada

Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka – Kórnik”

40

