Szanowni Pañstwo,
ju¿ nied³ugo zakoñczy siê kadencja w³adz Powiatu
Poznañskiego. Fakt ten zbiega siê z obchodzonym w tym
roku jubileuszem XX-lecia odrodzenia siê w naszym kraju
samorz¹du terytorialnego, co w szczególny sposób sk³ania
do refleksji i podsumowañ. Prezentuj¹c Pañstwu materia³y przedstawiaj¹ce rezultaty dzia³añ podjêtych w ostatnich
czterech latach przez Radê i Zarz¹d Powiatu w Poznaniu,
pragnê jednoczeœnie serdecznie podziêkowaæ za zainteresowanie szeroko pojmowanymi sprawami publicznymi.
Rozleg³e kompetencje samorz¹du powiatowego sprawiaj¹, ¿e zadania realizowane przez tê jednostkê dotykaj¹ wielu zró¿nicowanych obszarów. St¹d te¿ treœæ
opracowania przynosi miêdzy innymi informacje z zakresu inwestycji drogowych,
prac remontowo-budowlanych w powiatowych placówkach edukacyjnych i opiekuñczo-wychowawczych, funduszy zewnêtrznych pozyskiwanych przez Powiat
i podleg³e mu jednostki organizacyjne, a tak¿e podejmowanych w ostatnich latach
dzia³añ prozdrowotnych. Dla lepszego wykorzystania potencja³u naszego regionu szczególne znaczenie ma równie¿ konsekwentnie realizowana i wdra¿ana
w ¿ycie koncepcja aglomeracji poznañskiej.
Serdecznie zachêcam wszystkich Pañstwa do lektury, wierz¹c, ¿e pozwoli ona
Pañstwu na pe³niejsz¹ orientacjê w kwestiach dotycz¹cych nas wszystkich. Mam
nadziejê, ¿e dziêki temu nie tylko zapoznacie siê Pañstwo ze specyfik¹ Powiatu
Poznañskiego, lecz tak¿e odkryjecie bogactwo wynikaj¹ce z samorz¹dnoœci
i demokracji.
Jan Grabkowski
Starosta Poznañski
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Szanowni Pañstwo!
Mija kolejna kadencja Rady Powiatu Poznañskiego. Lata 2006-2010 przynios³y wiele istotnych i pozytywnych zmian w naszym powiecie. Podsumowuj¹c kolejny czteroletni okres funkcjonowania
samorz¹du powiatu oraz bior¹c pod uwagê dorobek w ró¿nych
sferach dzia³alnoœci, z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e ten samorz¹d potrafi³
rozs¹dnie dzieliæ bud¿et, dzia³aæ aktywnie, m¹drze i racjonalnie planowaæ i realizowaæ inwestycje, dbaæ o równomierny rozwój ca³ego powiatu.
Myœlê, ¿e najlepiej dzia³alnoœæ samorz¹du powiatowego III kadencji oceni¹ nasi
wyborcy.
Chcia³bym szczególnie gor¹co i szczerze podziêkowaæ Zarz¹dowi Powiatu Poznañskiego kierowanemu przez pana Jana Grabkowskiego – Starostê Poznañskiego za wszystkie strategiczne decyzje wypracowane na posiedzeniach, a przyczyniaj¹ce siê do rozwoju
naszego powiatu oraz polepszenia warunków ¿ycia jego mieszkañców.
Za bezpoœredni¹ wspó³pracê z ca³¹ Rad¹ pragnê podziêkowaæ pani Skarbnik, panu
Sekretarzowi Powiatu, s³u¿bom mundurowym za troskê o bezpieczeñstwo mieszkañców
naszego powiatu, wszystkim Dyrektorom jednostek organizacyjnych podleg³ych powiatowi oraz Dyrektorom i Pracownikom wydzia³ów Starostwa Powiatowego w Poznaniu
za przychylnoœæ i zrozumienie we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem pracy
Rady.
Dziêkujê moim najbli¿szym wspó³pracownikom – pracownikom Biura Rady Powiatu za
kompetentne i pe³ne zaanga¿owania prowadzenie spraw zwi¹zanych z prac¹ Rady Powiatu
i jej Komisji.
Dziêkujê wszystkim Radnym Powiatu Poznañskiego za aktywn¹ i systematyczn¹ pracê
w Radzie Powiatu III kadencji. Za sk³adane wnioski, interpelacje, wyra¿ane opinie i pogl¹dy.
Przez ostatnie cztery lata wspólnie dbaliœmy o dobro lokalnej spo³ecznoœci we wszystkich dziedzinach ¿ycia, wyra¿aj¹c troskê oraz podejmuj¹c skuteczne dzia³ania i inicjatywy s³u¿¹ce rozwojowi naszego powiatu. Nasza wspó³praca by³a niezwykle owocna,
oparta na wzajemnym zaufaniu i wypracowaniu tej szczególnej nici porozumienia, która zaowocowa³a bardzo dobrymi relacjami. Efekty naszych dzia³añ s¹ widoczne na wielu p³aszczyznach i praktycznie w ka¿dej miejscowoœci powiatu poznañskiego.
Radnym mijaj¹cej kadencji ¿yczê, aby ponownie zostali obdarzeni zaufaniem swoich wyborców, zdobyli kolejny mandat i mogli kontynuowaæ przyjête przez Radê Powiatu Poznañskiego III kadencji strategiczne kierunki rozwoju dla dobra naszej ma³ej ojczyzny – powiatu
poznañskiego.
Piotr Burdajewicz
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Poznañskiego
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JESTEŒMY NA DOBREJ DRODZE
Dziesi¹tki kilometrów wyremontowanych
dróg, przyszkolne strefy sportowo-rekreacyjne oraz nowoczesny szpital to najwa¿niejsze
efekty czteroletniej kadencji Rady i Zarz¹du
Powiatu w Poznaniu. Dziêki prowadzeniu racjonalnej polityki finansowej i skutecznemu
pozyskiwaniu œrodków zewnêtrznych powiat
poznañski jest jednym z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê regionów w Polsce.

Oprócz tego Powiat, na podstawie zawartych
wczeœniej porozumieñ, wspiera³ finansowo
czêœæ zadañ realizowanych na drogach znajduj¹cych siê na terenie gmin.

Poprawa infrastruktury drogowej jest
w ostatnich latach jednym z priorytetów w³adz
Powiatu. Plan remontów dróg realizowany jest
na podstawie Programu Naprawy Dróg Powiatowych na lata 2008-2010, opracowanego
przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego

Prace inwestycyjno-remontowe nie dotycz¹
oczywiœcie wy³¹cznie dróg. Jednym z wa¿niejszych zadañ jest m.in. nieustanna modernizacja i przebudowa placówek edukacyjnych,
oœrodków opiekuñczo-wychowawczych, którymi zarz¹dza Powiat, a tak¿e budynków u¿ytecznoœci publicznej.
W ostatnich latach powa¿ne inwestycje
przeprowadzono m.in. w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach. Prace, czêœciowo

Wyremontowany odcinek drogi 2417P
Lusowo – D¹brówka

Przebudowana droga 2441P Kostrzyn – Kleszczewo
w Czerlejnie

w Poznaniu i Zarz¹du Dróg Powiatowych, przy
konsultacji z wójtami i burmistrzami poszczególnych gmin. Projekt zak³ada³ u³o¿enie
w latach 2008-2010 ok. 85 km nowych nawierzchni bitumicznych i przebudowê 18
km dróg. Koszt realizacji programu w okresie
trzech lat oszacowano na kwotê 45 mln z³.
W pierwszym roku realizacji programu
(2008) roboty drogowe przeprowadzono na ok.
42 km dróg. Ogólny zakres prac obejmowa³:
przebudowê dróg – ³¹cznie na d³. ok. 2 km,
po³o¿enie nak³adek bitumicznych – ³¹cznie na
d³. ok. 34,5 km, remonty poboczy i zatok –
³¹cznie ok. 5,3 km, budowê dwóch sygnalizacji œwietlnych. £¹czna wartoœæ robót wynios³a
ok. 17 mln z³. W roku 2009 wykonano: przebudowê dróg – na d³. ³¹cznie ok. 8 km, po³o¿enie nak³adek bitumicznych – ³¹cznie na d³. ok.
24 km oraz budowê dwóch sygnalizacji œwietlnych. £¹czna wartoœæ robót to ok. 14 mln z³.

dofinansowywane przez takie instytucje, jak
Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej czy Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, obejmowa³y termomodernizacjê
wraz z remontem skrzyd³a gimnazjum oraz
dostawê i monta¿ dŸwigu osobowego. Przeprowadzono równie¿ remont dachów i renowacjê
elewacji budynku szko³y. Planowana jest te¿
budowa boiska wielofunkcyjnego, remont kilku budynków mieszkalnych oraz instalacja
kolektorów s³onecznych, a w latach 2010-2013
stworzenie otwartej strefy rekreacji dzieciêcej
dla potrzeb uczniów oœrodka i mieszkañców
powiatu poznañskiego. Zamierzeniem tej inwestycji jest odtworzenie klimatu ogrodu
barokowego i parku krajobrazowego oraz
wkomponowanie w ich krajobraz przyrz¹dów
dydaktycznych dla dzieci niewidomych i niedowidz¹cych. Projekt ma s³u¿yæ przygotowaniu
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dzieci mieszkaj¹cych i ucz¹cych siê w Oœrodku, a tak¿e niewidomych doros³ych do codziennego ¿ycia w œwiecie ludzi widz¹cych.
Rozmaite inwestycje przeprowadzono równie¿ w pozosta³ych placówkach zarz¹dzanych
przez Powiat. W Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie wykonano
termomodernizacjê budynku, podobnie jak
w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. Tutaj
przeprowadzono tak¿e remonty dachów, sanitariatów oraz wnêtrz. W planach jest jeszcze –
podobnie jak w przypadku Oœrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – instalacja
kolektorów s³onecznych. Jeœli chodzi o tê placówkê, w ostatnich dwóch latach wykonano tu
dojazdy i chodniki oraz zainstalowano oœwietlenie. Prace remontowo-budowlane trwaj¹
równie¿ na terenie Domu Pomocy Spo³ecznej

Budynek SOSWDN w Owiñskach po termomodernizacji

w Lisówkach. Dotychczas objê³y one remont
domków szeregowych, przebudowê pomieszczeñ na salê rehabilitacyjno-terapeutyczn¹, remont pokrycia dachów wraz z dociepleniem
po³aci, docieplenie dachu budynku mieszkañców oraz wymianê stolarki okiennej w budynku pensjonariuszy i w domkach. Jeszcze w tym
roku planowane jest tak¿e rozpoczêcie termomodernizacji obiektów DPS.
Jeœli chodzi o budynki u¿ytecznoœci publicznej, prace przeprowadzono g³ównie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu
przy ul. Jackowskiego oraz w budynkach po³o¿onych przy ul. S³owackiego i ul. Zielonej. Obejmowa³y one m.in. remonty pomieszczeñ
biurowych i technicznych, a tak¿e prace sanitarne, elektryczne oraz zwi¹zane z modernizacj¹
wêz³a cieplnego i dostosowaniem budynków do
potrzeb osób niepe³nosprawnych.
W latach 2006-2010 inwestycje objê³y równie¿ placówki edukacyjne, m.in. Zespó³ Szkó³
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nr 1 w Swarzêdzu (gdzie rozpoczê³a siê budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym i boiskami zewnêtrznymi, si³owni¹ i pracowni¹
gastronomiczn¹ wraz z wyposa¿eniem i monta¿em windy osobowej); Zespó³ Szkó³ im.
Dezyderego Ch³apowskiego w Bolechowie
(prace objê³y m.in. roboty remontowo-budowlane, sanitarne i elektryczne oraz budowê strzelnicy w budynku sali gimnastycznej); Licea
Ogólnokszta³c¹ce w Kórniku (remont stropu
i klatki schodowej) i Puszczykowie (gdzie podjêto siê remontów oraz prac sanitarno-elektrycznych, zmodernizowano równie¿ budynek
internatu, dostosowuj¹c go do potrzeb uczniów
niepe³nosprawnych). W Zespole Szkó³ w Rokietnicy z fili¹ przy ul. Rubie¿ w Poznaniu
wyremontowano dach, w planach jest równie¿
instalacja kolektorów s³onecznych. W ZS
w Mosinie oraz w Szkole w Murowanej Goœlinie przeprowadzono termomodernizacjê budynków. Podjêto te¿ szereg dzia³añ zwi¹zanych
z planowan¹ na lata 2011-2012 rozbudow¹ goœliñskiej placówki. W jej ramach powstan¹ sala
gimnastyczna i sale dydaktyczne, maj¹ce na
celu stworzenie m³odzie¿y warunków do prawid³owego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Natomiast w Mosinie zainstalowane
zostan¹ kolektory s³oneczne. W przysz³ym
roku planowany jest równie¿ remont w ZS
nr 2 w Swarzêdzu.
Powa¿ne inwestycje wi¹¿¹ siê z realizacj¹
projektu „Promocja zdrowia poprzez sport –
zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych”, w 85% finansowanego przez
Europejski Obszar Gospodarczy. Projekt powsta³ w reakcji na alarmuj¹ce wyniku badañ
profilaktycznych przeprowadzonych wœród
dzieci z powiatu poznañskiego. U 75% badanych wykryto wady postawy wymagaj¹ce jak
najszybszej rehabilitacji. Istotnym problemem
okaza³a siê tak¿e oty³oœæ. W celu stworzenia najm³odszym mieszkañcom warunków do aktywnoœci ruchowej Powiat Poznañski w 2007 roku
rozpocz¹³ starania o dofinansowanie projektu budowy nowoczesnych boisk i placów zabaw.
W ramach „Promocji zdrowia poprzez
sport…” powsta³o 9 stref sportowo-rekreacyjnych: boiska wielofunkcyjne przy ZS
w Bolechowie, ZS w Rokietnicy i jej filiach
w Murowanej Goœlinie i Poznaniu, dwa boiska
wielofunkcyjne i bie¿nia lekkoatletyczna przy
ZS w Mosinie, boisko do koszykówki przy
Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, plac zabaw przy LO w Puszczykowie, boisko wielofunkcyjne oraz plac

zabaw przy Domu Dziecka w Kórniku-Bninie,
boisko do pi³ki no¿nej oraz plac zabaw przy
Oœrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
Realizacja projektu wi¹za³a siê tak¿e z szeregiem inwestycji obejmuj¹cych adaptacjê pomieszczeñ czy z trwaj¹cymi obecnie pracami
oœwietleniowymi i monitoringiem. Pozyskane
œrodki pozwoli³y równie¿ podj¹æ dzia³ania

Programu Rozwoju Regionalnego realizowane s¹: przebudowa dróg, informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz rozwój
us³ug publicznych on-line czy programy stypendialne dla uczniów i studentów z terenu
powiatu poznañskiego.
Dzia³ania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych obejmuje
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki. Zawiera on takie projekty, jak „Wykluczamy wykluczenie” (skierowany do osób niepe³nosprawnych), „Uczeñ Zespo³u Szkó³ w Rokietnicy
– jego kompetencje dodatkowe a skutecznoœæ
i konkurencyjnoœæ na rynku pracy” oraz „Nowoczesna Szko³a – doskonalenie kwalifikacji
nauczycieli i pracowników szkó³ powiatu poznañskiego”.
Dziêki œrodkom z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 mo¿liwa bêdzie renowacja i konser-

Budynek ZS w Bolechowie po termomodernizacji

okreœlone przez Program Profilaktyki Prozdrowotnej, zakupiono te¿ sprzêt sportowy oraz
zorganizowano szereg imprez i zajêæ sportoworekreacyjnych. Wsparcie ze strony Islandii,
Liechtensteinu i Norwegii wynios³o 1.454.167
euro, natomiast 256.618 euro to wk³ad w³asny
Powiatu Poznañskiego. Powiat partycypuje
równie¿ w takich przedsiêwziêciach, jak
Boisko wielofunkcyjne przy ZS w Mosinie

Plac zabaw przy Domu Dziecka w Kórniku-Bninie

„Moje boisko – Orlik 2012”, które realizowane jest m.in. przy LO w Puszczykowie i ZS
w Mosinie.
Pozyskiwanie œrodków zewnêtrznych, zarówno z polskich, jak i zagranicznych funduszy
pomocowych, umo¿liwi³o wykonanie tak¿e
innych zadañ. W ramach Zintegrowanego

wacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla
Dzieci Niewidomych w Owiñskach oraz stworzenie na terenie oœrodka otwartej strefy rekreacji dzieciêcej.
Od 2006 roku Powiat Poznañski wraz
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz poszczególnymi gminami regionu realizuje te¿ program
likwidacji wyrobów zawieraj¹cych azbest.
Dotychczas na ten cel pozyskano 1.641.564 z³
z WFOŒiGW, wk³ad w³asny Powiatu to
923.366 z³, natomiast fundusze gminne –
1.954.000 z³.
Fundusze zewnêtrzne pozyskiwane s¹ równie¿ przez powiatowe jednostki organizacyjne
oraz zarz¹dzany przez Powiat NZOZ Szpital
w Puszczykowie. Niedawno powsta³o tam l¹dowisko dla helikopterów, oddzia³ ratunkowy oraz dwa oddzia³y diagnostyczne. Szpital
nale¿y do najnowoczeœniejszych w Wielkopolsce,
5

a poziom œwiadczonych tam us³ug nie odbiega
od standardów europejskich. Czêœæ pieniêdzy
potrzebnych na zakup sprzêtu medycznego
i podniesienie standardu us³ug oraz rozbudowê,
przebudowê i doposa¿enie jednostki pochodzi
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zarz¹d Dróg Powiatowych realizuje czêœæ
inwestycji w oparciu o Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 oraz
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 „Schetynówki” 2009/2010.

zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym z powiatu poznañskiego”.
Powiat nie jest jedynie beneficjentem funduszy pomocowych. W latach 2006-2010 na realizacjê zadañ Powiatu podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych zosta³y przyznane dotacje z zakresu kultury i sztuki oraz
kultury fizycznej i turystyki. W tym okresie
w konkursach ofert zadania z obszaru kultury
i sztuki prezentowa³y przede wszystkim oœrodki kultury i organizacje pozarz¹dowe. Zadania
przez nie wykonywane mia³y na celu nie tylko
rozwój kultury, ale tak¿e integracjê mieszkañców gmin powiatu poznañskiego.
Doskona³ym rozwi¹zaniem okaza³o siê nawi¹zanie przez Powiat wspó³pracy z firm¹
Volkswagen Poznañ. W Zespole Szkó³ nr 1
w Swarzêdzu odbywa siê nauka nowego zawodu o nazwie monter mechatronik. Uczniowie
ju¿ w momencie rozpoczêcia edukacji podpisuj¹
umowê o pracê. Jako fachowcy mog¹ zostaæ zatrudnieni nie tylko w fabryce VWP, ale – po zdaniu odpowiednich egzaminów – pracowaæ tak¿e
w Niemczech. Spore szanse daje te¿ wspó³praca z firm¹ SKF, w wyniku której w ZS nr 1
w Swarzêdzu wprowadzono kierunek operator
obrabiarek skrawaj¹cych, umo¿liwiaj¹cy zdobycie zawodu szlifierza, tokarza czy frezera. Podobne inicjatywy wzbogacaj¹ ofertê edukacyjn¹
równie¿ i innych powiatowych placówek. Zespó³ Szkó³ w Bolechowie dziêki umowie z firm¹
Solaris Bus & Coach proponuje praktyczn¹ naukê w zawodzie technik logistyk.

Sala badañ w przebudowanym szpitalu w Puszczykowie

Do osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Poznaniu
skierowane zosta³y projekty: „Lepszy start”,
„Powrót do pracy”, „Byæ aktywn¹”, „Twój debiut”, „Moja szansa”, „Czas na nas”, „Dobry
pocz¹tek”, „Gotowi do zmian” (realizowane
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – Powiatowy Urz¹d Pracy w Poznaniu 2004-2007) oraz
„Lepsze jutro” (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, lata 2008-2013) i „Nowa szansa”
(Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, rok
2009). W ramach tego samego programu równie¿ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
uzyska³o dofinansowanie programu „Pokonaæ
wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób
6

Korzystna jest te¿ wspó³praca z miastami
i regionami partnerskimi. Stwarza ona du¿e
mo¿liwoœci, jeœli chodzi o dzia³ania na rzecz
mieszkañców. Kontakty Powiatu z Regionem
Hanower w Niemczech pozwoli³y na przyk³ad
na przeniesienie na polski grunt najlepszych
rozwi¹zañ w zakresie relacji pomiêdzy du¿ym
miastem i terenami podmiejskimi. Trzy lata
temu z inicjatywy Starosty Poznañskiego i Prezydenta Poznania podpisane zosta³o „Porozumienie o wspó³pracy miêdzy samorz¹dami
aglomeracji poznañskiej”, jeden z pierwszych
dokumentów tego typu w naszym kraju. Obecnie, pomimo braku ustawy metropolitarnej, proces tworzenia w Wielkopolsce silnego oœrodka
spo³eczno-gospodarczego jest ju¿ na tyle zaawansowany, ¿e z tych doœwiadczeñ korzystaj¹
samorz¹dy z innych regionów Polski.
Karolina Korcz
Gabinet Starosty

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Powiatu Poznañskiego
w III kadencji w latach 2006-2010
Sesje Rady Powiatu Poznañskiego odbywa³y siê w ka¿d¹ ostatni¹ œrodê miesi¹ca z wy³¹czeniem lipca jako miesi¹ca wakacyjnego.
Zgodnie ze statutem Powiatu Poznañskiego
w III kadencji zwo³ano jedn¹ nadzwyczajn¹
sesjê w dniu 16 kwietnia 2010 roku w zwi¹zku
z przyjêciem Stanowiska Rady Powiatu Poznañskiego w sprawie uczczenia ofiar katastrofy
lotniczej pod Smoleñskiem w dniu 10 kwietnia
2010 roku.
Podczas zwyczajnych sesji Rady Powiatu
Poznañskiego rozpatrywane by³y projekty
uchwa³ wynikaj¹ce z bie¿¹cej dzia³alnoœci Zarz¹du i Rady Powiatu oraz zwi¹zane z bud¿etem Powiatu. Sesje grudniowe ka¿dego roku
poœwiêcone by³y uchwalaniu bud¿etu Powiatu
na rok nastêpny. W kwietniu natomiast odbywa³y siê sesje absolutoryjne dla Zarz¹du Powiatu Poznañskiego z tytu³u wykonania bud¿etu za
rok poprzedni.
W okresie od grudnia 2006 roku do 30 wrzeœnia 2010 roku Radni Powiatu Poznañskiego
podczas sesji z³o¿yli 140 zapytañ i interpelacji
dotycz¹cych spraw zwi¹zanych z powiatem, na
które odpowiedzi udzielili Starosta Poznañski
oraz Zarz¹d Powiatu Poznañskiego.
Ponadto podczas sesji zwyczajnych przedstawiano ró¿ne informacje, omawiano sprawozdania (w tym z dzia³alnoœci Zarz¹du Powiatu)
oraz organizowano debaty z inicjatywy merytorycznych komisji.
W 2007 roku mia³o miejsce 11 sesji Rady
Powiatu, podczas których podjêto 88 uchwa³.
Odby³y siê debaty na temat:
– wykorzystania, realizacji i perspektyw pozyskiwania œrodków z Unii Europejskiej
na konkretne zadania Powiatu Poznañskiego,
– stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz ochrony przeciwpo¿arowej,
– ochrony zdrowia (Sytuacja w NZOZ Szpital w Puszczykowie w nowych warunkach
funkcjonowania),
– oœwiaty,
– dzia³añ promocyjnych i wspó³pracy zagranicznej,
– realizacji zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej i wspierania osób niepe³nosprawnych,

– komunikacji, infrastruktury drogowej, stanu dróg i przygotowania ich do zimowego
utrzymania,
– ochrony przyrody i oceny stanu œrodowiska
naturalnego w powiecie poznañskim.

–
–
–
–

Rada Powiatu przyjê³a stanowiska
w sprawie:
poprawy stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego w powiecie poznañskim,
stypendium wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa,
uczczenia 51. rocznicy Powstania Poznañskiego Czerwca ’56 roku,
stanowisko sformu³owane po debacie na temat „Ochrona przyrody i ocena stanu œrodowiska naturalnego w powiecie poznañskim”.

W 2008 roku odby³o siê 10 sesji Rady Powiatu, w trakcie których podjêto 86 uchwa³,
w tym w sprawie powo³ania Sekretarza Powiatu Poznañskiego.
Przeprowadzono debaty na temat:
– stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz ochrony przeciwpo¿arowej,
– komunikacji,
– ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej (debata odby³a siê podczas sesji wyjazdowej
w Szpitalu w Puszczykowie),
– sportu, turystyki, ochrony zabytków i wspó³pracy z zagranic¹,
– oœwiaty,
– ochrony przyrody i oceny stanu œrodowiska
naturalnego w powiecie poznañskim.
Rada Powiatu podjê³a stanowiska
w sprawie:
– rozszerzenia sk³adu Rady Programowej ds.
wydania „Kroniki Powiatu Poznañskiego”,
– poprawy stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego w powiecie poznañskim,
– og³oszenia roku 2009 Rokiem Powstania
Wielkopolskiego.
W 2009 roku mia³o miejsce 11 sesji Rady
Powiatu, która podjê³a 107 uchwa³, w tym
w sprawie wyra¿enia zgody na przejêcie zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej przez Powiat
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Poznañski w zakresie spraw nale¿¹cych do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Uchwalono równie¿ Program ochrony
œrodowiska i Plan gospodarki odpadami dla
powiatu poznañskiego oraz zatwierdzono Program Zdrowotny Powiatu Poznañskiego na lata
2009-2013.
Rada Powiatu debatowa³a na nastêpuj¹ce
tematy:
– stan bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz ochrona przeciwpo¿arowa,
– turystyka i tereny rekreacyjne (debata odby³a siê podczas sesji wyjazdowej w siedzibie
Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach),
– gospodarka odpadami,
– oœwiata w powiecie poznañskim,
– problemy komunikacyjne w aglomeracji
poznañskiej.
Rada Powiatu podjê³a stanowisko w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej projektu
uchwa³y Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dot. likwidacji samodzielnego publicz-

nego zak³adu opieki zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu.
W 2010 roku odby³o siê 10 sesji Rady Powiatu, w tym jedna nadzwyczajna, podczas której przyjêto stanowisko w sprawie uczczenia
pamiêci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleñskiej 10 kwietnia 2010 roku. W Koœciele Garnizonowym pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
w Poznaniu zosta³a odprawiona Msza Œw. w intencji ofiar katastrofy. Podczas zwyczajnych
sesji podjêto uchwa³ê w sprawie wyboru nowego Cz³onka Zarz¹du Powiatu Poznañskiego oraz
w sprawie wygaœniêcia mandatu radnego Marka
Serwatkiewicza w zwi¹zku z jego œmierci¹
4 czerwca 2010 roku. Rada Powiatu ustanowi³a
tak¿e Statut Powiatu Poznañskiego.
Debatowano na nastêpuj¹ce tematy:
– stan bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz ochrona przeciwpo¿arowa,
– dzia³alnoœæ promocyjna Powiatu Poznañskiego.
Monika Tarajkowska
Dyrektor Biura Rady

Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu Poznañskiego
w III kadencji w latach 2006-2010
a) Komisja Finansów i Gospodarowania
Mieniem Powiatu
Komisja odby³a ³¹cznie 46 zaplanowanych
posiedzeñ, w tym 7 wyjazdowych. Po dwa posiedzenia odby³y siê w Szpitalu w Puszczykowie
oraz w Domu Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach, jedno w budynku Starostwa przy ul.
S³owackiego 8 w Poznaniu. Podczas dwóch wyjazdów w lutym i marcu 2007 roku. Komisja
Finansów odwiedzi³a nastêpuj¹ce szko³y i domy
dziecka: Zespó³ Szkó³ w Rokietnicy, Zespó³
Szkó³ w Bolechowie, Szko³a w Murowanej
Goœlinie, Zespó³ Szkó³ nr 1 w Swarzêdzu, LO
w Kórniku, Dom Dziecka w Kórniku-Bninie,
LO w Puszczykowie, Zespó³ Szkó³ w Mosinie.
Ponadto komisja wielokrotnie zbiera³a siê
przed sesjami w celu zaopiniowania bie¿¹cych
projektów uchwa³, które wg opinii komisji oraz
cz³onków Zarz¹du Powiatu powinny byæ wprowadzone pod obrady bie¿¹cej sesji.
Komisja Finansów odby³a szeœæ wspólnych
posiedzeñ z innymi komisjami sta³ymi Rady
Powiatu w Poznaniu w celu przedyskutowania
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i przeanalizowania wspólnych problemów, którymi winny siê zaj¹æ te komisje.
Jednym z priorytetowych zagadnieñ, którymi
zajmowa³a siê komisja, by³y sprawy zwi¹zane
z funkcjonowaniem Szpitala w Puszczykowie.
Ze wzglêdu na wagê tematu poœwiêcono temu
problemowi piêæ posiedzeñ. W trakcie pozosta³ych spotkañ komisja zajmowa³a siê:
– omawianiem i opiniowaniem projektu bud¿etu Powiatu Poznañskiego na poszczególne lata oraz sprawozdaniem z wykonania
bud¿etu,
– kosztami utrzymania placówek oœwiatowych powiatu, wynagrodzeniami i kosztami dzia³alnoœci bie¿¹cej,
– analiz¹ zadañ inwestycyjnych z przypuszczalnymi terminami rozpoczêcia ich realizacji,
– kosztami i dochodami dzia³alnoœci zwi¹zanej z wykonywaniem zadañ z zakresu komunikacji,
– planem i realizacj¹ inwestycji, prac modernizacyjnych i remontów dróg powiatowych,
– pozyskiwaniem œrodków finansowych
z funduszy zewnêtrznych,

– dotowaniem jednostek nienale¿¹cych do
sektora finansów publicznych realizuj¹cych
zadania w³asne Powiatu,
– wielkoœci¹ zad³u¿enia Powiatu,
– dzia³alnoœci¹ Domu Pomocy Spo³ecznej
w Lisówkach.
Obrady komisji dotyczy³y równie¿ tematu
gospodarki mieniem powiatu.
Ponadto komisja sformu³owa³a 22 propozycje
i wnioski do Zarz¹du i Rady Powiatu w Poznaniu,
które na podstawie wniosków i propozycji komisji podejmowa³y stosowne uchwa³y.
Komisja opiniowa³a tak¿e zmiany dochodów
i wydatków bud¿etu w trakcie roku bud¿etowego oraz inne projekty uchwa³ na sesje Rady.
£¹cznie zaopiniowano 207 projektów uchwa³.
Leszek Przybylski
Przewodnicz¹cy Komisji Finansów
i Gospodarowania Mieniem Powiatu
b) Komisja Komunikacji, Budownictwa
i Infrastruktury
Komisja spotka³a siê na 44 protoko³owanych posiedzeniach (w tym na 9 posiedzeniach
wyjazdowych).
Podczas posiedzeñ wyjazdowych komisja
odwiedzi³a:
– szko³y i inne placówki oœwiatowe prowadzone przez Powiat Poznañski,
– budynki nale¿¹ce do Starostwa Powiatowego przy ul. S³owackiego 8 i ul. Zielonej 8,
– wybrane drogi na terenie powiatu poznañskiego oraz obwody drogowe,
– wybrane atrakcje turystyczne – wyjazdy
zwi¹zane z ocen¹ infrastruktury turystycznej (infrastruktura turystyczna Zwi¹zku
Miêdzygminnego „Puszcza Zielonka”),
– Politechnikê Poznañsk¹ – Centrum Budownictwa Pasywnego,
– obwody drogowe Zarz¹du Dróg Powiatowych w Poznaniu,
– filie Wydzia³u Komunikacji i Transportu
w gminach powiatu poznañskiego,
– Urz¹d Miasta Poznania.
Do najwa¿niejszych zagadnieñ poruszanych podczas posiedzeñ komisji nale¿a³y:
– informacja o strukturze i bie¿¹cym funkcjonowaniu Wydzia³u Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, m.in. zapoznanie
siê z problematyk¹ filii wydzia³u w gminach,
z zadaniami realizowanymi przez wydzia³

oraz efektami kontroli stacji diagnostycznych i oœrodków szkolenia kierowców,
– wspó³praca z Zarz¹dem Dróg Powiatowych: zapoznanie siê z bie¿¹cym funkcjonowaniem oraz zadaniami realizowanymi
przez ZDP, ocena stanu dróg powiatu poznañskiego, planowanych remontów i modernizacji, a tak¿e bie¿¹cego utrzymania –
w tym zimowego utrzymania dróg, okreœlanie priorytetów inwestycyjnych na kolejne
lata; wizyty w obwodach drogowych,
– analiza przygotowania oraz realizacji przez
Powiat inwestycji pozakomunikacyjnych –
w szczególnoœci programu termomodernizacji; wizja lokalna wybranych inwestycji,
– zapoznanie siê z przeprowadzanymi przez
Powiat procedurami przetargowymi,
– stan bezpieczeñstwa na drogach powiatu
poznañskiego – spotkania z przedstawicielami Sekcji Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu,
– analiza wykorzystania przez Powiat œrodków
unijnych w realizacji programów infrastrukturalnych: budowlanych i komunikacyjnych,
– omówienie problematyki zagospodarowania
przestrzennego na terenie powiatu: zapoznanie
siê z dzia³alnoœci¹ Wydzia³u Administracji
Architektoniczno-Budowlanej, Powiatowego
Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
– ocena zarz¹dzania nieruchomoœciami bêd¹cymi w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
– zapoznanie siê z wykonaniem bud¿etu Powiatu na dany rok, a tak¿e z projektami bud¿etu na kolejny rok – opiniowanie ww.
dokumentów,
– ocena stanu szlaków i dróg rowerowych na
terenie powiatu poznañskiego, a tak¿e ocena stanu infrastruktury turystycznej,
– wspó³praca z samorz¹dami lokalnymi oraz
Centrum Badañ Metropolitalnych, maj¹ca
na celu wypracowanie spójnego systemu
komunikacji zbiorowej na terenie aglomeracji poznañskiej – cykl spotkañ poœwiêconych ww. tematyce zapocz¹tkowa³ dyskusjê
nad wspólnym problemem,
– problem kolei w aglomeracji poznañskiej.
Podczas posiedzeñ komisja formu³owa³a
i przyjmowa³a wnioski do Zarz¹du Powiatu, na
podstawie których podejmowane by³y stosowne dzia³ania. Komisja opiniowa³a równie¿
w³aœciwe merytorycznie projekty uchwa³ Rady
Powiatu.
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Cz³onkowie komisji uczestniczyli tak¿e
w przygotowaniach debat Rady zwi¹zanych
z tematyk¹ dzia³ania komisji.
Praca komisji w istotny sposób przyczyni³a siê do powstania „Programu Naprawy Dróg
Powiatowych na lata 2008-2010”. Podczas III
kadencji Rady Powiatu cz³onkowie komisji
wielokrotnie poruszali sprawy zwi¹zane z napraw¹ i bie¿¹cym utrzymaniem dróg nale¿¹cych do Powiatu, a tak¿e analizowali realizacjê
programu.
Zdzis³aw Miko³ajczak
Przewodnicz¹cy Komisji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktur y
c) Komisja Kultury, Kultury Fizycznej
i Turystyki
Komisja odby³a ³¹cznie 50 protoko³owanych posiedzeñ. Podczas 13 posiedzeñ wyjazdowych komisja odwiedzi³a:
– Muzeum – Pracowniê Literack¹ Arkadego
Fiedlera oraz Ogród Kultur i Tolerancji
w Puszczykowie,
– miêdzynarodowe targi turystyczne ITB
w Berlinie,
– wybrane parafie rzymskokatolickie na terenie powiatu poznañskiego,
– wybrane atrakcje turystyczne powiatu
poznañskiego (m.in. infrastrukturê turystyczn¹ Zwi¹zku Miêdzygminnego
„Puszcza Zielonka”, Szlak Koœcio³ów
Drewnianych, Oœrodek Naukowo-Dydaktyczny nale¿¹cy do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Dziewicz¹ Górê,
zabytkowy Ratusz w Murowanej Goœlinie),
– Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹ i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
– gminy powiatu poznañskiego,
– Miêdzynarodowe Targi Poznañskie,
– Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Grzybnie (powiat œremski),
– boiska wielofunkcyjne przy placówkach
oœwiatowych prowadzonych przez powiat –
inwestycje zrealizowane z norweskich mechanizmów finansowych,
– Zak³ad Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu – Punkt Gromadzenia Odpadów
Problemowych oraz Sk³adowisko Odpadów w Suchym Lesie,
– szko³y i placówki oœwiatowe prowadzone
przez Powiat Poznañski.
Do najwa¿niejszych zagadnieñ poruszanych na posiedzeniach komisji nale¿a³y:
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– wspó³praca ze Szkolnym Zrzeszeniem
Sportowym Powiatu Poznañskiego, z Ludowymi Zespo³ami Sportowymi, a tak¿e
z gminnymi organizatorami sportu szkolnego – zapoznanie siê z kalendarzem imprez,
– wymiana doœwiadczeñ z dyrektorami placówek kulturalnych gmin powiatu poznañskiego; spotkania z dyrekcj¹ bibliotek
publicznych z terenu powiatu, a tak¿e z dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu,
– spotkania z przedstawicielami komisji merytorycznie w³aœciwych ds. kultury, kultury
fizycznej i turystyki gmin powiatu poznañskiego, a tak¿e komisji w³aœciwej merytorycznie powiatu œremskiego,
– zapoznanie siê z prac¹ Wydzia³u Promocji
Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
– spotkania z przedstawicielami Zwi¹zku
Miêdzygminnego „Puszcza Zielonka” celem
zapoznania siê z jego osi¹gniêciami i ich
rozpropagowania,
– spotkania z przedstawicielami Poznañskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej – zapoznanie siê z formami promocji walorów turystycznych powiatu,
– analiza potrzeb oraz stanu zabytkowych,
w tym drewnianych, koœcio³ów z terenu powiatu poznañskiego – spotkania z diakonami
i proboszczami parafii rzymskokatolickich,
z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Powiatowym Konserwatorem Zabytków,
– zapoznanie siê z planem imprez kulturalnych, turystycznych oraz sportowych na terenie powiatu,
– analiza stanu dróg oraz szlaków rowerowych w powiecie poznañskim,
– udzia³ w pracach nad konkursem „W powiat z klas¹”,
– spotkanie z przedstawicielami mediów
wspó³pracuj¹cych z powiatem poznañskim,
– analiza mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków
unijnych na zadania z dziedziny kultury,
kultury fizycznej i turystyki – propagowanie tej wiedzy wœród zainteresowanych instytucji (np. w gminnych oœrodkach kultury
i sportu, gminnych bibliotekach publicznych, parafiach rzymskokatolickich, wœród
przedstawicieli urzêdów gmin),
– przygotowanie do debat dotycz¹cych kultury, sportu i turystyki podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu,

– opracowanie rocznika „Kronika Powiatu
Poznañskiego”,
– zapoznanie siê z wykonaniem bud¿etu Powiatu na dany rok, a tak¿e z projektami bud¿etu na kolejny rok – opiniowanie ww.
dokumentów.
Cz³onkowie komisji brali czynny udzia³
w pracach komisji opiniuj¹cych dofinansowania na organizacjê imprez z zakresu kultury,
ochrony dóbr kultury, sportu i turystyki. Komisja opiniowa³a dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
Cz³onkowie komisji uczestniczyli w pracach
komisji konkursowych „W powiat z klas¹”,
a tak¿e w pracach komisji rozpatruj¹cych wnioski o przyznanie nagrody Starosty Poznañskiego wyró¿niaj¹cym siê trenerom i dzia³aczom
sportu m³odzie¿owego oraz wyró¿niaj¹cym siê
m³odym sportowcom z powiatu poznañskiego.
Podczas posiedzeñ komisja formu³owa³a
i przyjmowa³a wnioski do Zarz¹du Powiatu
oraz Przewodnicz¹cego Rady Powiatu, na podstawie których podejmowane by³y potem stosowne dzia³ania. Komisja opiniowa³a równie¿
w³aœciwe merytorycznie projekty uchwa³ Rady
Powiatu.
Gra¿yna G³owacka
Przewodnicz¹ca Komisji Kultury,
Kultury Fizycznej i Tur ystyki
d) Komisja Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa
Komisja spotka³a siê na 43 protoko³owanych posiedzeniach. W ramach 11 posiedzeñ
wyjazdowych komisja odwiedzi³a:
– Powiat Odra – Szprewa oraz Celowy Zwi¹zek
Gmin CZG – 12 (Brandenburgia, Niemcy),
– Zak³ad Odpadów Komunalnych w D³ugoszynie,
– obiekty unieszkodliwiania odpadów w gminach powiatu poznañskiego (w tym liczne
sk³adowiska odpadów komunalnych i oczyszczalnie œcieków),
– Miêdzynarodowe Targi Poznañskie (Targi
Ekologiczne POLEKO, Targi Polagra FOOD),
– Wiedeñ (Austria) – w celu zapoznania siê
z gospodark¹ komunaln¹ w tym mieœcie,
– Zak³ad Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu (w tym Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych oraz Sk³adowisko
Odpadów w Suchym Lesie),
– Nadleœnictwo Babki,

– gminy powiatu poznañskiego – wydzia³y
merytorycznie zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
komisji.
Do najwa¿niejszych zagadnieñ poruszanych podczas posiedzeñ komisji nale¿a³y:
– struktura i bie¿¹ce funkcjonowanie Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa; zapoznanie siê ze sprawami prowadzonymi przez wydzia³ oraz z wynikami
pracy,
– wspó³praca z jednostkami samorz¹du terytorialnego oraz instytucjami zajmuj¹cymi
siê ochron¹ œrodowiska, rolnictwem i leœnictwem,
– analiza przygotowania oraz realizacji Programu Ochrony Œrodowiska dla Powiatu
Poznañskiego,
– zagadnienia zwi¹zane z unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, w szczególnoœci azbestu,
– edukacja ekologiczna; wspó³praca, ocena
realizacji oraz analiza wyników programu
Promocja Ekologii poprzez Edukacjê,
– udzia³ w Targach Ekologicznych POLEKO,
– omówienie problematyki rolnictwa w powiecie poznañskim oraz zwi¹zanych z nim
form korzystania z bezpoœrednich dop³at
unijnych przez rolników,
– rewitalizacja rzeki Cybiny,
– tworzenie Zwi¹zku Miêdzygminnego
„Schronisko dla zwierz¹t – SCHRONISKO”,
– zwi¹zane z gospodark¹ komunaln¹ wyjazdy studyjne w celu poszukiwania efektywnych rozwi¹zañ,
– wspó³praca z gminami w zakresie gospodarki komunalnej, dyskusje, wizje lokalne,
– zapoznanie siê z wykonaniem bud¿etu Powiatu na dany rok, a tak¿e z projektami bud¿etu na kolejny rok – opiniowanie ww.
dokumentów.
Podczas posiedzeñ komisja formu³owa³a
i przyjmowa³a wnioski do Zarz¹du Powiatu, na
podstawie których podejmowane by³y stosowne dzia³ania. Komisja opiniowa³a równie¿ w³aœciwe merytorycznie projekty uchwa³ Rady
Powiatu.
Cz³onkowie komisji uczestniczyli w przygotowaniach debat Rady Powiatu zwi¹zanych
z tematyk¹ dzia³ania komisji.
Mariusz Palka
Przewodnicz¹cy Komisji Ochrony
Œrodowiska i Rolnictwa
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e) Komisja Oœwiaty i Wychowania
Komisja odby³a ³¹cznie 48 posiedzeñ.
Czêœæ posiedzeñ mia³a charakter wyjazdowy.
Ich zadaniem by³o zapoznanie siê z warunkami pracy, osi¹gniêciami i problemami publicznych placówek oœwiatowych oraz poradni
psychologiczno-pedagogicznych funkcjonuj¹cych na terenie powiatu poznañskiego.
Ponadto komisja wspólnie z Komisj¹ Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury oraz
Komisj¹ Finansów i Gospodarowania Mieniem
Powiatu zapozna³a siê z dzia³alnoœci¹ oraz stanem placówek oœwiatowych i wychowawczych
prowadzonych przez Powiat Poznañski, odwiedzaj¹c poszczególne placówki.
Cz³onkowie komisji odwiedzili równie¿
Warsztaty Terapii Zajêciowej w Swarzêdzu,
Rodzinny Dom Dziecka w Swarzêdzu oraz
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
w Mosinie. Zorganizowano tak¿e posiedzenie
z Komisj¹ Oœwiaty i Wychowania Rady Miasta Poznania oraz wyjazdowe posiedzenie
w powiecie œremskim. Cz³onkowie komisji
corocznie uczestniczyli w targach edukacyjnych, promuj¹c w ten sposób szko³y prowadzone przez Powiat Poznañski.
Wspólnie z Komisj¹ Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki corocznie organizowano
uroczyste podsumowanie wspó³zawodnictwa
sportowego szkó³ powiatu poznañskiego.
W koñcz¹cej siê kadencji przeprowadzono trzy debaty oœwiatowe, przybli¿aj¹ce Radzie stan i problemy oœwiaty powiatu
poznañskiego.
Do najwa¿niejszych tematów poruszanych
na posiedzeniach komisji nale¿a³y:
– analiza wykorzystania œrodków bud¿etowych przez poszczególne placówki,
– przygotowanie szkó³, przebieg i wyniki
egzaminów maturalnych,
– sytuacja absolwentów szkó³ na rynku pracy,
– ocena realizacji prac inwestycyjno-remontowych prowadzonych w placówkach
oœwiatowych Powiatu Poznañskiego,
– opiniowanie projektów uchwa³ dotycz¹cych organizacji, dzia³alnoœci i finansowania placówek oœwiatowych,
– praca nad nowelizacj¹ regulaminów wynagradzania dyrektorów, nauczycieli i pracowników oraz regulaminów przyznawania
stypendiów uczniowskich,
– analiza naboru uczniów do szkó³ prowadzonych przez Powiat Poznañski.
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– ocena dzia³añ powiatu w zakresie wnio– sków, które uzyska³y dofinansowanie ze
œrodków unijnych na zadania oœwiatowe,
analiza regulaminu powiatowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych,
– przyjmowanie informacji przedstawianych
i omawianych na posiedzeniach komisji.
Barbara Antoniewicz
Wiceprzewodnicz¹ca Komisji
Oœwiaty i Wychowania
f) Komisja Polityki Spo³ecznej i Ochrony
Zdrowia
Komisja odby³a 43, w wiêkszoœci wyjazdowe posiedzenia, które mia³y na celu zapoznanie siê z funkcjonowaniem placówek
zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia oraz pomoc¹
spo³eczn¹. Odwiedzono m.in. warsztaty terapii
zajêciowej, Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach, Dom
Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach, NZOZ Szpital w Puszczykowie, Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, Oœrodek Wspomagania Rodziny
w Kobylnicy, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Dom Pomocy Maltañskiej w Puszczykowie, Powiatowy Urz¹d Pracy w Poznaniu. Ponadto spotkano siê z Komisj¹ Polityki
Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia Rady Miasta
Poznania.
Komisja ka¿dego roku zapoznawa³a siê
z dzia³alnoœci¹ i przyjmowa³a sprawozdania
z pracy jednostek, które prowadz¹ bardzo
szerok¹ dzia³alnoœæ na rzecz mieszkañców.
S¹ to:
– Wydzia³ Zdrowia i Polityki Spo³ecznej,
– Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci,
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
– Powiatowy Urzêdu Pracy,
– Dom Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach,
– Oœrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy,
– Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu.
Komisja corocznie organizowa³a wraz z Zarz¹dem Powiatu uroczyste spotkanie z wyró¿niaj¹cymi siê wolontariuszami powiatu
poznañskiego celem z³o¿enia podziêkowañ za
ich bezinteresown¹ pomoc. Wielokrotnie opiniowa³a Program Zdrowotny Powiatu Poznañskiego na lata 2009-2013. W ramach tego
programu Powiat zorganizowa³ dla mieszkañców powiatu szereg badañ profilaktycznych,

dotycz¹cych wad postawy u dzieci, chorób
nowotworowych przewodu pokarmowego,
chorób tarczycy, badania PSA wœród mê¿czyzn, jak równie¿ akcjê szczepieñ przeciwko
rakowi szyjki macicy dla dziewcz¹t w wieku
szkolnym. Ponadto opiniowano Strategiê Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych Powiatu
Poznañskiego na lata 2008-2013.
Komisja spotka³a siê równie¿ z organizatorami zbiórek krwi w powiecie poznañskim
w celu zapoznania siê z t¹ form¹ dzia³alnoœci.
Komisja wnioskowa³a o zagwarantowanie
w kolejnych bud¿etach Powiatu œrodków potrzebnych na efektywne i skuteczne realizowanie dzia³añ w zakresie polityki spo³ecznej
i ochrony zdrowia, opiniowa³a na bie¿¹co projekty uchwa³.
Cz³onkowie komisji pracowali równie¿
w zespo³ach rozpatruj¹cych wnioski o przyznanie œrodków na zadania publiczne w ramach dotacji z bud¿etu Powiatu w zakresie
pomocy spo³ecznej, realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
Zbigniew Andrusiak
Przewodnicz¹cy Komisji Polityki
Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia
g) Komisja Promocji, Rozwoju i Integracji
Europejskiej
Komisja odby³a ³¹cznie 41 posiedzeñ,
w tym 23 wyjazdowe. Cz³onkowie komisji odwiedzili: Dom Kultury w Chomêcicach, Bibliotekê Miejsk¹ w Luboniu, Powiat Limanowski,
Muzeum im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, Bibliotekê Publiczn¹ w Dopiewie,
Bibliotekê Miejsk¹ w Puszczykowie, Parafie
Rzymskokatolickie w Chludowie, Bia³ê¿ynie
i Wierzenicy (w celu zapoznania siê z realizacj¹
dofinansowania udzielonego przez Powiat Poznañski na remonty zabytkowych koœcio³ów –
wspólne posiedzenie z Komisj¹ Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki). Komisja goœci³a
równie¿ w: Bibliotece Publicznej w Mosinie,
Urzêdzie Gminy Kleszczewo, Muzeum Regionalnym w Stêszewie, Domu Kultury w Stêszewie, siedzibie Warsztatów Terapii Zajêciowej
w Dopiewcu (wspólne posiedzenie z Komisj¹
Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia), Powiatowym Urzêdzie Pracy w Poznaniu, Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemys³u
Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie, na IX Powiatowym Konkursie Piosenki Dzieciêcej

„Stêszewska Triola”, w Domu Pomocy Maltañskiej w Puszczykowie (wspólne posiedzenie
z Komisj¹ Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia). Odwiedzono równie¿ Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych w Poznaniu oraz
Sk³adowisko Odpadów w Suchym Lesie
(wspólne posiedzenie z Komisj¹ Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisj¹ Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa), obradowano
w Urzêdzie Gminy Tarnowo Podgórne oraz
w Muzeum Martyrologii w ¯abikowie w gminie Luboñ. Wszystkie wyjazdowe posiedzenia
mia³y na celu wymianê doœwiadczeñ w zakresie promocji powiatu i gmin.
Wraz z pozosta³ymi komisjami Rady
Powiatu Komisja Promocji wziê³a udzia³ w wizycie studyjnej w Strasburgu. Radni uczestniczyli w sesji Parlamentu Europejskiego,
spotkali siê równie¿ z eurodeputowanym Filipem Kaczmarkiem. Ponadto Rada zwiedzi³a instytucje europejskie w Luksemburgu.
Najwa¿niejszymi zagadnieniami, nad którymi pracowa³a komisja, by³y:
– praca nad bud¿etem Powiatu Poznañskiego,
szczególnie w zakresie przedsiêwziêæ i wydatków zwi¹zanych z promocj¹ powiatu
poznañskiego, pozyskiwaniem i wydatkowaniem œrodków z europejskich programów wsparcia,
– integracja dzia³añ Starostwa z dzia³aniami
gmin powiatu poznañskiego w zakresie
promocji inwestycyjnej, turystycznej i kulturalnej,
– analizowanie harmonogramu imprez o charakterze promocyjnym organizowanych
przez samorz¹d powiatowy,
– analiza stanu bezrobocia w powiecie poznañskim i opracowanie stanowiska komisji
w sprawie bezrobocia i polityki aktywizacji
zawodowej w powiecie,
– ocena wspó³pracy zagranicznej Powiatu
oraz ocena pozyskiwania i wykorzystywania zewnêtrznych œrodków finansowych,
szczególnie z zakresu oœwiaty,
– sprawozdanie z dzia³alnoœci promocyjnej
Powiatu Poznañskiego.
Komisja podejmowa³a tak¿e szereg statutowych dzia³añ z zakresu wspierania instytucji
samorz¹dowych i spo³ecznych oraz osób prywatnych w realizacji przedsiêwziêæ o charakterze promocyjnym i rozwojowym.
Miros³aw Wieloch
Przewodnicz¹cy Komisji Promocji,
Rozwoju i Integracji Europejskiej
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h) Komisja Rewizyjna
W 2006 roku mia³o miejsce jedno protoko³owane posiedzenie, na którym ustalono tematy kontroli na rok 2007. W 2007 roku odby³o
siê 13 posiedzeñ. Najwa¿niejszym tematem
by³a kontrola gospodarowania mieniem powiatu na przyk³adzie budynku przy ul. S³owackiego 8/10. Komisja zajê³a siê równie¿ realizacj¹
wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Komisjê Rewizyjn¹ w II kadencji Rady Powiatu Poznañskiego (lata
2002-2006). Komisja szczególn¹ uwagê zwróci³a na wnioski zg³oszone w protokole z kontroli Zarz¹du Dróg Powiatowych w Poznaniu
w zakresie wykorzystania œrodków finansowych na utrzymanie dróg. W roku 2007 Komisja Rewizyjna otrzyma³a do zbadania siedem
skarg. Szeœæ skarg zosta³o uznanych za nieuzasadnione. W jednym przypadku stwierdzono,
¿e organem w³aœciwym do rozpatrzenia skargi
jest G³ówny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
W 2008 roku Komisja Rewizyjna odby³a 13
protoko³owanych posiedzeñ. Najbardziej czasoch³onna okaza³a siê w tym roku kontrola
Wydzia³u Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa
i Leœnictwa. Kontrola polega³a na sprawdzeniu
realizacji programu usuwania azbestu, prowadzonej edukacji ekologicznej oraz dzia³añ
zwi¹zanych z powstaniem schroniska dla zwierz¹t. W paŸdzierniku komisja dokona³a analizy wykonania bud¿etu Powiatu Poznañskiego
za pó³rocze 2008 roku. W roku 2008 Komisja
Rewizyjna otrzyma³a do zbadania 11 skarg.
Dziesiêæ skarg zosta³o uznanych za nieuzasadnione. W jednym przypadku, dot. dostêpu do
informacji publicznej, skarga zosta³a uznana za
uzasadnion¹. Komisja Rewizyjna wnios³a
w zwi¹zku z tym o zwrócenie uwagi dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu, aby
skrupulatnie czuwali nad materia³ami, które
winny byæ zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz umo¿liwiali dostêp do informacji publicznej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa.
W 2009 roku Komisja Rewizyjna odby³a
9 posiedzeñ. Najwa¿niejszym tematem by³a
kontrola sprawdzaj¹ca funkcjonowanie filii Wydzia³u Komunikacji i Transportu mieszcz¹cych
siê na terenie gmin powiatu poznañskiego.
Komisja zapozna³a siê równie¿ z „Informacj¹ na temat gospodarowania mieniem powiatu (realizacja wniosków pokontrolnych
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z kontroli zarz¹dzania budynkiem przy ul. S³owackiego 8/10)”. Komisja podjê³a tak¿e dyskusjê na temat tego, jakie informacje powinny siê
pojawiaæ w Biuletynie Informacji Publicznej
urzêdu. W roku 2009 Komisja Rewizyjna
otrzyma³a do zbadania 3 skargi. Po wnikliwej
analizie wszystkie zosta³y uznane za nieuzasadnione.
Z tematów kontroli przyjêtych w planie pracy na rok bie¿¹cy komisja zajmowa³a siê realizacj¹ wniosków pokontrolnych z kontroli
przeprowadzonych w trakcie III kadencji Rady
Powiatu (2006-2010). Du¿¹ czêœæ pracy w roku
2010 zajê³a komisji kontrola realizacji „Programu Naprawy Dróg Powiatowych w latach
2008-2010”.
Do wrzeœnia 2010 roku komisja rozpatrzy³a
3 skargi. Dwie skargi zosta³y uznane za nieuzasadnione, natomiast trzecia, w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi ani informacji na pisma,
zosta³a uznana za uzasadnion¹. Komisja uzna³a, ¿e jednostki organizacyjne Powiatu winny
siê stosowaæ do zapisów wynikaj¹cych z Kodeksu Postêpowania Administracyjnego, który
reguluje m.in. kwestie zwi¹zane z udzielaniem
odpowiedzi na sk³adane pisma, wnioski itp.
Komisja Rewizyjna corocznie analizowa³a
wykonanie bud¿etu Powiatu za poprzedni rok.
Komisja ka¿dorazowo wyra¿a³a pozytywn¹
opiniê o wykonaniu bud¿etu i w podjêtych
uchwa³ach wystêpowa³a do Rady Powiatu
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarz¹dowi Powiatu za wykonanie bud¿etu.
Jaros³aw Dobrowolski
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej
i) Komisja Statutowa i Spraw
Organizacyjnych
Zadaniem komisji by³o wnioskowanie o przygotowanie projektów zmian w Statucie Powiatu
Poznañskiego, w regulaminach bêd¹cych za³¹cznikami tego Statutu, opiniowanie tych zmian, opiniowanie regulaminu organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Poznaniu oraz projektów uchwa³
dot. spraw organizacyjnych.
Komisja Statutowa i Spraw Organizacyjnych w III kadencji Rady Powiatu w Poznaniu
spotka³a siê na 2 posiedzeniach, które w ca³oœci poœwiêcone by³y omówieniu i zaopiniowaniu nowego Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Jan Grabkowski
Przewodnicz¹cy Komisji Statutowej
i Spraw Organizacyjnych

Sk³ady Komisji Rady Powiatu Poznañskiego
w III kadencji w latach 2006-2010:
Komisja Finansów i Gospodarowania
Mieniem Powiatu
Leszek Przybylski – Przewodnicz¹cy
Krzysztof Robaszyñski – Wiceprzewodnicz¹cy
Cz³onkowie Komisji:
1. Piotr Jaworski
2. Jan Ka³uziñski
3. Jolanta Korcz
4. Tomasz £ubiñski
5. Ryszard Pomin
Komisja Rewizyjna
Jaros³aw Dobrowolski – Przewodnicz¹cy
Zbigniew Jankowski – Wiceprzewodnicz¹cy
Cz³onkowie Komisji:
1. Zbigniew Andrusiak
2. Marek Lis
3. Arkadiusz Ma³yszka
4. Marek Serwatkiewicz (do 4 czerwca 2010 r.)
Komisja Oœwiaty i Wychowania
Marek Serwatkiewicz – Przewodnicz¹cy
(do 4 czerwca 2010 r.)
Barbara Antoniewicz – Wiceprzewodnicz¹ca
Cz³onkowie Komisji:
1. Leszek Bernaczyk
2. Barbara Czerniejewska
3. Agnieszka Koz³owska-Rajewicz
(do 28 listopada 2007 r.)
4. Mariusz Palka (od 19 grudnia 2007 r.)
5. Ewa Kuleczka-Drausowska
6. Ryszard Pomin
Komisja Komunikacji, Budownictwa
i Infrastruktury
Zdzis³aw Miko³ajczak – Przewodnicz¹cy
Krystyna Semba – Wiceprzewodnicz¹ca
Cz³onkowie Komisji:
1. Gra¿yna G³owacka
2. Piotr Jaworski
3. Jan Ka³uziñski
4. Krzysztof Krauze
5. Krzysztof Robaszyñski
Komisja Kultury, Kultury Fizycznej
i Turystyki
Gra¿yna G³owacka – Przewodnicz¹ca
Arkadiusz Ma³yszka – Wiceprzewodnicz¹cy
Cz³onkowie Komisji:
1. Barbara Antoniewicz

2.
3.
4.
5.

Jaros³aw Dobrowolski
Zdzis³aw Miko³ajczak
Marek Serwatkiewicz (do 4 czerwca 2010 r.)
Miros³aw Wieloch

Komisja Polityki Spo³ecznej
i Ochrony Zdrowia
Zbigniew Andrusiak – Przewodnicz¹cy
Irena Skrzypczak – Wiceprzewodnicz¹ca
Cz³onkowie Komisji:
1. Ewa Budzyñska
2. Ewa Kuleczka-Drausowska
3. Marek Lis
4. Krystyna Semba
5. El¿bieta Œmiglak
Komisja Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa
Agnieszka Koz³owska-Rajewicz
– Przewodnicz¹ca (do 28 listopada 2007 r.)
Mariusz Palka – Przewodnicz¹cy
(od 19 grudnia 2007 r.)
Krzysztof Krauze – Wiceprzewodnicz¹cy
Cz³onkowie Komisji:
1. Barbara Czerniejewska
2. Jolanta Korcz
3. Wojciech Perdoch
4. Leszek Przybylski
Komisja Promocji, Rozwoju
i Integracji Europejskiej
Miros³aw Wieloch – Przewodnicz¹cy
Ewa Budzyñska – Wiceprzewodnicz¹ca
Cz³onkowie Komisji:
1. Leszek Bernaczyk
2. Zbigniew Jankowski
3. Wojciech Perdoch
4. Irena Skrzypczak
5. El¿bieta Œmiglak
Komisja Statutowa i Spraw
Organizacyjnych (doraŸna)
Jan Grabkowski, Starosta Poznañski
– Przewodnicz¹cy
Cz³onkowie Komisji:
1. Ewa Budzyñska
2. Jaros³aw Dobrowolski
3. Ryszard Pomin
4. Krzysztof Robaszyñski

Adres redakcji:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznañ
tel.: 61 841 07 73 fax: 61 847 34 21
e-mail: biuletyn@powiat.poznan.pl
wszystkie zdjêcia: Starostwo
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