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Podjąłem wyzwanie

Rozmowa z Adamem Habryło, sekretarzem Powiatu
Poznańskiego
- Zaskoczyła Pana
nominacja na stanowisko sekretarza
Powiatu Poznańskiego?
Adam Habryło z córką Nataszą - Tak, zaskoczyła
mnie nominacja.
Nie spodziewałem się takiej propozycji. Zresztą każdy
awans wiąże się z odpowiedzialnością i dlatego podjęcie
ostatecznej decyzji było bardzo trudnie. Zastanawiałem
się, czy sprostam wymaganiom i czy będę w stanie spełnić
oczekiwania pana starosty, który proponuje i wnioskuje
o powołanie sekretarza, wobec zarządu oraz skarbnika
akceptujących zaproponowaną kandydaturę i wreszcie
wobec Rady Powiatu, powołującej na to stanowisko.
Przyznaje, że zdawałem sobie sprawę z powagi sytuacji i
dlatego potrzebowałem trochę czasu na dokładne przemyślenia.
- Długo się Pan zastanawiał zanim ostatecznie powiedział „tak”?
- Wystarczyła mi jedna noc. Przedyskutowałem sytuację
z żoną, bowiem ważny był dla mnie jej punkt widzenia.
Byliśmy świadomi, że nowe obowiązki będą miały wpływ
na funkcjonowanie naszej rodziny, ale z drugiej strony dostrzegliśmy szansę, którą szkoda byłoby zmarnować. Tym
bardziej, że nie często otrzymuje się takie propozycje.
- Czy potraktował Pan tę ofertę jako wyzwanie, czy jako
możliwość sprawdzenia swoich możliwości, wiedzy i
doświadczenia?
- W zasadzie jedno i drugie. W samorządzie pracuję od
ośmiu lat i dlatego związane z nim sprawy są mi bardzo
bliskie. Natomiast jako mieszkaniec powiatu poznańskiego mogę z dystansem patrzeć na jego funkcjonowanie.
Niewątpliwie awans ten traktuję również w kategoriach
wyzwania. Choćby dlatego że czekają mnie nowe, ciekawe
i ważne zadania. Ale w konsekwencji podniosła się także
skala odpowiedzialności za ich realizację. Jestem świadomy ryzyka które podejmuję.
- Czy ryzyko Pana nie stresuje?
- Ryzyko jest wpisane w nasze życie. I to zarówno zawodowe jak i prywatne. Wprawdzie z natury nie jestem ryzy-

kantem, ale mam świadomość, że jest ono wkalkulowane
w to co robię. Myślę, iż umiem podejmować trudne decyzje, które wiążą się z dużą odpowiedzialnością, więc uda
mi się na tyle skuteczne oswoić stres, że teraz nie powinno
być z nim problemów.
- Od czego rozpoczął Pan urzędowanie jako sekretarz?
- Uznałem, że warto organizować przynajmniej raz w
miesiącu spotkania z dyrektorami poszczególnych wydziałów, by stworzyć podstawy do ściślejszej współpracy.
Traktuję dyrektorów partnersko, liczę na aktywność, pomysłowość i twórczą inwencję. Tym bardziej, że niektóre
zadania będziemy realizować zespołowo. Z tego między
innymi względu bardzo zależy mi na stworzeniu dobrej
komunikacji wewnętrznej.
- Pracuje Pan nad zmianami organizacyjnymi i usprawnieniem pracy starostwa. W jakim kierunku pójdą te
działania?
- Moją ambicją na pewno nie jest wprowadzanie zmian dla
zasady. Ale zauważyłem kilka obszarów w których są one
konieczne, m.in. opis wszystkich stanowisk pracy, a w dalszej kolejności ich wartościowanie. To pomoże stworzyć
ścieżkę rozwoju zawodowego pracownikom i zmotywuje
ich do związania swojej przyszłości z firmą. Naszym celem
jest stworzenie silnej i dobrze wyszkolonej kadry, która zechce w starostwie realizować swoje zawodowe ambicje.
- Czy po objęciu nowego stanowiska ma Pan mniej czasu dla rodziny i na rozwój zainteresowań?
- Zdarza się, że czasami wracam późno do domu, ale staram się tak wszystko zorganizować, by rodzina nie ucierpiała z powodu moich obowiązków zawodowych. Na
razie bliscy nie protestują. Znajduję także czas na własne
zainteresowania. Od lat pasjonuje mnie motoryzacja i
modele starych samochodów. Marzę o zakupie Fiata 126p
jako auta już kultowego i bardzo chciałbym uczestniczyć
w zlotach miłośników tej marki.
- Jak lubi Pan wypoczywać?
- Moja żona, z wykształcenia historyk, zawsze znajdzie
ciekawy zabytek, który warto obejrzeć, dlatego bardzo
często decydujemy się na samochodowe lub rowerowe
eskapady. Do wzmożonej aktywności nakłania mnie
także córeczka, która uwielbia rower, hulajnogę, kocha
konie i pływanie.
Rozmawiała
Aurelia Pawlak
Gabinet Starosty
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Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego
najlepszy w Polsce

Z przyjemnością informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Poznaniu zajęło I miejsce w konkursie na najbardziej przyjazny dla klientów Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).

Konkurs zorganizowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Forum Przejrzysta Polska
2008. Starostwo Powiatowe w Poznaniu otrzymało 85,2 na 100 punktów możliwych do uzyskania,
zdobywając w ten sposób certyfikat oraz 5 tys.
złotych nagrody. Zgłoszone Biuletyny Informacji Publicznej poddano analizie biorąc pod uwagę
kryteria takie jak: zakres, kompletność i aktualność
udostępnianych informacji, a także łatwość ich wyszukiwania i przyjazną organizację udostępniania.
Celem konkursowych zmagań było promowanie
dobrych rozwiązań w zakresie udostępniania informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji
Publicznej, wykraczających poza obowiązujące

uregulowania prawne. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 23 października w warszawskiej
siedzibie „Agory”. W spotkaniu i towarzyszących
mu konferencjach wzięli udział przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych z całej Polski,
zaproszeni goście oraz przedstawiciele mediów.
Wśród prelegentów głos zabrał między innymi
prof. Jerzy Regulski, Prezes Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej oraz prof. Michał Kulesza,
Członek Zarządu FRDL. Starostwo Powiatowe w
Poznaniu reprezentowały Roma Czysz, Dyrektor
Wydziału Organizacyjnego, odpowiedzialna za
Powiatowy BIP oraz Dorota Kuklińska, Pełnomocnik Starosty Poznańskiego do spraw Systemu Zarządzania Jakością i Koordynator Akcji Społecznej
„Przejrzysta Polska”.
Aurelia Pawlak
Gabinet Starosty

Kolejne posiedzenie Rady Aglomeracji Poznańskiej odbyło się 18 września br., w Sali
Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Tym razem omówiono m.in. stan przygotowań
Poznania do Euro 2012, możliwości aplikowania o środki unijne w ramach Aglomeracji oraz
tworzoną przez rząd ustawę metropolitalną.
Podczas spotkania, którego gospodarzem był Jan
Grabkowski, Starosta Poznański, Miasto Poznań
reprezentowali Prezydent Ryszard Grobelny oraz
Zastępca Prezydenta, Maciej Frankiewicz. Ten
ostatni przedstawił zebranym raport na temat
prac przygotowawczych do Euro 2012. Wśród poruszonych kwestii była budowa dróg dojazdowych
na lotnisko i do stadionu, przebudowa stadionu,
Dworca Głównego i Zachodniego oraz działania
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i opieki medycznej podczas trwania Mistrzostw.
Z kolei Bartosz Zawieja, dyrektor Wydziału ds.
Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, omówił możliwości aplikowania o środki z UE w ramach Aglomeracji Poznańskiej, a w szczególności pozyskiwania ich na
ochronę środowiska, rozwój transportu i turystyki,
a także modernizację połączenia kolejowego E-59.
Na zakończenie, członkowie posiedzenia przeBiuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008
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Posiedzenie Rady Aglomeracji Poznańskiej

W trakcie posiedzenia przedstawiciele gmin Aglomeracji
Poznańskiej wybrali Komitet Organizacyjny Aglomeracji, w skład którego weszły gminy: Buk, Śrem, Dopiewo,
Kórnik oraz Murowana Goślina

analizowali problemy kluczowe, jakie stoją przed
miastem i gminami. Wiele uwagi poświęcono także
ustawie o gospodarce odpadami, tworzeniu związków komunalnych, finansach publicznych oraz powołaniu Zespołu Metropolitalnego.
Agnieszka Kistowska
Gabinet Starosty
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Pocztówki nagrodzone

Blisko pół tysiąca prac przedstawiających
zakątki powiatu poznańskiego zostało nadesłanych na konkurs „Pocztówka z powiatu”.
Młodzi artyści spisali się na medal, a jury stanęło przed nie lada zadaniem.

Mimo, że wakacje zakończyły się już ponad
miesiąc temu, uczniowie szkół z terenu powiatu nie zapomnieli o wysłaniu do nas pocztówek
– wspomnień beztroskiego czasu wypoczynku.
Ogłaszając w czerwcu konkurs „Pocztówka z
powiatu” pragnęliśmy stworzyć całą gamę obrazów, z której składa się powiat. Mali plastycy stanęli na wysokości zadania i zasypali nas
prawdziwym stosem pięknych, kolorowych, pełnych
humoru i wrażeń widokówek.
Jury, które zebrało się w
poniedziałek 6 października, stanęło przed nie lada
zadaniem, pragnąc wybrać
te najciekawsze. Spośród
prawie 500 propozycji nagrodzono równorzędnie
trzy prace:

ku”, Zespól Szkół w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 2,
• Martyny Karwowskiej – praca „Lusowo
wita”, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Tarnowie Podgórnym,
• Roberta Łowczaka – praca „Moje miasto”,
Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu,
• Anity Rzadkiewicz – praca „Stadnina koni
w Babkach”, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czaparach.

Nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w
Poznaniu, natomiast klasy zwycięzców wkrótce

• Dominiki Furmanek –
praca „Gmina Dopiewo”, Szkoła Podstawowa w Skórzewie, klasa
VI B,
Klaudia Sieńkowska – „Zabytkowy ul”
• Klaudii Sieńkowskiej –
praca „Zabytkowy ul”, Szkoła Podstawowa wezmą wspólnie udział w super zabawie spornr 5 w Swarzędzu, klasa II C,
towo-rekreacyjnej w jednym z poznańskich
• Karoliny Staszak – praca „Pałac Raczyń- centrów rozrywki.
skich w Rogalinie”, Zespół Szkół, Szkoła
Podstawowa nr 2 w Mosinie, klasa VI B.
Wszystkim dzieciom, ich opiekunom oraz rodzicom, dziękujemy bardzo za udział w zabaPonadto, Jury w składzie: Paulina Szeląg z Mu- wie, zachęcając do poznawania powiatu i rozzeum Narodowego w Poznaniu, Dorota Strze- wijania plastycznych umiejętności.
lecka z Galerii Miejskiej w Mosinie, Lilia Łada z
portalu tutej.pl oraz Tomasz Morawski ze StaKatarzyna Strzyż
rostwa Powiatowego w Poznaniu postanowiło
Wydział Promocji,
wyróżnić prace:
Kultury i Współpracy z Zagranicą
• Oliwii Adamczyk – praca „Zamek w Kórni-
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Powiat Poznański promuje swoje gminy na Expo Real

Powiat Poznański reprezentował Jan Grabkowski,
Starosta Poznański oraz Adam Habryło, Sekretarz
Powiatu Poznańskiego. Udział Powiatu w targach
jest dla gmin wspaniałą okazją do zaprezentowania
terenów pod inwestycje, które przedstawiane są
wspólnie z ofertami Miasta Poznania i Województwa Wielkopolskiego.
Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym,
oferty terenów inwestycyjnych podpoznańskich
gmin cieszyły się dużym zainteresowaniem,
zwłaszcza wśród przedsiębiorców z branży logistycznej i magazynowej. Starosta Poznański
podkreślił, że „niewątpliwym magnesem dla
inwestorów są filie znanych, światowych firm i
koncernów, ulokowane właśnie na terenie po-

Foto: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Powiat Poznański po raz kolejny wziął udział
w Międzynarodowych Targach Nieruchomości
Inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium. W
tej jednej z najważniejszych imprez targowych
w Europie uczestniczyli przedstawiciele rynku
nieruchomości, sektora finansowego, firm konsultingowych, przedsiębiorcy i przedstawiciele
samorządów z całego świata.

W tym roku Targi Expo Real przyciągnęły łącznie
42 tys. uczestników

wiatu poznańskiego. Poza tym powiat to wspaniałe możliwości również pod względem rozwoju
turystyki biznesowej”.
Targi Expo Real są doskonałą bazą dla realizacji
projektów międzynarodowych i zawierania kontaktów biznesowych. W tym roku odwiedziło je
17.500 wystawców i około 24.500 odwiedzających.
Hanna Kolanowska-Pogrzebna
Wydział Promocji, Kultury
i Współpracy z Zagranicą

Powiat Poznański na targach TOUR SALON 2008

Foto: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Oferty aktywnego wypoczynku podczas rowerowych
i pieszych wycieczek oraz wiele innych pomysłów na
spędzenie wolnego czasu z dala od miejskiego zgiełku - to propozycje podpoznańskich gmin dla zwiedzających TOUR SALON 2008 w Poznaniu.
Tegoroczna ekspozycja została przygotowana pod
hasłem szlaków rowerowych, a uczestniczyły w niej
Powiat Poznański oraz gminy Czerwonak, Kórnik,
Mosina, Murowana
Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo,
Skoki, Suchy Las,
Swarzędz. Atrakcje
turystyczne oraz
Wspólne stoisko powiatu po- doskonałe tereny reznańskiego, gmin oraz PLOTU kreacyjne w naszym
zostało wyróżnione nagrodą powiecie cieszą się
Acanthus Aureus za „tworzenie wielką popularnoatmosfery właściwej dla bezpo- ścią wśród mieszśredniej komunikacji z klientem kańców Poznania,
i z rynkiem”
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a dzięki promocji podczas krajowych i zagranicznych
targów turystycznych przyciągają coraz częściej także
turystów z innych regionów Polski oraz z zagranicy.
Podczas Targów Tour Salon 2008, w dniach od 16
do 18 października, Powiat Poznański zaprezentował
swoją ofertę turystyczną na stoisku Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Odwiedzający mieli
okazję zaopatrzyć się w najnowsze wydanie mapy turystycznej Powiatu Poznańskiego, atlasy rowerowe z
zaznaczonymi ścieżkami po Aglomeracji Poznańskiej
oraz foldery promocyjne. Na chętnych czekały także
konkursy, w których można było wygrać między innymi profesjonalne koszulki rowerowe oraz gadżety
powiatu i promujących się gmin. Stoisko PLOT promował na scenie wicemistrz świata w cyklotrialu (rodzaj akrobacji rowerowej) Marcin Bugajewski, który
zachwycał zwiedzających swoimi umiejętnościami.
Joanna Zielińska
Wydział Promocji, Kultury
i Współpracy z Zagranicą
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Promocja Ekologii Poprzez Edukację

Rok 2008 obchodzony jest w
Poznaniu jako Rok Klimatu
i Środowiska. Już w grudniu
w stolicy Wielkopolski odbędzie się międzynarodowa
konferencja klimatyczna. Powiat Poznański postanowił włączyć się w rozwiązywanie problemów środowiska i zaplanował szereg działań, których celem
jest promocja ekologii.

Przykładem takiej aktywności może być program
PEPE czyli Promocja Ekologii Poprzez Edukację. Celem programu jest propagowanie proekologicznych
postaw poprzez różnego rodzaju projekty skierowane do młodzieży. Pierwszym z nich jest ogłoszony w
październiku konkurs dla młodzieży ponadgimnazjalnej na projekt młodzieżowej torby ekologicznej
oraz hasła reklamującego jej używanie. W ramach
PEPE planowane są również wykłady i spotkania
specjalistów z uczniami oraz konkurs dla nauczycieli na najciekawsze zajęcia z zakresu ekologii. W najbliższym czasie uczniowie będą mogli wziąć udział
w konkursie fotograficznym „Człowiek w naturze”,
a w przyszłym roku Starostwo Powiatowe zaprosi do
podobnych działań szkoły podstawowe i gimnazjalne
z terenu powiatu. Z kolei już w listopadzie zostanie
zorganizowane dwudniowe szkolenie dla nauczycieli
w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie.

W trakcie Forum Ekologicznego, które odbyło się
1 października, Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, zapoznał z planowanymi działaniami przedstawicieli samorządów gminnych oraz dyrektorów i
nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek
oświatowych z powiatu poznańskiego. Choć, jak
podkreślił przekazywanie wiedzy z zakresu ochrony
środowiska jest zadaniem trudnym i wymagającym
pomysłowości oraz zaangażowania, tylko sięgając
po niestandardowe rozwiązania można osiągnąć zamierzony cel. Podczas spotkania głos zabrali także
specjaliści zajmujący się tematem ekologii. Janusz Łakomiec, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego, przedstawił plusy i
minusy alternatywnych źródeł energii, dr. Jan Śmiełowski, prezes Fundacji Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, omówił zmiany klimatyczne, a dr Jerzy Ptaszyk, Wojewódzki Konserwator Przyrody, omówił
korzyści i zagrożenia funkcjonowania europejskiej
sieci ochrony przyrody Natura 2000. Ostatnim tematem była gospodarka odpadami, przedstawiona przez
dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska.
Szczegółowe informacje dotyczące programu
Promocja Ekologii Poprzez Edukację można znaleźć na stronie powiatu poznańskiego
www.powiat.poznan.pl, w zakładce PEPE.
Jadwiga Szymańska
Wydział Ochrony Środowiska

Felek Flaszka i wielkie sprzątanie
W sobotę, 4 października, Zakład Zagospodarowania Odpadów już po raz kolejny zaprosił chętnych
mieszkańców Poznania i Suchego Lasu chcących
zapoznać się z zasadami i specyfiką funkcjonowania składowiska odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie.
Dużą atrakcją była możliwość obejrzenia największej w Wielkopolsce elektrociepłowni biogazowej.
Produkuje ona energię elektryczną i cieplną z biogazu, czyli energię zieloną ze źródła odnawialnego.
Oprócz tego, dla zwiedzających zorganizowano
wycieczki ścieżką edukacyjną, podczas których pracownicy ZZO przybliżali procesy technologiczne
podczas składowania odpadów. Nie zabrakło też
słynnego Gratowozu. Dzieci mogły usiąść za jego
kierownicą i zobaczyć nowe Pogotowie Czystości z
reklamami Brata Peta i Felka Flaszki, namawiającymi do oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
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Imprezę uświetniło otwarcie edukacyjnego placu zabaw, który został stworzony z myślą o najmłodszych
uczestnikach wycieczek. Przewodnikiem był Felek
Flaszka, znany bohater filmu animowanego "Felka rady
jak segregować odpady", z którym można było się przywitać i zrobić sobie zdjęcie. Dodatkową niespodzianką
były tablice edukacyjne, mówiące o bogactwie lasów
Poznania i okolic, a fachowcy uczyli jak rozpoznawać
ptaki, które lecąc do Rezerwatu Morasko lub lasów Biedruska, często zatrzymują się na terenie zakładu.
Na wszystkich uczestników imprezy czekała smaczna
grochówka. Każdy otrzymał gadżety oraz ekologiczną torbę na zakupy z logo Miasta Poznania. Dzień
otwarty w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów
był jednym z elementów obchodzonego w Poznaniu
Roku Klimatu.
Krzysztof Krauze
Radny Powiatu Poznańskiego
Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów
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Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Uroczystego rozpoczęcia imprezy dokonali wspólnie
Starosta Poznański Jan Grabkowski, Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński oraz Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Poznańskiego Krzysztof Robaszyński.
W uroczystości wzięli udział także Przewodniczący
Komisji Oświaty i Wychowania Marek Serwatkiewicz
oraz Członkowie Komisji Oświaty i Wychowania.
Starosta Poznański złożył wszystkim pracownikom
oświaty serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za trud
i wysiłek włożony w kształcenie i wychowanie dzieci
i młodzieży. Następnie wręczono Nagrody Starosty
Poznańskiego dla wyróżniających się dyrektorów i
nauczycieli powiatowych szkół i placówek za wybitne
osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Nagrody te otrzymali:
• Przemysław Jankiewicz - Dyrektor Zespółu Szkół
nr 1 w Swarzędzu,
• Wojciech Kaczmarek - Dyrektor Zespołu Szkół w
Rokietnicy,
• Lidia Szymczak - Dyrektor Zespołu Szkół w Bolechowie,
• Halina Kalisz - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku,
• Maria Tomaszewska - Dyrektor Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,

Foto: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

16 października 2008 r. odbyły się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu Powiatowe Obchody Dnia
Edukacji Narodowej.

Starosta Poznański podziękował wszystkim nauczycielom za
codzienny trud wkładany w kształcenie dzieci i młodzieży

• Elżbieta Konieczna - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie
oraz nauczyciele:
• Magdalena Osiadło z Zespołu Szkół w Bolechowie,
• Barbara Trawińska z Liceum Ogólnokształcącego
w Puszczykowie,
• Małgorzata Tumidaj z Zespołu Szkół w Rokietnicy,
• Roman Pawłowski z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.
Wszystkim nagrodzonym dyrektorom oraz nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów zawodowych.
Agnieszka Przybylska
Wydział Edukacji

Wymiana urzędników z partnerskich regionów

We wrześniu do Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawitali stażyści z partnerskiego Regionu Hanower. Przyszli urzędnicy przez blisko miesiąc zapoznawali się z pracą administracji samorządowej w
Polsce.

Wydział Organizacyjny, Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz Promocji, Kultury
i Współpracy z Zagranicą to tylko kilka z miejsc,
gdzie odbywały się praktyki. Dzięki takiej różnorodności stażyści dowiedzieli się m.in. jak przeprowadza się nabór na wolne stanowiska, jak organizowane są staże, a nawet jakie są podstawy prawa
budowlanego w Polsce. Przyglądając się pracy Wydziału Promocji, wzięli udział w przygotowywaniu
materiałów promocyjnych oraz oferty inwestycyjnej, natomiast w kancelarii Ogólnej i Archiwum
dowiedzieli się jak wygląda system obiegu dokumentów.
Biuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

Podczas swojego pobytu, młodzi urzędnicy uczestniczyli również w spotkaniach Zarządu Powiatu
Poznańskiego, powiatowych Komisji, w tym Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia oraz Promocji,
Rozwoju i Integracji Europejskiej, a także wzięli
udział w sesji Rady Powiatu Poznańskiego.
W programie nie zabrakło okazji do zapoznania
się z naszym regionem i kulturą. Zwiedzając Zamek i Arboretum w Kórniku, Muzeum Pracownię
Literacką Arkadego Fiedlera w Puszczykowie oraz
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. Dodatkową atrakcją był IX Powiatowy Przegląd Zespołów
Folklorystycznych oraz przedfinałowa runda Pucharu Europy w wyścigach motocyklowych.
Joanna Michalska
Wydział Promocji, Kultury
i Współpracy z Zagranicą
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Zrozumieć i pomóc

W piątek 3 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyły się
konsultacje społeczne dotyczące „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego 2008-2013”.

Na spotkanie zostało zaproszonych wielu gości,
w tym wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu
poznańskiego, kierownicy gminnych ośrodków
pomocy społecznej, dyrektorzy powiatowych
placówek pomocy społecznej, przedstawiciele
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz stowarzyszeń działających na rzecz
osób niepełnosprawnych.
„Spotkaliśmy się aby przedyskutować założenia
bardzo ważnego dokumentu, bowiem dotyka on
bezpośrednio każdego z nas”, powiedziała na
wstępie Pani Ewa Dalc, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego.
Podczas omawiania strategii szczególny nacisk
położono na kwestię ubóstwa i bezradności,
bezrobocia, niepełnosprawności oraz następstw
długotrwałej choroby - zagadnienia te stanowią
najważniejsze problemy społeczne powiatu.

Projekt strategii spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i wywołał żywą dyskusję dotyczącą
priorytetowych obszarów jej oddziaływania.
Powiat Poznański we współpracy z partnerami
publicznymi i prywatnymi będzie mógł zrealizować szeroką paletę celów i zadań zawartych
w dokumencie. Strategia wyznacza kierunki
działań na kilka lat i cechuje się elastycznością,
co pozwoli na dostosowanie jej do zmieniających się warunków społecznych, gospodarczych, politycznych oraz ekonomicznych.
Opracowanie i realizacja strategii jest odpowiedzią na duże zainteresowanie środowiska
lokalnego problemami społecznymi i stanowi
jednocześnie wykonanie obowiązku prawnego
nałożonego na samorząd powiatowy przez art.
19, pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.
Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego
2008-2013” dostępny jest na stronie internetowej powiatu: www.powiat.poznan.pl
Daria Szaj
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wiedza równa się życie
Codziennie dziesięć Polek dowiaduje się, że
ma raka szyjki macicy, a na świecie co dwie
minuty umiera jedna kobieta. Te liczby wskazują jak ważna jest wiedza o chorobach nowotworowych.
Dwudziestego piątego września br., w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, Oddział
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu zorganizował szkolenie na temat
„Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.
Blisko osiemdziesięciu nauczycieli, szkolnych
koordynatorów edukacji prozdrowotnej oraz
pedagogów z Poznania i powiatu poznańskiego przybyło na spotkanie, które poprowadziła
Hanna Jankowska, kierownik Oddziału. Zaproszeni na spotkanie specjaliści oraz repre-
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zentanci PSSE przybliżyli zebranym Narodowy
Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
oraz Narodowy Program Zdrowia.
Na temat profilaktyki raka szyjki macicy wykład wygłosił dr Mirosław Moskalewicz z Zespołu Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich
„Konsyliarz” w Poznaniu. Wskazał on podstawowe przyczyny raka szyjki macicy oraz przedstawił możliwości zapobiegania chorobie. Natomiast dr Dariusz Iżycki z Wielkopolskiego
Centrum Onkologii przedstawił współczesne
poglądy na czynniki ryzyka i profilaktykę czerniaka złośliwego.
Cyryla Staszewska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu
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Europejskie Targi Pracy
W tym roku, już po raz czwarty, Wojewódzki
Urząd Pracy zorganizował, finansowane ze
środków unijnych, Europejskie Targi Pracy
– Poznań 2008. Wśród wystawców był także
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu reprezentowany przez dyrektora Zygmunta Jeżewskiego.
Na stoisku PUP, oprócz prezentacji bieżących
ofert pracy, można było znaleźć m.in. informacje o aktualnej sytuacji dotyczącej zatrudnienia
w powiecie poznańskim, a także o usługach,
jakie świadczy Powiatowy Urząd Pracy oraz
Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości. W tegorocznych targach, obok pracodawców z Polski, swoją ofertę zaprezentowali
m.in. przedsiębiorcy z Holandii, Danii, Szwecji,
Hiszpanii, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii.

Celem targów jest nie tylko przedstawienie
krajowych i zagranicznych ofert pracy, ale
przede wszystkim zapoznanie zainteresowanych z procedurami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz
na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Oferty zaprezentowane podczas targów dostępne są na stronie
Wielkopolskiego Urzędu Pracy www.wup.
poznan.pl (w wyszukiwarce ofert pracy należy
zaznaczyć „Tylko z giełd pracy”).
Małgorzata Dorna
Gabinet Starosty
Oprac. na podst. materiałów
Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Poznańskiego

17 września 2008 r., pod przewodnictwem
Starosty Poznańskiego, obradowała Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Poznańskiego. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Miejskiej
Państwowej Staży Pożarnej, Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Wydziału
ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Podczas spotkania omówiono m.in. działania prewencyjne Komendy Miejskiej Policji
oraz Miejskiej Straży Pożarnej prowadzone w
okresie wakacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przedstawiono także
plany kolejnej edycji akcji „Bądź widoczny”.
Kolejnym tematem było sprawozdanie z prac
Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podejmującego działania zwiększające
bezpieczeństwo osób poruszających się po
drogach w powiecie. Przewodnicząca Zespołu, w którego skład wchodzą przedstawiciele
Wydziału ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej
Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, przedstawiła propozycje
dotyczące zmian w organizacji ruchu w Pobie-
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dziskach i Mosinie. Z kolei Naczelnik Sekcji
Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu zwrócił
uwagę na konieczność zastosowania rozwiązań
zwiększających bezpieczeństwo pieszych na
drodze wojewódzkiej 307. Wśród zgłoszonych
propozycji była budowa ronda kompaktowego
na skrzyżowaniu z drogą powiatową. w Zakrzewie, utworzenie tzw. „azyli” na przejściach
dla pieszych oraz położenie nakładek spowalniających. Starosta, wystąpi z wnioskiem o
wprowadzenie tych zmian do Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Na zakończenie, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej zaprezentował zebranym
„cyfrowy system dyspozytorski” przeznaczony
dla jednostek PSP i OSP. Zapewnia on skuteczną łączność na terenie powiatu oraz pozycjonowanie strażaków przy pomocy urządzeń
GPS. Komendant zwrócił się również z wnioskiem o wsparcie finansowe budowy systemu,
który został jednogłośnie zaakceptowany przez
Komisję.
Łukasz Sobolewski
Wydział Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego
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Jeden powiat - jeden konsultant - jeden raz w miesiącu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
Poznaniu, we współpracy ze starostwami
powiatowymi, rozpoczyna realizację projektu: „Projekt 1-1-1:
jeden powiat - jeden konsultant - jeden raz w
miesiącu".

Głównym celem działania jest umożliwienie nauczycielom bezpłatnego skorzystania
z konsultacji i oferty szkoleniowej Ośrodka,
bezpośrednio w miejscu ich zamieszkania. W
bieżącym roku szkolnym wsparciem zostanie
objęta praca istniejących punktów konsultacyjnych. Konsultanci - koordynatorzy powiatowi, opracowali propozycję zajęć w swoim
powiecie.
Spotkania będą się odbywać w miejscu wyznaczonym przez władze oświatowe powiatu i są
przewidziane na cztery godziny lekcyjne. Szkolenia dla nauczycieli powiatu poznańskiego będą
organizowane w salach Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej
31, w godzinach od 14.00 do 17.00.
Zgłoszenia na poszczególne formy szkoleniowe przyjmuje koordynator z ODN, Violetta

Chruścicka-Woś, tel: (061) 858 47 54, adres
mailowy: violetta.wos@odn.poznan.pl.
Listy imienne ze szkół należy przesyłać elektronicznie, bezpośrednio na adres mailowy
koordynatora. Poniżej zamieszczamy listę zaplanowanych szkoleń:
szkolenia w 2008 roku:
• 20 października – Kreowanie siebie w roli
nauczyciela,
• 12 listopada – Poznanie ucznia podstawą indywidualizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
• 1 grudnia – Praca z uczniem uzdolnionym
na lekcji języka obcego,
szkolenia w 2009 roku:
• 12 stycznia – Pisanie – ciekawe formy pracy z uczniem szkoły podstawowej i gimnazjum,
• 9 marca – Pozyskiwanie funduszy na działania edukacyjne,
• 20 kwietnia – Współpraca z rodzicami.
Violetta Chruścicka-Woś
Ośrodek Szkolenia Nauczycieli

Rozmawiam dotykiem – Rehabilitacja Podstawowa
Osób Niewidomych

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zaprasza wszystkie osoby z dolegliwościami związanymi z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku
i słuchu do skorzystania z bezpłatnych usług w
ramach projektu „Rozmawiam Dotykiem”.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich obejmuje zajęcia z rehabilitacji, naukę metod komunikacji, naukę obsługi
komputera, doradztwo w doborze pomocy optycznych i słuchowych oraz konsultacje w zakresie
możliwości korzystania z różnorodnych programów pomocowych.
Dokładne informacje na temat świadczonych usług dostępne pod numerem telefonu:
022 635 69 70 bądź na stronie internetowej
http://www.tpg.org.pl
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Wszelkie pytania i zgłoszenia można również kierować na adres mailowy: rehabilitacja@tpg.org.pl.
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
istnieje od 1991 r. Jest jedyną w Polsce organizacją opiekującą się osobami z jednoczesnym
uszkodzeniem wzroku i słuchu. Większość podopiecznych TPG (łącznie jest ich ponad 2000 z
szacowanych 7000 żyjących w Polsce) stanowią
głuchoniewidomi, którzy z różnych przyczyn, w
dzieciństwie bądź w życiu dorosłym stracili zarówno wzrok jak i słuch.
Natalia Twardowska
Wielkopolski Pełnomocnik
Wojewódzkiej Jednostki Towarzystwa
Pomocy Głuchoniewidomym
Biuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

Uchwały podjęte podczas XVII sesji Rady Powiatu Poznańskiego
w dniu 24 września 2008 roku
Uchwała Nr XXII/174/III/2008
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 września 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/101/III/2007
z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia
zakazu używania jednostek pływających, napędzanych silnikami spalinowymi, na niektórych jeziorach
powiatu poznańskiego (opublikowanej w Dz. Urz.
Woj .Wlkp. Nr 207, poz. 4908)
Na podstawie art. 116 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XIII/101/III/2007 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie
wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, napędzanych silnikami spalinowymi, na niektórych jeziorach powiatu poznańskiego (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. Nr 207, poz. 4908) § 4 ust. 2 pkt 3 otrzymuje
brzmienie:
3) Jezioro Niepruszewskie, gm. Buk i Dopiewo
w godz. od 14.00 do 20.00 we wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę, w granicach administracyjnych gminy
Buk, czyli po zachodniej stronie jeziora.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Poznańskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/174/III/2008
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 września 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/101/III/2007
z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia
zakazu używania jednostek pływających, napędzaBiuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

nych silnikami spalinowymi, na niektórych jeziorach
Powiatu Poznańskiego.
Rada Powiatu Poznańskiego w 2003 roku uchwaliła
zakaz używania jednostek pływających, napędzanych
silnikami spalinowymi, na niektórych jeziorach powiatu poznańskiego, w celu ograniczenia nadmiernego hałasu na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych,
a także zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym nad jeziorami oraz ochrony środowiska przyrodniczego.
Dla umożliwienia uprawiania sportów wodnych pozostawiono na terenie powiatu wiele jezior, które nie
zostały objęte zakazem, a także zezwolono na używanie sprzętu motorowodnego na niektórych jeziorach
objętych zakazem, przy spełnieniu określonych warunków.
Warunki te zostały ustalone głównie na podstawie
informacji i wniosków otrzymanych od poszczególnych gmin, m.in. gminy Buk.
Pismem z dnia 22.08.2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Buk przedstawił stanowisko Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska oraz Spraw Socjalnych Rady
Miasta i Gminy Buk, wnioskując o zmianę zapisu
uchwały w odniesieniu do Jez. Niepruszewskiego,
dotyczącą dopuszczenia używania jednostek pływających napędzanych silnikami o mocy powyżej 5 kW
w godz. 14.00-20.00 we wtorki, natomiast wykluczenia ich używania w poniedziałki. Przesłanką do
wprowadzenia ww. zmiany jest potrzeba zapewnienia
spokojnego wypoczynku nad jeziorem w poniedziałki, wobec możliwości korzystania z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi o mocy
powyżej 5 kW w soboty i niedziele.
Wójt Gminy Dopiewo w piśmie z dnia 27.08.2008
r. podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko, nie
wyrażając zgody na dopuszczenie używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi o mocy powyżej 5 kW na Jez. Niepruszewskim
w granicach administracyjnych gminy Dopiewo, czyli
po wschodniej stronie jeziora.

Uchwała Nr XXII/175/III/2008
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 września 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2008 r. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
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przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach prac interwencyjnych, wynikających z zagrożenia zabytku.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.; Dz. U z 2002 Nr 23, poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688,
Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.;
Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r.; Nr 153 poz.1271,
Nr 214 poz.1806; Dz. U. z 2007 Nr 173 poz. 1218)
w związku z art. 81 ustawy z dnia 231ipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2003 r., Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 96
poz. 959, Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Dz. U.
z 2006 r.; Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875) oraz uchwały nr XLV/406/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006 r. w sprawie określenia
zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się zestawienie podziału środków budżetowych w 2008 r. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach
prac interwencyjnych, wynikających z zagrożenia
zabytku. Zestawienie to stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Poznańskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII/175/III/2008
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 września 2008 r.
W dniu 17 października 2006 roku Rada Powiatu
Poznańskiego podjęła uchwałę nr XLV/406/II/2006
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Po zakończeniu naboru wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
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budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków w roku 2008 roku, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęły dwa wnioski z parafii
z powiatu poznańskiego na prace interwencyjne,
wynikające z zagrożenia zabytku. W związku z tym,
w dniu 9 września 2009 roku zebrała się, powołana
uchwałą Nr 802/2008 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 lutego 2008 roku, Komisja, która dokonała podziału środków budżetowych przeznaczonych
na opiekę nad zabytkami.
Mając na uwadze treść uchwały, rozpatrywanie wniosków odbywało się poprzez:
-ocenę stanu zachowania zabytku,
-uwzględnienie znaczenia historycznego, artystycznego lub naukowego zabytku dla powiatu poznańskiego,
-uwzględnienie wysokości środków publicznych.
Zatwierdzone przez Radę Powiatu Poznańskiego
zestawienie podziału środków budżetowych będzie
stanowić podstawę do zawierania umów z wykonawcami zadań.

Uchwała Nr XXII/176/III/2008
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 września 2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na
rok 2008.
Na podstawie: art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 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 200, poz. 1688; nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz.1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218),
art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, ust 1, ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr
249, poz. 2104 ze zm: z 2005 r. Dz. U. .169, poz. 1420,
z 2006 r. Dz. U. nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr
187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz.1218,
Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115,
poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz.560), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje :
§1
W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2008 nr XIV/118/III/2007
z dnia 19 grudnia 2007 r., zmienionej uchwałą Rady
nr XVI/125/III/2008 z dnia 27 lutego 2008 r., uchwałą
Rady nr XVII/132/III/2008 z dnia 26 marca 2008 r.,
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zmienionej uchwałą Zarządu nr 895/2008 z dnia
28 marca 2008 r., uchwałą Rady nr XVIII/139/
III/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwałą Rady
nr XIX/148/III/2008 z dnia 30 maja 2008 r., uchwałą
Rady nr XX/162/III/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r.,
uchwałą Zarządu nr 1064/2008 z dnia 27 czerwca
2008 r., uchwałą Zarządu nr 1111/2008 z dnia 25
lipca 2008 r., uchwałą Rady nr XXI/163/III/2008
z dnia 27 sierpnia 2008 r., wprowadza się następujące
zmiany:
W paragrafie 1 :
1. zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o kwotę 1.117.654 zł, które po zmianach wynoszą
143.801.954 zł, w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.104.682 zł,
które po zmianach wynoszą 138.597.400 zł.
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 12.972 zł,
które wynoszą 5.204.554 zł. (zgodnie z załącznikiem
nr 1)
2. zwiększa się o kwotę 114.214 zł. dotacje celowe na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
które po zmianach wynoszą 9.672.816 zł. (zgodnie
z załącznikiem nr 1 ).
§2
W paragrafie 2:
1. zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o kwotę 1.117.654 zł, które po zmianach wynoszą
164.495.631 zł, w tym:
1) zwiększa się o kwotę 114.214 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po
zmianach wynoszą 9.672.816 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 784.721 zł,
które po zmianach wynoszą 142.220.360 zł, w tym:
a) zwiększa się o kwotę 172.206 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą
62.862.099 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) zwiększa się o kwotę 20.848 zł dotacje i wpłaty do
budżetu, które po zmianach wynoszą 9.853.196 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 4),
2) zwiększa się o kwotę 332.933 zł wydatki majątkowe,
które po zmianach wynoszą 22.275.271 zł (zgodnie
z załącznikiem nr 6).
§3
W paragrafie 4:
Zmienia się plan przychodów i wydatków:
1. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
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Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 9).
§4
W paragrafie 8:
W budżecie zmienia się:
1. zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 143.722 zł,
która po zmianach wynosi 653.061 zł.
2.3) zwiększa się rezerwę na zadania z zakresu oświaty
i wychowania o kwotę 186.782 zł, która po zmianach
wynosi 542.911 zł.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Poznańskiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
UZASADNIENIE
do Uchwały nr XXII/176/III/2008
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 września 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
DOCHODY
Zwiększa się wysokość dochodów budżetu Powiatu
Poznańskiego o kwotę 1.117.654 zł. Po zmianach
dochody wynoszą 143.801.954 zł z tego:
I. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 114.214 zł i po zmianach
dochody te wynoszą 9.672.816 zł w tym:
1. w dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami
i nieruchomościami zwiększa się dotacje o kwotę
91.500 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-382/08 z dnia
16 września 2008 r. z przeznaczeniem na wykonanie prac zabezpieczających budynek stanowiący
własność Skarbu Państwa położony w Stęszewie
(90.000 zł) oraz na sporządzenie operatu szacunkowego dla załatwienia sprawy o ustalenie na rzecz
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej odszkodowania
z tytułu przejęcia przez Miasto Poznań własności
gruntów (1.500 zł),
2. w dz. 710, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany
zwiększa się wysokość dotacji w § 2110, o kwotę
22.714 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-321/08 z dnia
27.08.2008 r., z przeznaczeniem na zwiększenie wy-
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nagrodzeń i pochodnych.
II. Dochody własne zwiększa się o kwotę 1.003.440
zł, które po zmianach wynoszą 134.129.138 zł
w tym:
1. w dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wysokość dochodów o kwotę
164.400 zł, w tym:
a) o kwotę 153.380 zwiększa dochody w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw - z tytułu dochodów za zajęcie
pasa drogowego;
b) o kwotę 100 zł zmniejsza się dochody w § 0690 wpływy z różnych opłat;
c) o kwotę 2.000 zł zwiększa się dochody w § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
d) o kwotę 6.920 zł zwiększa się dochody w § 0920
- pozostałe odsetki;
e) o kwotę 2.200 zł zwiększa się dochody w § 0970 wpływy z różnych dochodów;
2. w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 25.227 zł
w § 0970 - wpływy z różnych dochodów - z tytułu
dopłaty odszkodowania za roboty malarskie po zalaniu pomieszczeń w ZS w Mosinie;
3. w dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe,
zwiększa się wysokość dochodów w § 2710 -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę
10.654 zł na podstawie Uchwały Rady Miasta
w Mosinie nr XXIV/148/08 z dnia 31.01.2008 r.,
z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Mosina;
4. w dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
zwiększa się wysokość subwencji ogólnej z budżetu
państwa o kwotę 195.322 zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5/4822/12p/
BKU/08 z dnia 10 września 2008 r.;
5. w dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się wysokość dochodów w § 0970
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 510.570 zł
z tytułu niewykorzystanych środków finansowych
przeznaczonych na wydatki niewygasające uchwalone w 2007 r.;
6. w dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące
zwiększa się dochody o kwotę 8.272 zł w ZS w Bolechowie, w tym:
a) o kwotę 3.950 zł zwiększa się dochody w § 0750
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- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze -wpływy z wynajmu sali;
b) o kwotę 500 zł zwiększa się dochody w § 0930
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej - z tytułu otrzymanej darowizny;
c) o kwotę 3.822 zł zwiększa się dochody w § 2700
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł - z tytułu porozumienia zawartego pomiędzy ZS w Bolechowie a organizacją „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w związku
z polsko-niemiecką wyminą młodzieży.
7. w dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się dochody o kwotę 35.972 zł w ZS w Rokietnicy, w tym:
a) o kwotę 25.000 zł zwiększa się dochody w § 0750
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze;
b) o kwotę 10.972 zł zwiększa się dochody w § 0870
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
z tytułu sprzedaży ciągnika i przyczepy.
8. w dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększa się dochody o kwotę 30.023 zł
w § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego m FB.I-4.3011-381/08 z dnia
10.09.2008 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc w domach pomocy
społecznej .
9. w dz. 854 rozdz.85410 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę
23.000 zł w ZS w Rokietnicy w § 0750 - dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
WYDATKI
Zwiększa się wysokość wydatków budżetu Powiatu
Poznańskiego o kwotę 1.117.654 zł, które po zmianach wynoszą 164.495.631 zł, z tego:
Biuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

I. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 114.214 zł, po zmianach wydatki te wynoszą 9.672.816 zł, w tym:
1. w dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę
91.500 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac
zabezpieczających budynek stanowiący własność
Skarbu Państwa położony w Stęszewie (90.000 zł)
oraz na sporządzenie operatu szacunkowego dla
załatwienia sprawy o ustalenie na rzecz Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej odszkodowania z tytułu
przejęcia przez Miasto Poznań własności gruntów
(1.500 zł).
2. w dz. 710, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany
zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 22.714 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
II. wydatki na zadania własne zwiększa się
o kwotę 1.003.440 zł, które po zmianach wynoszą
154.822.815 zł, z tego:
1. w dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wysokość wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 164.400 zł,
z tytułu zwiększenia dochodów, w tym:
a) o kwotę 75.733 zł zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup przyczepy dla
OD w Zamysłowie, komputerów i kserokopiarki
sieciowej.
b) o kwotę 88.667 zł zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa
się o kwotę 96.000 zł,
- wydatki na pozostałe wydatki bieżące zmniejsza
się o kwotę 7.333 zł i przenosi na wynagrodzenia
i pochodne.
2. w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przenosi się kwotę
14.500 zł z grupy pozostałych wydatków bieżących
do grupy wydatków na wynagrodzenia i pochodne, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia
z tytułu umowy zlecenia dla wykonawcy dokumentacji projektowej remontów wewnętrznych w
placówkach oświatowych Powiatu.
3. w dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się wydatki o kwotę 401.881 zł, w tym:
a) o kwotę 200.000 zł zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6060 - wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Środki
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pochodzą z tytułu zwiększenia dochodów.
b) o kwotę 30.000 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, środki pochodzą z tytułu zwiększenia
dochodów.
c) o kwotę 171.881 zł zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, z tego:
- o kwotę 56.227 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych, środki pochodzą z tytułu
zwiększenia dochodów,
- o kwotę 10.654 zł zwiększa się wydatki na zakup
usług remontowych, środki pochodzą z tytułu
zwiększenia dochodów,
- o kwotę 25.000 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników, środki pochodzą z tytułu zwiększenia dochodów,
- o kwotę 10.000 zł zwiększa się wydatki na konserwację i naprawę sprzętu komputerowego
i drukarek, środki pochodzą z tytułu zwiększenia
dochodów,
- o kwotę 70.000 zł zwiększa się wydatki na zakup
sprzętu komputerowego i drukarek, środki pochodzą z tytułu zwiększenia dochodów,
4. w dz. 758 rozdz. 75818 - Różne rozliczenia
zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 143.722 zł
z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych
na wydatki niewygasające z 2007 r.
5. w dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące
zwiększa się wydatki o kwotę 60.478 zł, w tym:
a) o kwotę 8.272 zł zwiększa się pozostałe wydatki
bieżące w ZS w Bolechowie z przeznaczeniem na
wydatki zawiązane z wymianą polsko-niemiecką
młodzieży,
b) o kwotę 68.750 zł zmniejsza się wydatki w ZS
w Bolechowie i przenosi się do rozdz. 80130- Szkoły zawodowe w następujący sposób:
- o kwotę 53.310 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne i przenosi się do rozdz.80130
- Szkoły zawodowe;
- o kwotę 15.440 zł zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące i przenosi się do rozdz.80130 -Szkoły
zawodowe;
6. w dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe
zwiększa się wydatki o kwotę 121.722 zł, w tym:
a) o kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ZS w Rokietnicy, środki
pochodzą z tytułu zwiększenia dochodów,
b) o kwotę 51.972 zł zwiększa się pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup mebli, remont oświetlenia w klasach i zakup energii w ZS
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w Rokietnicy. Środki pochodzą z tytułu zwiększenia dochodów.
c) o kwotę 68.750 zł zwiększa się wydatki w ZS
w Bolechowie w związku z rozszerzeniem działalności dydaktycznej o Technikum, w tym:
- o kwotę 53.310 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- o kwotę 15.440 zł zwiększa się pozostałe wydatki
bieżące,
7. W dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wysokość rezerwy o kwotę
186.782 zł, w tym:
a) o kwotę 195.322 zł zwiększa się rezerwę oświatową,
b) o kwotę 8.540 zł zmniejsza się środki w rezerwie
oświatowej, z przeznaczeniem na wycinkę topoli
w SOSW w Owińskach.
8. W dz. 852 rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczowychowawcze zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w DD
w Kórniku i przenosi się do rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.
9. W dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki o kwotę 30.023 zł,
w tym:
a) zwiększa się wydatki majątkowe o 70.000 zł
z przeznaczeniem na zakup dodatkowej pompy
do oczyszczalni ścieków, zakup i montaż bramy
w hangarze w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach,
b) zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę
39.977 zł, w tym:
- o kwotę 30.023 zł zwiększa się pozostałe wydatki
bieżące w DPS w Lisówkach, z przeznaczeniem na
utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej,
- przenosi się kwotę 70.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
10. W dz. 852, rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze
przenosi się kwotę 6.992 zł z grupy pozostałych
wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
w związku z utworzeniem nowej rodziny zastępczej.
11. W dz. 852, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie przenosi się kwotę 7.200 zł
z grupy pozostałych wydatków bieżących do grupy
wydatków majątkowych w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na zakup
kserokopiarki.
12. W dz. 852 rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
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i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł w DD
w Kórniku z przeznaczeniem na zakup energii,
wywóz ścieków i śmieci oraz usług remontowych
w nowo uruchomionych mieszkaniach chronionych.
13. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy
pracy zwiększa się dotacje i wpłaty do budżetu
państwa o kwotę 848 zł, z przeznaczeniem zwrot
dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
14. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększa się wydatki
o kwotę 8.540 zł, z przeznaczeniem na wycinkę
topoli w OSW w Owińskach. Środki pochodzą
z rezerwy oświatowej .
15. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy
szkolne zwiększa się wydatki o kwotę 6.000 zł,
z tego:
a) o kwotę 1.000 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ZS w Rokietnicy. Środki
pochodzą z tytułu zwiększenia dochodów;
b) o kwotę 5.000 zł zwiększa się pozostałe wydatki
bieżące w ZS w Rokietnicy. Środki pochodzą z tytułu zwiększenia dochodów
16. W dz. 921 rozdz. 92120 - Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami przenosi się wydatki
w kwocie 20.000 zł z grupy wydatków majątkowych do grupy dotacji zgodnie z pozytywną
opinia Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia
9 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia
zestawienia podziału środków budżetowych
2008 r. na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków
w ramach prac interwencyjnych, wynikających
z zagrożenia zabytku.
POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
W załączniku nr 9 wprowadza się następujące
zmiany do planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
1. Zwiększa się wysokość przychodów w ramach paragrafu 0830 - wpływy z usług o kwotę
300.000 zł.
2. Zmniejsza się wysokość wydatków - o kwotę 653.000 zł, z tego wydatki majątkowe zmniejsza się o 80.000 zł a pozostałe wydatki bieżące o
573.000 zł.
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Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego
od 23 sierpnia do 22 września 2008 r.

Zarząd odbył 6 protokołowanych posiedzeń w
dniach: 26, 27 sierpnia oraz 2, 9, 15, 22 września.

I UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planu
zagospodarowania przestrzennego - 1 postanowienie,
2. w sprawie zmiany uchwały nr 1138/2008
Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia
13.08.2008 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego. Paragraf 1 pkt.
1 otrzymuje brzmienie: „1. Elżbieta Pawlicka – przedstawiciel organu prowadzącego
szkołę – przewodnicząca Komisji.”,
3. w sprawie przeznaczenia środków finansowych w wysokości 1.500,00 zł na reprezentację powiatu poznańskiego w WojewódzkoDiecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich
w Ślesinie, które odbyły się 31 sierpnia br.,
4. w sprawie zmiany Uchwały Nr 803/2008
Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji
konkursowych ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu
poznańskiego w dziedzinie kultury i sztuki
oraz kultury fizycznej i turystyki przez organizacje pozarządowe, podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
jednostki organizacyjne podległe organom
administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych. Paragraf 1 ust. 2a otrzymuje brzmienie „Przewodniczący – Pan Jan
Grabkowski – Starosta Poznański”,
5. w sprawie powołania zespołu do realizacji
działań w ramach programu „PEPE – Promocja ekologii poprzez edukację. Zintegrowany program inwestycji proekologicznych
i działań edukacyjnych w powiecie poznańskim”. Zarząd postanowił powołać zespół
w następującym składzie:
Romuald Grabiak – Dyrektor Wydziału
Biuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Przewodniczący,
Przemysław Wantuch – Dyrektor Wydziału Edukacji – Z-ca Przewodniczącego Zespołu,
Maria Pawlicka – Dyrektor Wydział Inwestycji i Remontów – Członek Zespołu,
Anna Matuszak – Dyrektor Wydziału Finansów – Członek Zespołu,
Daria Kowalska-Tonder – p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy
z zagranicą – Członek Zespołu,
Małgorzata Waligórska – Z-ca Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa.
Program obejmuje działania zmierzające
do popularyzacji wiedzy służącej ochronie
środowiska oraz idei zarządzania jakością
w zakresie ochrony środowiska. Zarząd zaakceptował wydatkowanie w roku obecnym
kwoty 77.000,00 zł na powyższy cel.
Działania na rok szkolny 2008/2009 obejmują m.in. zorganizowanie „Forum Ekologicznego” 30 września 2008 r. podczas,
którego zostanie przedstawiony program
„Promocja ekologii poprzez edukację”, zostaną wygłoszone wykłady nt. „NATURA
2000”, Konferencji klimatycznej, Alternatywnych źródeł energii, Gospodarki odpadami. Ogłoszone zostaną konkursy na projekt młodzieżowej torby ekologicznej, dla
nauczycieli i aktywnej młodzieży na najlepsze „autorskie zdjęcia z zakresu ekologii” w danej placówce oświatowej, konkurs
fotograficzny pod roboczym tytułem „człowiek w naturze”, przeprowadzone zostaną
szkolenia dla nauczycieli i koordynatorów
z placówek prowadzonych przez powiat,
6. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie chodników, parkingów i dróg
wewnętrznych wraz z oświetleniem terenu OWR w Kobylnicy. Zarząd postanowił
zatwierdzić wybór firmy KT SERWIS z sie-
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dzibą w Poznaniu, który zaoferował realizację zadania za cenę 192.446,48 zł brutto.
W postępowaniu złożono 2 oferty. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryterium 100% cena,
7. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii
budowy drogi gminnej – ul. Planetarnej
w Zalasewie, gm. Swarzędz. Przedmiotowa
budowa dotyczy odcinka o długości 1,132
km, posiadać będzie dwa pasy ruchu każdy
po 3,5 m, wzdłuż odcinka drogi wybudowane zostaną chodniki ze ścieżką rowerową o szerokości 3,0 m, zatoki oraz zjazdy
na posesje, planowana budowa ma na celu
przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa
i płynność ruchu,
8. w sprawie zmiany uchwały nr 1099/08 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenie projektu
pt. "Nowa szansa" opracowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2
Wsparcie powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w regionie. W wyniku oceny wniosku złożonego na dofinansowanie Komisja Oceny
Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu dokonała zmiany w budżecie
umniejszając wnioskowaną kwotę dofinansowania, w związku z tym uległa również
zmianie całkowita wartość projektu z kwoty 240.948,00 zł na kwotę 234.506,27 zł.(dofinansowanie wyniesie 199.330,33 zł),
9. w sprawie zmiany układu wykonawczego
na rok 2008,
10. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na
rok 2008,
11. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu poznańskiego na rok 2008,
12. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup nagrody – pucharu dla
uczestników zawodów wędkarskich na
jeziorze Lusowskim o puchar Przewodni-

18

czącego Rady Powiatu Poznańskiego, które
odbyły się 7.09.2008 r. -100,00 zł.
13. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatu Poznańskiego i Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego do
podpisywania pism dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Panu Adamowi Habryło – Sekretarzowi
Powiatu udziela się pełnomocnictwa do
podpisywania pism dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
w następującym zakresie:
a) wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,
b) zawiadomienia o wynikach postępowania
zatwierdzonych Uchwałą przez Zarząd Powiatu Poznańskiego,
c) zawiadomienia o wniesionym proteście
wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w
postępowaniu protestacyjnym,
d) ogłoszenia o wszczęciu postępowania zatwierdzonego Uchwałą przez Zarząd Powiatu Poznańskiego,
e) ogłoszenia o wynikach postępowania zatwierdzonego Uchwałą przez Zarząd Powiatu Poznańskiego,
f) wezwania do uzupełnienia ofert w trybie
art. 26 ust 3 i 4 ustawy prawo zamówień
publicznych,
g) wezwania do złożenia wyjaśnień treści złożonych ofert w trybie art. 87 ustawy prawo
zamówień publicznych,
h) poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w trybie art. 87 ust
2 i art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych.
Pełnomocnictwo w ww. zakresie jest ważne
na czas pełnienia funkcji Sekretarza Powiatu Poznańskiego. W przypadku nieobecności Sekretarza Zarząd upoważnia Panią
Aleksandrę Waszak, Dyrektora Wydziału
Administracyjnego, do podpisywania pism
ww. zakresie. Pełnomocnictwo jest ważne
na czas pełnienia funkcji Dyrektora Wydziału Administracyjnego,
14. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zapytania o cenę na świadczenie
usługi kompleksowego sprzątania budynku
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Starostwa Powiatowego w Poznaniu wraz
z terenem przyległym, zatwierdzenia SIWZ
oraz powołania komisji przetargowej,
15. w sprawie przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi
kompleksowego sprzątania pomieszczeń
filii Wydziału Komunikacji i Transportu w
Swarzędzu, zatwierdzenia SIWZ oraz powołania komisji przetargowej,
16. w sprawie zawieszenia pobierania czynszu
i innych opłat za użytkowanie powierzchni
użytkowej w okresie prowadzonych prac
na terenie hallu budynku przy ul. Słowackiego 8 – zgodnie z wnioskiem. W ramach
zaplanowanych prac zostanie zmieniona
aranżacja hallu, w związku z tym zostanie
wyznaczona na terenie parteru inna lokalizacja kiosku z artykułami przemysłowymi,
17. w sprawie zmiany umowy dzierżawy
z przedsiębiorcą. Wyraża się zgodę na zawieszenie pobierania opłaty za dzierżawę
pasa gruntu wokół budynku przy ul. Słowackiego 8, jeżeli Dzierżawca umożliwi
Wydzierżawiającemu nieodpłatnie korzystać z 10 miejsc postojowych na prowadzonym parkingu z bezpośrednim wjazdem od
ul. Słowackiego. Wydzierżawiający umożliwi wówczas Dzierżawcy w dalszym ciągu
korzystanie z energii elektrycznej, pod warunkiem uiszczenia opłat za zużytą energię
według wskazań podlicznika. W przypadku, gdy Dzierżawca nie zaakceptuje ww.
zmian zostanie rozwiązana umowa dzierżawy z zachowaniem dwumiesięcznego
okresu wypowiedzenia,
18. w sprawie rozwiązania umowy najmu za
porozumieniem Stron z Przedsiębiorcą,
w związku z planowanymi pracami remontowymi na terenie budynku (korytarze,
halle) przy ul. Słowackiego 8. Rozwiązanie
umowy za porozumieniem stron nastąpi w
terminie do 31 października 2008 r. Rozwiązanie umowy najmu zgodnie z art. 668
kc skutkowałoby koniecznością zachowania
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
19. w sprawie zorganizowania konkursu sportowo-turystycznego dla dzieci z powiatu poznańskiego „W Powiat z klasą...”. Konkurs
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będzie trwał od 15.09.2008 r. do 16.02.2009
r. Konkurs skierowany jest do uczniów klas
IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest wykonanie
folderu turystycznego przedstawiającego
przyrodnicze atrakcje, zabytki, malownicze
zakątki powiatu poznańskiego,
20. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu Powiatu
Poznańskiego oraz ustalenia regulaminu jej
działania. Rada Sportu ma charakter opiniodawczy i konsultacyjny organów powiatu poznańskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu. W skład Rady Sportu wchodzi
sześciu członków:
- Starosta Poznański - Przewodniczący
Rady Sportu Powiatu Poznańskiego –
p. Jan Grabkowski,
- Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego
delegowany przez Starostę Poznańskiego
– Z-ca Przewodniczącego Rady Sportu Powiatu Poznańskiego - p. Tomasz Łubiński,
- Przewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Poznańskiego – członek Rady Sportu Powiatu
Poznańskiego – p. Grażyna Głowacka,
- Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego –
członek Rady Sportu Powiatu Poznańskiego – p. Marek Serwatkiewicz,
- Przedstawiciel klubów i zrzeszeń sportowych wskazany przez Zarząd Powiatu Poznańskiego – członek Rady Sportu Powiatu
Poznańskiego – p. Józef Bejnarowicz,
- Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą – Sekretarz
Rady Sportu Powiatu Poznańskiego – p.
Daria Kowalska – Tonder.
Regulamin działania Rady Sportu Powiatu Poznańskiego, który określa tryb pracy
oraz sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania rozstrzygnięć, stanowi załącznik
do Uchwały,
21. w sprawie unieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachu na budynku – segment
A – Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul.
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Jackowskiego 18, na podstawie art. 93 ust.
1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu,
22. w sprawie przeprowadzenia II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie remontu dachu na budynku – segment A – Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ oraz powołania komisji przetargowej,
23. w sprawie użyczenia sali sesyjnej Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu. Zarząd postanowił
użyczyć Państwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu
w dniu 25.09.2008 r., w godz. 8:30 – 14:00,
salę sesyjną na organizację szkolenia na
temat „Europejskiego Kodeksu Walki
z rakiem” oraz „Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych” dla
nauczycieli powiatu poznańskiego,
24. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z rozładowaniem
i wniesieniem sprzętu komputerowego, kserokopiarek (wraz z instalacją i uruchomieniem), drukarek, części komputerowych
oraz dostawę licencji oprogramowań do
PODGiK w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 –
z możliwością składania ofert częściowych.
Zarząd postanowił zatwierdzić wybór:
-firmy Hardsoft Telekom z Poznania, na
wykonanie części VII przedmiotu
zamówienia (licencje na oprogramowanie),
która zaoferowała realizację zadania za
kwotę 2.342,40 zł brutto;
- firmy ATIM Systemy Kopiujące J. Cieśliński z Poznania, na wykonanie części VIII i
IX przedmiotu zamówienia (wielofunkcyjne urządzenie do kopiowania, drukowania,
skanowania oraz dwie kserokopiarki), która zaoferowała realizację zadania za kwotę
brutto: część VIII – 10.565,20 zł, część IX
– 14.518,00 zł.
Zarząd postanowił unieważnić postępowanie w części I, II, IV, V, VI, X (części serwerowe, dyski sieciowe, pamięć RAM, skaner,
zestawy komputerowe, notebook, drukarki
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laserowe), ponieważ postępowanie w ww.
częściach obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
25. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dot.
lokalizacji drogi na działce nr 386, ark. 01,
obręb Suchy Las. Przedmiotowa inwestycja
ma na celu zapewnienie właściwej obsługi
komunikacyjnej w rejonie,
26. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dot.
lokalizacji drogi na działce nr 592, ark. 16,
obręb Suchy Las. Przedmiotowa inwestycja
ma na celu zapewnienie właściwej obsługi
komunikacyjnej w rejonie,
27. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dot.
lokalizacji drogi na działce nr 415/2, ark. 13,
obręb Suchy Las. Przedmiotowa inwestycja
ma na celu zapewnienie właściwej obsługi
komunikacyjnej w rejonie,
28. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii
dot. lokalizacji dróg na obszarze pomiędzy ul. Gałczyńskiego a torami kolejowymi
w Mosinie. Przedmiotowa inwestycja ma
na celu zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej w rejonie,
29. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii
dot. budowy drogi łączącej ul. Łazienną
i ul. Strzelecką w Mosinie. Przedmiotowa
inwestycja ma na celu polepszenie obsługi
komunikacyjnej w rejonie,
30. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dot.
lokalizacji drogi na działce nr 313/5, ark. 12,
obręb Suchy Las. Przedmiotowa inwestycja
ma na celu zapewnienie właściwej obsługi
komunikacyjnej w rejonie,
31. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii
dot. lokalizacji ul. Szarotkowej w Poznaniu na odcinku od. ul. Grunwaldzkiej do
granicy miasta Poznania w zakresie działek gminy Dopiewo. Przedmiotowa inwestycja ma na celu zapewnienie dogodnego
dojazdu do posesji prywatnych i obiektów
użyteczności publicznej oraz właściwej obsługi komunikacyjnej poprzez połączenie
planowanego węzła „Junikowo” w ciągu
ul. Grunwaldzkiej z siecią ulic na terenie
Skórzewa,
32. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii
dot. lokalizacji drogi na działce nr 136/12,
ark. 10, obręb Suchy Las. Przedmiotowa inBiuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

westycja ma na celu zapewnienie właściwej
obsługi komunikacyjnej w rejonie,
33. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dot.
lokalizacji drogi na działce nr 596/7, ark. 16,
obręb Suchy Las. Przedmiotowa inwestycja
ma na celu zapewnienie właściwej obsługi
komunikacyjnej w rejonie,
34. w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Kaczmarka Dyrektora ZS im. Jadwigi
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy
do zawarcia i wykonania umowy związanej z realizacją projektu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – Projekty partnerskie
Leonardo da Vinci. Zarząd upoważnia
Pana Kaczmarka do czynności związanych
z realizacją projektu nr LLLPLink:2008-1DE2-LEO04-00092 3 pod tytułem: „Länderübergreifende Zusammenarbeit in
Kreativberufen (Floristik, Maler und Lackiererhandwerk)”, a w szczególności do:
podpisywania umów na realizację projektu
z Narodową Agencją Programu „Uczenie
się przez całe życie”, dysponowania środkami finansowymi przekazanymi przez
Narodową Agencję Programu w ramach
realizacji umowy oraz do podpisywania dokumentów oraz składania oświadczeń woli
dotyczących programu. Ww. projekt obejmuje wyjazdy nauczycieli do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji
Programu „Uczenie się przez całe życie” w
ramach projektu partnerskiego Leonardo
da Vinci. Wymiana doświadczeń, metod
kształcenia pozwoli podnieść umiejętności
nauczycieli oraz przyczyni się do wzrostu
jakości kształcenia przedmiotów zawodowych w ZS w Rokietnicy,
35. w sprawie upoważnienia Pani Marii Tomaszewskiej, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach, do zawarcia
umowy realizacji zadań oraz rozliczenia
projektu w ramach Programu „English
Teaching”. Zarząd upoważnia Panią Tomaszewską do czynności związanych z realizacją Programu „English Teaching”, pod
tytułem „Let’s do it together”, a w szczególności do podpisania umowy na realizację
Biuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

projektu, dysponowania środkami finansowymi na realizację projektu, podpisywania
dokumentów oraz składania oświadczeń
woli dotyczących projektu, a także do jego
rozliczenia. Projekt skierowany jest do
dzieci w wieku 7-15 lat, a jego celem jest
zachęcenie dzieci do aktywnego uczenia
się języka angielskiego, przedstawiając ten
przedmiot szkolny jako ciekawy i interesujący, pokazując różnice i podobieństwa
w kulturze krajów anglojęzycznych i Polski,
36. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wydanie drukiem książki z okazji 10-lecia
Powiatu Poznańskiego. Zarząd postanowił
zatwierdzić wybór oferty złożonej przez
Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań,
które zaoferowało realizację zadania za
cenę 13.420,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Wybrana oferta, jako jedyna, spełniła wymogi
formalno-prawne postępowania,
37. w sprawie użyczenia w dniu 30.09.2008 r.,
w godz. 10:00 – 14:00 sali sesyjnej firmie
Geotronics Polska Sp. z o. o z Krakowa,
w celu przeprowadzenia szkolenia z systemu ASG-EUPOS, przeznaczonego dla geodetów,
38. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę mapy – Powiat Poznański. Mapa turystyczna. Wydanie siódme. (w ilości 5.000szt.) - zgodnie
z art. 67 ust 1 pkt 1b ustawy Prawo zamówień publicznych. Zarząd wyraził zgodę na
udzielenie zamówienia w trybie z wolnej
ręki wydawnictwu Pietruska & Mierkiewicz
– Wydawnictwo i Bank Geoinformacji Sp.
z o. o z Poznania, za kwotę 26.750,00 zł wydawnictwo to posiada prawa autorskie
do zamawianego dzieła,
39. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji
korytarza usytuowanego na parterze budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu,
zatwierdzenia SIWZ oraz powołania komisji przetargowej,
40. w sprawie użyczenia w dniu 19.09.2008 r.,
w godz. 15:00-19:00 sali sesyjnej Starostwa
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Powiatowego w Poznaniu celem przeprowadzenia szkolenia organizowanego przez
MSWiA dla pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu,
41. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy
prawo zamówień publicznych, na podłączenie budynku biurowego Starostwa
Powiatowego w Poznaniu zlokalizowanego przy ul. Jackowskiego 18 do miejskiej
sieci cieplnej. Zarząd postanowił udzielić
zamówienia przedsiębiorstwu Dalkia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę
7.150,00 zł netto +VAT,
42. w sprawie zlecenia nadzoru inwestorskiego
dla zadania Remont sali gimnastycznej wraz
z zapleczem i łącznikiem w LO im. M. Kopernika w Puszczykowie. Zarząd postanowił zlecić funkcję Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego firmie Kosztorysowanie
i Nadzór Budowlany Feliks Knopisz z Leszna, za kwotę 6.100,00 zł,
43. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali
nr 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu
w dniu 15.09.2008 r., w godz. 10:00-14:30
na spotkanie Zarządu Szkolnego Zrzeszenia Sportowego Powiatu Poznańskiego
z gminnymi organizatorami sportu i nauczycielami wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego,
44. w sprawie zlecenia wykonania projektu
form przestrzennych pt. „Cztery żywioły”
wraz z nadzorem autorskim nad jego wykonaniem. Zarząd postanowił zlecić wykonanie ww. zadania firmie Studio JM DESIGN
Zakład Obsługi Inwestycji z Poznania, za
kwotę 10.000zł + 22% VAT. Projekt związany jest z konferencją klimatyczną, która
odbędzie się w dniach 1-12.12.2008r.,
45. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zasad i trybu udzielania pomocy finansowej
w likwidacji wyrobów zawierających azbest
z PFOŚiGW w Poznaniu na rok 2008. Zmiana polega na wykreśleniu słowa „mieszkańców” w zdaniu: „Ilekroć w treści jest mowa
o Wykonawcy należy przez to rozumieć
podmiot, z którym Powiat zawarł umowę
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wykonanie prac polegają-
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cych na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest znajdujących
się na terenach nieruchomości mieszkańców gmin powiatu”. Dokonana zmiana ma
na celu wyeliminowanie oczywistego błędu
pisarskiego,
46. w sprawie udzielenia dotacji z PFOŚiGW na
odbudowę rowu R-J w m. Dziećmierowo,
gm. Kórnik. Zarząd postanowił przyznać
środki finansowe w formie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie, w wysokości 45.000,00 zł z PFOŚiGW
na odbudowę rowu R-J w m. Dziećmierowo. Zła konserwacja rowu spowodowała
jego zamulenie, co doprowadziło do zalania
przyległych gruntów, a także do podtopienia stacji wodociągowej w Trzebisławkach,
która zaopatruje w wodę okoliczne wsie,
47. w sprawie zatwierdzenia zestawienia podziałów środków budżetowych 2008 r. na
realizację zadań powiatu poznańskiego
z dziedziny kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe, podmioty określone
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych. Przyznano następujące dotacje:
- Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, Murowana Goślina („Podróżuj po Powiecie Poznańskim – Prezentacja zabytków
kultury duchowej Powiatu Poznańskiego”)
– 4.000,00 zł,
-Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Murowana Goślina (Zespół Śpiewaczy
w Długiej Goślinie) – 1.500,00 zł,
-Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Murowana Goślina (Zespół Śpiewaczy Goślinianka) – 1.200,00 zł,
-Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu (XXXI Międzynarodowy Listopad
Poetycki) – 7.000,00 zł,
-Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Murowana Goślina (Wielki Koncert Stanisław Czarnecki In Memorial) –
3.000,00 zł,
-Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Murowana Goślina (Widowisko
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„Powstańcom Wielkopolskim cześć i chwała” – 27 grudnia 2008 r.) – 3.000,00 zł,
-Fundacja im. Arkadego Fiedlera, Puszczykowo (Z widza i obserwatora zmień się
w aktora) – 7.000,00 zł,
-Fundacja Mam Marzenie Organizacja Pożytku Publicznego, Kraków (Wielka Gala
Charytatywna „Spełniamy Marzenie”) –
20.000,00 zł,
-Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu (Koncert
słowno-muzyczny w ramach cyklu „Drogi-Ścieżka-Bezdroża” Św. Paweł – Listy) –
9.000,00 zł,
-Gminny Ośrodek Kultury „Sezam”, Tarnowo Podgórne (Udział zespołu Folklorystycznego „Lusowiacy” w imprezie „Święto
Świata” w Saverne we Francji. Koncert Galowy (11.10.08 r.) – 7.500,00 zł,
-Fundacja „Scena Pobiedziska”, Pobiedziska (I Powiatowy Mityng SportowoObronny Pobiedziska 2008 dla uczczenia
90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego)
– 6.000,00 zł,
-Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Murowana Goślina (Koncert Gośliński Kapeli „Eko Wuja Jacha” w Niemirow (25-30.09.08 r.)) – 1.200,00 zł,
-Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman”, Poznań
(Materiał edukacyjny przeznaczony do
szkół każdego stopnia. Prezentacja multimedialna z okazji 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego) – 12.450,00 zł,
-Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
(Wydanie III tomiku „Gwary Komornickiej” opracowanej przez regionalistę Stanisława Nowaka) – 8.000,00 zł.
Łączna kwota przyznanych dotacji to
90.850,00 zł. Zatwierdzone zestawienie stanowi podstawę do zawierania umów z wykonawcami zadań,
48. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo powiatu poznańskiego. Zarząd
postanowił zatwierdzić:
- w części I (bluzy, czapki z daszkiem, podkoBiuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

szulki, koszulki typu polo, czapki dziecięce,
poncho przeciwdeszczowe, smycze, parasole automatyczne, torby bawełniane) - wybór oferty złożonej przez przedsiębiorstwo
3line promotion Sp. z o.o. z Krakowa, które zaoferowało realizację zadania za kwotę
29.642,95 zł,
- w części II (długopisy, gry JO JO, kubki,
kredki, układanki „Albany”, ołówki, torby
papierowe) - wybór oferty złożonej przez
3line promotion Sp. z o.o. z Krakowa, które zaoferowało realizację zadania za kwotę
14.540,89 zł,
- w części III (nalepki transparentne, naklejki z nadrukiem logo powiatu poznańskiego)
- wybór oferty złożonej przez przedsiębiorstwo TAURUS Doradztwo i Reklama z Gliwic, które zaoferowało realizację zadania za
kwotę 1.012,60 zł,
-w części IV (portfele; portmonetki, etui na
wizytówki, pióro, klucze i okulary) – wybór oferty złożonej przez przedsiębiorstwo
MTD Marketing S.C. z Poznania, które
zaoferowało realizację zadania za kwotę
14.296,44 zł.
49. w sprawie delegowania przedstawiciela Zarządu Powiatu Poznańskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia – Panią Ewę Dalc,
Członka Zarządu Powiatu Poznańskiego.
50. w sprawie upoważnienia Pana Romana
Samcika dyrektora ZS w Mosinie do zawierania umów i dokonywania rozliczeń.
Zarząd upoważnia Pana Samcika do zawierania umów i porozumień w sprawie
finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych
przedmiotów zawodowych, określania
wysokości stawki za kursy wielozawodowe
oraz rozliczania opłat i wystawiania faktur
za udział w kursach wielozawodowych odbywających się w Ośrodku Doskonalenia
Zawodowego w Mosinie. Rozliczania będą
dokonywane każdorazowo po zakończeniu
kursu. Upoważnienie ważne jest na okres
od 1.09.2008 r. do 30.06.2009 r. ,
51. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii
dot. lokalizacji ul. Długiej, Podleśnej i Piaskowej w m. Radzewice gm. Mosina. Przedmiotowa inwestycja ma na celu polepszenie
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obsługi komunikacyjnej w rejonie,
52. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii
dot. lokalizacji ul. Krętej i ul. Dolnej w m.
Czapury gm. Mosina. Przedmiotowa inwestycja ma na celu polepszenie obsługi komunikacyjnej w rejonie,
53. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dot.
budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 na odcinku
Owińska – Bolechowo Osiedle. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego rowerowego,
54. w sprawie wydatkowania kwoty w wysokości 25.000,00 zł na organizację wyjazdowego szkolenia Radnych Powiatu Poznańskiego (temat szkolenia: „Dostęp radnych
do informacji publicznej – zasady udostępniania i odmowy udostępniania dostępu
do informacji”). Szkolenie odbędzie się w
dniach 28-29.11.2008 r. w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie. Radni
poniosą osobiście koszty noclegu w kwocie
50 zł – kwota ta zostanie potrącona z diety,
55. w sprawie wyrażenia zgody na zakup pucharów – nagród podczas zawodów strzeleckich Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w Tarnowie
Podgórnym. Zarząd postanowił przeznaczyć na ww. cel kwotę w wysokości 300,00
zł,
56. w sprawie unieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kalendarza promocyjnego powiatu
poznańskiego na rok 2009, ponieważ nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
57. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na wykonanie kalendarza promocyjnego powiatu poznańskiego na rok
2009, zatwierdzenia SIWZ oraz powołania
komisji przetargowej,
58. w sprawie wsparcia w zakresie przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych
dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Zarząd wyraził zgodę na udzielenie zamówienia firmie ITTI Sp. z o.o. z siedzibą w
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Poznaniu, za kwotę 6.100,00 zł brutto,
59. w sprawie ogłoszenia przetargu na dostawę
sprzętu komputerowego i sieciowego dla
potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu
z możliwością składania ofert częściowych
(część I – dostawa stacji roboczych, część
II – dostawa drukarek laserowych, część III
– dostawa urządzeń sieciowych, część IV –
dostawa czytników), zatwierdzenia SIWZ
oraz powołania komisji przetargowej
60. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
firmie KLIMSTAT Sp. z o. o. z siedzibą w
Szczecinie, zamówienia w trybie art. 4 pkt
8 ustawy prawo zamówień publicznych na
utrzymanie, w należytym stanie technicznym klimatyzatorów kasetonowych firmie
LG typu: UT18/UU18 – 1 kpl., UT12/UU12
– 3 kpl., MT12AH/MT12AH/FM25AH – 1
kpl., zainstalowanych w obiekcie Starostwa
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w okresie od 1.10.08 do 31.12.09
r. Wartość usługi w ww. okresie wynosi
8.052,00 zł. Natomiast wartość jednorazowego przeglądu serwisowego wynosi
2.684,00 zł.
61. w sprawie dostawa i montaż automatyki
bramy wjazdowej od ul. Kraszewskiego dla
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarząd
wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w
trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zakładowi Remontowo-Produkcyjnemu Budownictwa – Popławski z
Poznania, za kwotę brutto 8.520,38 zł,
62. w sprawie użyczenia sali sesyjnej Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w
Poznaniu, w dniu 21.11.2008 r. w godz.
8.00-14.00, na organizację konkursu wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem:
„Bądź zdrowy – żyj bezpiecznie”. Konkurs
przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego.
63. w sprawie ogłoszenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z
blachy aluminiowej dla potrzeb powiatu
poznańskiego, zatwierdzenia SIWZ oraz
powołania komisji przetargowej,
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64. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie dokumentacji projektowej
modernizacji budynków Domu Dziecka
w Kórniku-Bninie, zatwierdzenia SIWZ
oraz powołania komisji przetargowej,
65. w sprawie przyznania środków finansowych
z PFOŚiGW oraz uchwalenia regulaminu
konkursu projekt młodzieżowej torby ekologicznej oraz hasła reklamującego używanie torby ekologicznej. Zarząd postanowił
przeznaczyć środki finansowe w wysokości
do 4.000,00 zł na nagrody indywidualne i
dla szkół w konkursie na projekt młodzieżowej torby ekologicznej oraz hasło reklamowe, dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego:
nagrody indywidualne:
I miejsce – aparat cyfrowy o wartości do
900,00 zł,
II miejsce – aparat cyfrowy o wartości do
600,00 zł,
III miejsce – kalkulator naukowy o wartości
do 100,00 zł,
wyróżnienie – encyklopedia multimedialna
o wartości do 100,00 zł,
nagrody dla szkół:
I miejsce – sprzęt dydaktyczny o wartości
do 1.400,00 zł,
II miejsce – sprzęt dydaktyczny o wartości
do 900,00 zł.
Projekt, który zajmie I miejsce zostanie zlecony do wykonania profesjonalnej firmie
zajmującej się wykonaniem toreb ekologicznych. Prace należy złożyć w terminie
do dnia 31.10.2008 r. Prace oceni komisja
konkursowa w następującym składzie:
-Tomasz Łubiński – Wicestarosta, Przewodniczący Komisji,
-Daria Kowalska –Tonder – Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą,
-Przemysław Wantuch – Wydział Edukacji,
-Małgorzata Waligórska – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
-Jadwiga Szymańska - Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
-Przedstawiciel Komisji Ochronny ŚrodoBiuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

wiska i Rolnictwa Rady Powiatu
Poznańskiego ,
66. w sprawie wydatkowania kwoty do 1.400,00
zł na organizację I Powiatowych Zawodów
Strzeleckich Strażaków OSP i PSP Powiatu
Poznańskiego i Miasta Poznania oraz zakup
nagród rzeczowych. Zawody odbędą się na
strzelnicy w Tulcach, w dniu 18.10.2008 r.
67. w sprawie użyczenia przez powiat poznański sprzętu radiotelefonicznego na potrzeby pracy w sieci łączności radiowej zarządzania kryzysowego i systemu wczesnego
ostrzegania Starosty Poznańskiego. Zarząd
postanowił użyczyć sprzęt radiotelefoniczny:
-Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Poznaniu,
-Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Poznaniu,
-Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu,
-Komendzie Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu,
-Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu,
-Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu.
68. w sprawie powołania dodatkowych członków Rady Programowej ds. wydania Kroniki Powiatu Poznańskiego. Zarząd postanowił poszerzyć Radę Programową
o następujących członków:
-Marek Serwatkiewicz – Przewodniczący
Komisji Oświaty i Wychowania,
-Zdzisław Mikołajczak – Przewodniczący
Komisji Komunikacji, Budownictwa
i Infrastruktury,
-Zbigniew Andrusiak – Przewodniczący
Komisji Polityki Społecznej i Ochrony
Zdrowia,
-Mariusz Palka – Przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
II POSTANOWIENIA W SPRAWIE UZGODNIENIA:
1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Robakowie – rejon
ul. Zbożowej, gm. Kórnik. Przedmiotowy
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projekt obejmuje obszar o pow. 22,3 ha.
Ustala się tereny obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów, tereny zieleni urządzonej, infrastruktury technicznej, dróg
publicznych, drogi pieszej. Obsługa komunikacyjna jest zapewniona poprzez gminną
drogę dojazdową połączoną z drogą powiatową nr 2477P Gądki-Szczodrzykowo (ul.
Zbożowa) poprzez skrzyżowanie proste.
Brak bezpośredniej ingerencji w tereny stanowiące własność powiatu poznańskiego.
III PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO:
1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu poznańskiego na 2008 r.
2. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/101/
III/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami
spalinowymi na niektórych jeziorach powiatu poznańskiego,
3. w sprawie zatwierdzenia zestawień podziału
środków budżetowych na 2008 r. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków w ramach
prac interwencyjnych, wynikających z zagrożenia zabytku.
IV PODJĘTE POSTANOWIENIA:
1. Zarząd rozpatrzył wnioski:
a) Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, pismo z dn. 01.09.2008 r.
Zarząd Powiatu Poznańskiego zapoznał
się z informacją Komisji dot. wyrażenia
pozytywnej opinii do regulaminu konkursu turystycznego „W powiat z klasą...”
oraz z projektem „I Mistrzostw Samorządów Powiatowych Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowym” i
„Kroniki Powiatu Poznańskiego”. Wnioski dot. zabezpieczenia środków finansowych zostały przyjęte jako wnioski do budżetu na 2009 r., które zostaną omówione
na posiedzeniach Zarządu dot. projektu
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budżetu powiatu na 2009 r.,
b) Komisji Rewizyjnej, pismo z dn. 25.08.2008 r.
dot. udziału w posiedzenia Komisji podczas, których rozpatrywane są skargi radców prawnych starostwa – wniosek został
załatwiony pozytywnie,
c) Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, pismo z dn. 02.09.2008 r. – dot. przedłożenia informacji nt. wydawnictw i publikatorów dotyczących promocji i turystyki
na terenie powiatu poznańskiego - wniosek
został przekazany do Wydziału Promocji,
Kultury i Współpracy z Zagranicą
d) Pisma Przewodniczącego Rady Powiatu
Poznańskiego - przekazanie pism .Pani Ellmann właścicielki NZOZ Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej „ELLMED” - odpowiedź zostanie przekazana po przygotowaniu informacji przez Wydział Inwestycji
i Remontów.
2. Zarząd Powiatu Poznańskiego pozytywnie
zaopiniował przedstawioną kandydaturę p.
Ewy Zwierzyńskiej na stanowisko zastępcy
dyrektora LO w Kórniku (od 01.09.2008 r.)
– zgodnie z wnioskiem dyrektora.
3. Zarząd Powiatu Poznańskiego pozytywnie
zaopiniował przedstawioną kandydaturę p.
Ewy Wójt na stanowisko zastępcy dyrektora
Zespołu Szkół w Bolechowie (od 01.09.2008
r.) – zgodnie z wnioskiem dyrektora.
4. Zarząd Powiatu Poznańskiego wyraził
zgodę na zatrudnienie w wymiarze 10 godzin tygodniowo w Gimnazjum SOS-W
w Owińskach nauczyciela – emeryta, który
będzie kontynuował pracę z uczniem nauczanym indywidualnie.
5. Zarząd Powiatu Poznańskiego wyraził zgodę na umieszczenie na stronie internetowej
www.powiat.poznan.pl ogłoszenia o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o przyznanie nagród finansowych dla sportowców
za wysokie wyniki sportowe w krajowym
lub międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym za rok 2008.
6. Zarząd Powiatu Poznańskiego wyraził zgodę na umieszczenie na stronie internetowej
www.powiat.poznan.pl ogłoszenia o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o przyznanie nagród finansowych dla wyróżniaBiuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

jących się młodych sportowców z powiatu
poznańskiego oraz wyróżniających się trenerów i działaczy sportu młodzieżowego
powiatu poznańskiego za rok 2008.
7. Zarząd Powiatu Poznańskiego zapoznał się
z wystąpieniem pokontrolnym w związku
z przeprowadzoną kontrolą problemową
dot. ustalenia i przestrzegania procedur
kontroli finansowej w zakresie dokonywania
wydatków bieżących, w ZS w Rokietnicy.
8. Zarząd zapoznał się i zaakceptował przedstawione przez p. Skarbnik „Sprawozdanie
z wykonania budżetu powiatu za I półrocze
2008 r. Dochody zaplanowano w kwocie
140.419,047,00 zł, a wykonano w 52.2% tj.
w kwocie 73.350.341,00 zł w tym dochody
na zadania z zakresu administracji rządowej
zaplanowano w kwocie 9.265.398,00 zł a zrealizowano 52,6% planu tj. 4.869.739,00 zł,
dochody na zadania własne i pozostałe
dochody własne zaplanowano w kwocie
131.153.649,00 zł a zrealizowano 52,2%
planu tj. kwotę 68.480,602,00. Dochody
według źródeł - m.in. podatek dochodowy
od osób fizycznych – plan 59.350.767,00 zł
wykonanie 27.581.177,00 zł tj. 46,5%, podatek dochodowy od osób prawnych – plan
4.600,000,00 zł, wykonanie 2.972.500,00
tj. 64,6%, wpływy z opłaty komunikacyjnej plan- 10.344.905,00 zł, wykonanie
5.471.312,00 zł, tj. 52,9%, wpływy z opłat za
zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste plan 7.431,00 zł , wykonanie 8.692,00 zł
tj. 117%, wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - plan 469.620,00 zł, wykonanie 454.984,00 zł tj. 96,9%, dochody
z najmu i dzierżawy składników Skarbu
Państwa, jst. – plan 1.869.972,00 zł, wykonanie 892.314,00 zł tj. 47,7%, wpływy
z usług – plan 2.635,852,00 zł, wykonanie
1.507,116,00 zł tj. 57,2%, wpływy z różnych dochodów plan 1.725.017,00, wykonanie 1.556.006 tj. 90,2%, dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej i
inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat plan 9.261.465,00 zł wykonanie 4.865.806,00 zł, tj. 52,5%, dotacje celowe
Biuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących powiatu plan
1.022.000,00 zł, wykonanie 527.677,00 zł
tj. 51,6%, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jst plan
7.424.784,00 zł, wykonanie 3.721.027,00 zł
tj. 50,1%, subwencje ogólne z budżetu państwa plan 34.005.839,00 zł, wykonanie
20.620.322,00 zł tj. 60,6%, wpływy z tytułu
pomocy finansowej udzielanej miedzy jst
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan
2.650.000,00 zł, wykonanie 1.000,000.00 zł
tj. 37,7%. Wydatki zaplanowano w kwocie
161.112.724,00 zł a wykonano w 36,72% tj.
w kwocie 59.125.854,00 zł w tym wydatki
na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 9.265.398,00 zł,
a zrealizowano 48,6% planu tj, kwotę
4.499.954,00 zł, wydatki na zadania własne
zaplanowano w kwocie 151.847.326,00 zł,
a zrealizowano 36,0% planu tj. kwotę
54.625.891,00 zł, Zestawienie wydatków wg
rodzaju - wydatki bieżące 139. 283.786,00 zł,
wykonanie 54.635.366,00, tj. 39,23% w
tym pozostałe wydatki bieżące - plan
65.221.866,00 zł, wykonanie 15.945.032,00 zł
tj. 24,45%, wydatki na wynagrodzenia i pochodne plan 62.465.902,00zł, wykonanie
33.320,075,00 zł tj. 53,33%, dotacje udzielone z budżetu pp – plan 9.795.918,00 zł, wykonanie 4.800.000,00 zł, tj. 49,00%, dotacje
udzielane z budżetu powiatu dla jst - plan
1.790.100,00 zł, wykonanie 570,050,00 zł tj.
31.84%; wydatki majątkowe 21.828.938,00 zł
wykonanie 4.490.479,00 zł, tj. 20,57%.
„Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu poznańskiego za I półrocze 2008 r.”
zostało przekazane Przewodniczącemu
Rady Powiatu Poznańskiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
9. Zarząd Powiatu Poznańskiego wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla ucznia
(P.Ł.) SOS-W w Mosinie, w wymiarze 12
godzin tygodniowo.
Opracowała:
Justyna Nowakowska
Wydział Organizacyjny
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Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych
Rady Powiatu Poznańskiego w 20 sierpniu 2008 r.
4 września
odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie
Komisji: Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Komunikacji, Budownictwa
i Infrastruktury, którego celem było zapoznanie się z działalnością Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”: Członkowie Komisji
chcąc poznać infrastrukturę turystyczną, którą dysponuje ww. związek, dokonali objazdu
wybranych atrakcji turystycznych: Komisje
zwiedziły jeden z kościołów znajdujących się
na Szlaku Kościołów Drewnianych, tj. Kościół
Parafialny p.w. Św. Mikołaja w Wierzenicy,
dalej udały się na Dziewiczą Górę, następnie
zwiedziły zmodernizowany i rozbudowany
ze środków Unii Europejskiej zabytkowy Ratusz w Murowanej Goślinie, w którym obecnie znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna
oraz Gminne Centrum Informacji. Ostatnim
punktem programu było spotkanie z Przedstawicielami Zarządu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, które miało miejsce
w Ośrodku Naukowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas ww. spotkania Tomasz Łęcki, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”, przybliżył Zgromadzonym następujące zagadnienia: genezę Związku, jego organizację, a także zasady działania
oraz finansowania Związku Międzygminnego.
Szczegółowo opisał projekty przygotowywane
i realizowane w ramach pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. Omówił także stan szlaków turystycznych: szlaków rowerowych, szlaku kościółków
drewnianych oraz szlaku cysterskiego, a także
opisał inne formy promocji Puszczy Zielonki.
10 września
odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Głównymi tematem spotkania było rozpatrzenie pisma dot. wcześniej omawianej skar-
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gi na działanie dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.miało miejsce posiedzenie
wyjazdowe Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, podczas którego Członkowie
Komisji udali się z wizytą do Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Poznaniu. Tam odbyło się spotkanie z Leną Bednarską, Dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i
Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz
Iwoną Smarsz, Zastępcą Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu. Celem wizyty
było zapoznanie się z realizacją przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Poznaniu
zadań biblioteki powiatowej dla Powiatu Poznańskiego.
18 września
miało miejsce posiedzenie Komisji Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, w którym uczestniczyli przedstawiciele spółek wodnych z
terenu powiatu poznańskiego. Komisja zapoznała się ze stanem melioracji w powiecie,
a także przedyskutowała bieżące problemy, z
jakimi borykają się ww. instytucje.
19 września
odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia w Domu Pomocy
Społecznej w Lisówkach.
20 września
Komisja Oświaty i Wychowania odbyła posiedzenie poświęcone spotkaniu z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez Powiat Poznański dotyczące sprawozdaniaz działalności placówek, bieżących problemów oraz propozycji do budżetu powiatu
na 2009 rok. Ponadto Komisja zapoznała się
z wynikami egzaminów zewnętrznych. Omówiono program debaty poświęconej oświacie
w powiecie poznańskim. Komisja zaopinioBiuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

wała też projekty uchwał na XXII sesję Rady
Powiatu Poznańskiego.
22 września
odbyło się posiedzenie Komisji Promocji,
Rozwoju i Integracji Europejskiej. Komisja
zapoznała się ze sprawozdaniem ze współpracy zagranicznej powiatu poznańskiego
oraz pomiędzy innymi powiatami w kraju.
Omówiono również temat działań powiatu
w zakresie pozyskiwania środków z funduszy
europejskich. W spotkaniu uczestniczyli stażyści z Regionu Hanower. Komisja zaopiniowała też projekty uchwał na XXII sesję Rady
Powiatu Poznańskiego.
Odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i
Gospodarowania Mieniem Powiatu. Podczas
spotkania omówiono i zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu za okres I
półrocza 2008 r., wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu
za okres I półrocza 2008 r. Zapoznano się z
wielkością zadłużenia powiatu oraz kosztami
i dochodami działalności związanej z wykonywaniem zadań z zakresu komunikacji. Komisja zaopiniowała też projekty uchwał na
XXII sesję Rady Powiatu Poznańskiego.

24 września
odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, którego celem było
dokonanie zaopiniowania projektu uchwały
na XXII sesję Rady Powiatu Poznańskiego w
sprawie: zatwierdzenia zestawień podziału
środków budżetowych na 2008 r. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach prac
interwencyjnych, wynikających z zagrożenia
zabytku. Komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty
i Wychowania w celu zaopiniowania propozycji Nagród Starosty Poznańskiego dla
nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Omówiono również kwestię tematyki
spotkania z Komisją Oświaty i Wychowania
Rady Miasta Poznania.
Przygotowali:
Dobrochna Derecka,
Lidia Martysz,
Karol Cenkier
Biuro Rady Powiatu Poznańskiego

Radni Powiatu odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

Foto: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

19 września 2008 r. Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznańskiego odbyła wyjazdowe posiedzenie w Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach. Tematem
przewodnim była starość w ujęciu problemu
społecznego, który został omówiony przez
Dyrektora DPS-u Pana Ryszarda Bartoszaka,
a następnie szeroko dyskutowany przez Komisję. Ponadto poruszono kwestię możliwości
uruchomienia turnusów rehabilitacyjnychw
placówce. W spotkaniu wzięli udział stażyści z
Regionu Hanower, dla których zorganizowano
także zwiedzanie obiektu.
Członkowie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony
Zdrowia

Biuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

Lidia Martysz
Biuro Rady Powiatu Poznańskiego
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Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Gośćmi imprezy, której gospodarzem był Tadeusz Rauk, Prezes SZS PP, byli m.in. Jerzy
Lechnerowski, Burmistrz Gminy Kórnik, Marek Serwatkiewicz, Radny Powiatu oraz Janusz
Wojtuś, Radny Gminy. W jej sprawnym przeprowadzeniu pomogli nauczyciele szkół kórnickich, młodzież Liceum Ogólnokształcącego
w Kórniku i pracownicy OSiR-u.
Zawodnicy ze szkół podstawowych mieli do pokonania dystans 10 x 800m, natomiast w kategoriach gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta startowały na dystansie 10 x 800, a chłopcy
10 x 1000m. Łącznie w zawodach wzięło udział
ponad 500 uczniów z całego powiatu poznańskiego. Walka na urozmaiconych trasach biegowych była bardzo zacięta i dostarczyła wiele emocji zarówno uczestnikom, jak i ich opiekunom.
Po zakończonych biegach w „Tawernie pod
Żaglami” na zawodników czekała ciepła herbata ufundowana przez Powiat Poznański, który
sfinansował również nagrody dla zwycięskich
drużyn. I tak, do finałów wojewódzkich oprócz
zeszłorocznego zwycięzcy, zakwalifikowały się
trzy najlepsze sztafety z każdej kategorii.

Foto:2x Organizatorzy

Kolejne Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach
Przełajowych Powiatu Poznańskiego Szkół
Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych odbyły się 3 października br. na
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku. Organizatorami tej imprezy było Szkolne
Zrzeszenie Sportowe Powiatu Poznańskiego
i Szkolny Związek Sportowy w Kórniku.

Dziewczęta z Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie oraz Marek Serwatkiewicz, Radny Powiatu
Poznańskiego

w kategorii szkół podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa Pobiedziska
2. Szkoła Podstawowa nr 1 Kórnik
3. Szkoła Podstawowa Stęszew
			
w kategorii szkoły gimnazjalne:
dziewczęta
1. Gimnazjum Pobiedziska
2. Gimnazjum nr 2 Luboń
3. Gimnazjum nr 2 Murowana Goślina
chłopcy:
1. Gimnazjum Robakowo – Gmina Kórnik
2. Gimnazjum Strykowo – Gmina Stęszew
3. Gimnazjum Pecna – Gmina Mosina
w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
dziewczęta:
1. Liceum Ogólnokształcące Puszczykowo
2. Liceum Ogólnokształcące Kórnik
3. Zespół Szkół nr 1 Swarzędz
chłopcy:
1. Liceum Ogólnokształcące Puszczykowo
2. Zespół Szkół Mosina
3. Liceum Ogólnokształcące Pobiedziska Letnisko
4. Zespół Szkół nr 1 Swarzędz

Zwycięska drużyna z Gimnazjum w Robakowie
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Finały Mistrzostw Wielkopolski odbędą się w
Racocie. Wszystkim reprezentacjom Powiatu
Poznańskiego życzymy powodzenia na zawodach.
Iwona Rauk
Liceum Ogólnokształcące w Kórniku
Biuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

Pokonać siebie – Rokietnica w 90. Rocznicę Powstania Wielkopolskiego

Bieg, odbywający się pod patronatem Starosty Poznańskiego, prowadził wzdłuż Traktu Napoleońskiego z Rokietnicy przez Starzyny do Rogierówka
i z powrotem. Choć dystans ośmiu kilometrów nie
jest dla zawodników startujących w biegach długodystansowych morderczą odległością, to jednak, jak powiedział Michał Bartoszak, tegoroczny
zwycięzca i uczestnik maratonu na Igrzyskach
Olimpijskich w Atenach, trasa nie była łatwa.
Otwarta przestrzeń, silny wiatr, podbiegi i dość
strome ścieżki powodowały, że w pokonanie tej
pięknej skądinąd trasy trzeba było włożyć wiele
wysiłku. Podziwiać zatem należy zapał i entuzjazm zarówno tych, którzy biegają na co dzień,
jak i tych, którzy postanowili pobiec po raz pierwszy. Niewątpliwą atrakcją był udział olimpijki z
Pekinu, kajakarki Małgosi Chojnackiej. Nie tylko otworzyła ona bieg, ale również zajęła w nim
wysoką lokatę, a na koniec wręczyła zwycięzcom
ufundowane przez Wójta Gminy Rokietnica, Bartosza Derecha, statuetki.

Foto: Arkadiusz Klapiński

Pięćdziesięcioro ośmioro uczestników stanęło
18 października br., na linii startu trzeciego już
biegu, zorganizowanego przez Zespół Szkół w
Rokietnicy w ramach akcji „Rokietnica Biega”.

W rokietnickim biegu uczestniczyło 58 osób, a jego
najmłodszy uczestnik miał 9 lat

Jak podkreślali wszyscy uczestnicy biegu, było to
przedsięwzięcie, które w 90. Rocznicę Powstania
Wielkopolskiego, pozwoliło trud, zmęczenie i
satysfakcję z pokonania trasy ofiarować bohaterskim synom wielkopolskiej ziemi.
Wyniki biegu oraz jego szczegółowe podsumowanie są dostępne na stronie: www.rokietnica.pl;
oraz www.maratonypolskie.pl
Danuta Potrawiak
UG w Rokietnicy

I Powiatowy Mityng Sportowo-Obronny Pobiedziska 2008

Fundacja „Scena Pobiedziska” zorganizowała
11 października br. roku nad jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach I Powiatowy Mityng
Sportowo-Obronny z okazji 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Patronat nad imprezą objął Starosta Poznański, Jan Grabkowski.

Foto: Organizatorzy

Mityng rozpoczęto uroczystym odegraniem na
trąbce „Roty” oraz minutą ciszy, którą uczczono pamięć poległych powstańców wielkopolskich. Zgromadzonym gościom oraz uczest-

Jedną z konkurencji było strzelanie z broni pneumatycznej

Biuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

nikom zawodów przybliżono także historię
Powstania Wielkopolskiego.
Piękna pogoda sprawiła, że sześćdziesięcioosobowa grupa młodzieży podzielona na 20 zespołów
mogła sprawdzić swoje umiejętności w biegu na
orientację, strzelaniu z broni pneumatycznej i
łuku, udzielania pierwszej pomocy, konkurencjach przeciwpożarowych, teście sprawnościowym i wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół
w Bolechowie. Nagrodzeni otrzymali puchary,
proporce, książki oraz sprzęt rekreacyjny. Imprezę dofinansował m.in. Powiat Poznański.
W mityngu wzięli udział uczniowie z Zespołu
Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ZS im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach, ZS Handlowych im. „Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56” w Poznaniu, ZS im. Jadwigi
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, a także
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca “Wiwaty”
z Ośrodka Kultury w Pobiedziskach.
Andrzej Horbik
Członek Zarządu Fundacji
„Scena Pobiedziska”
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Gminy Fair Play
W tym roku już po raz siódmy odbył się konkurs „Gmina Fair Play”. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się również
gminy z terenu powiatu poznańskiego.

jak i przyszłych inwestorów. Równie istotna
jest dbałość o to, by nowe inwestycje były przyjazne dla środowiska i dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

W kategorii miasteczko i małe miasto, Miasto
i Gmina Buk otrzymało certyfikat Złotej Lokalizacji Biznesu, laureatami w kategorii gminy
wiejskie zostały: Czerwonak, Dopiewo (Złota
Lokalizacja Biznesu), Kleszczewo i Komorniki,
natomiast w kategorii gmina turystyczna wyróżniony został Kórnik.

By wziąć udział w konkursie gminy muszą w
pierwszym etapie wypełnić ankietę, zawierającą
m.in. pytania o ofertę inwestycyjną, infrastrukturę czy walory gospodarcze oraz załączyć niezbędną dokumentację. Po zakwalifikowaniu się
do drugiego etapu w gminie przeprowadzany
jest audyt certyfikacyjny połączony z losowym
badaniem inwestorów działających na jej terenie. Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych
edycjach, a gminom - laureatom serdecznie
gratulujemy.

Celem konkursu, organizowanego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, jest wyróżnienie tych samorządów lokalnych, które tworzą przyjazny
klimat do nowych inwestycji, zapewniając jednocześnie profesjonalną obsługę tak obecnych,

Małgorzata Dorna
Gabinet Starosty

Rondo oddane

Foto: UG Tarnowo Podgórne

Tylko trzy miesiące trwała budowa ronda na
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z drogą
powiatową 2392P (Jankowice – Tarnowo
Podgórne) oraz z drogą gminną 322005P
w Tarnowie Podgórnym. Oficjalne oddanie
ronda nastąpiło 15 września br.
Wystawiona na próbę cierpliwość kierowców
i kilkutygodniowe utrudnienia w ruchu opłaciły się - do dyspozycji kierowców zostało oddane nowoczesne rondo, spełniające zarówno
wszystkie wymagania stawiane przed tego
typu obiektami, jak i zapewniające bezpieczny
przejazd przez skrzyżowanie. Koszt budowy,
który wyniósł 3 mln zł, pokryła gmina Tarnowo Podgórne oraz Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad.

Od lewej: Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne oraz Marek Napierała, Dyrektor Oddziału Poznańskiego GDDKiA

Protokół ostatecznego odbioru i przekazania
do eksploatacji podpisali Tadeusz Czajka,
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne oraz Marek
Napierała, Dyrektor Rejonu Poznań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W
imieniu wykonawcy, firmy COLAS Polska Sp.

Agnieszka Rzeźnik
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
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z o.o., dokument podpisali Jerzy Szala i kierownik budowy Bogusław Nykiel.
Nad całością czuwali inspektorzy nadzoru
Marek Nowicki i Henryk Krzekotowski.
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Partnerska współpraca gmin Mosina i Seelze

Podczas kilkudniowej wizyty delegacja, na
czele z burmistrzem Detlefem Schallhornem, spotkała się m.in. z Burmistrz Zofią
Springer oraz z jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi Gminy
Mosina. Rozmowy o współpracy dotyczyły
przede wszystkim kontaktów pomiędzy polskimi i niemieckimi harcerzami, uczniami i
sportowcami, a także możliwości wymiany
urzędników i dalszego współdziałania Mosińsko Puszczykowskiego Bractwa Kurkowego z Bractwem Kurkowym z Letter, którego
ośmioosobowa delegacja również gościła w
Mosinie.
W programie wizyty znalazł się również czas
na krótki spacer po mieście, uczestnictwo w
uroczystości odsłonięcia Obelisku Pamięci
Społeczności Ewangelickiej, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Jeziorach oraz Mauzoleum w Rogalinie, a także udział w Święcie
Plonów.

Już niebawem, bo w 2010 r. partnerskie gminy obchodzić będą jubileusz 10-lecia współpracy. Z tej okazji zorganizowane zostaną

Foto: UM Mosina

Powiat Poznański od blisko ośmiu lat prowadzi aktywną współpracę z Regionem
Hanower w Niemczech. Podobna umowa
partnerska łączy gminę Mosina z Gminą
Seelze z Niemiec. Jej przedstawiciele gościli
w Mosinie od 5 do 8 września br.

Delegacja z Regionu Hanower i władze Gminy Mosina

„Dzień Mosiny” w Seelze oraz "Dzień Seelze"
w Mosinie, a w planach są również różnego
rodzaju wystawy, koncerty i rozrywki sportowe.
Marlena Chmielewska
kierownik Biura Promocji
i Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Mosina

Będzie partnerstwo z francuską gminą Yvetot
W dniach od 9 do 13 października br. Murowana Goślina gościła mera francuskiego miasta Yvetot, Emile’a Canu oraz jego
współpracownika Daniela Lefebvre z małżonką. Owocem tej wizyty są postanowienia dotyczące dalszych partnerskich kontaktów.
Już w 2009, na zaproszenie francuskiej delegacji, do Yvetot udadzą się członkowie Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej oraz
miejscy radni. W planach jest również wyjazd przedstawicieli naszych rolników, który
miałby się odbyć w okresie zimowym.
Z kolei latem, do Murowanej Gośliny zawitają francuscy biegacze chcący wystartować
Półmaratonie Weteranów, rzeźbiarze, którzy
wezmą udział w Międzynarodowym Plenerze
Biuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

Rzeźbiarskim oraz dzieci, które będą uczestniczyć w organizowanych w lipcu Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych.
Oficjalne podpisanie umowy o partnerstwie nastąpi w pierwszym kwartale 2010 roku, wtedy
też do Murowanej Gośliny przyjadą francuscy
radni i członkowie komitetu partnerskiego.
W tym samym roku będzie miała również
miejsce pierwsza olimpiada sportowa dla
dzieci i młodzieży, na którą przyjadą młodzi
ludzie z zaprzyjaźnionych miast.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
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Drużyna szpiku w Mosinie

Foto: Organizatorzy

Olimpijczycy i jednocześnie członkowie
„Drużyny szpiku” zawitali we wrześniu do
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, by
tam spotkać się z młodymi mieszkańcami
gminy.

Julia Michalska i Michał Jeliński – członkowie „Drużyny
szpiku”

Julia Michalska, finalistka biegu wioślarskiego jedynek i Michał Jeliński, złoty medalista
w wioślarskiej czwórce podwójnej Igrzysk

Olimpijskich w Pekinie, przyjechali do Mosiny, by opowiedzieć o swoich sportowych
zmaganiach i pracy na rzecz Fundacji Anny
Wierskiej „Dar Szpiku”.
Podczas spotkania olimpijczycy odpowiadali
na pytania zgromadzonej publiczności, poprowadzili konkurs dla dzieci i młodzieży, a
także rozdali pamiątkowe upominki i zdjęcia
z autografami. Sportowcy zaznajomili także obecnych na hali ze swoją działalnością
charytatywną w fundacji „Dar szpiku”, która prowadzi kampanię na rzecz oddawania
szpiku. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że, by
zostać dawcą wystarczy jedynie zgłosić się
do stacji krwiodawstwa, gdzie pobiera się
próbkę krwi, która następnie zostaje zarejestrowana w banku szpiku. W przypadku pobrania szpik regeneruje się całkowicie po 2-3
tygodniach.
Marlena Chmielewska
Kierownik Biura Promocji i Komunikacji
Społecznej Urząd Miejski w Mosinie

Pobrano krew
Prawie siedemnaście litrów drogocennego
płynu pobrano podczas akcji krwiodawstwa, która miała miejsce 11 października
br. na pływalni w Koziegłowach. Wśród
dawców byli mieszkańcy Koziegłów oraz
poznaniacy przebywający w tym czasie na
pływalni.
Łącznie, chęć udziału w akcji zgłosiło blisko pięćdziesiąt osób, jednak ze względu na
przeciwwskazania medyczne krew oddało 37
spośród nich. Co ważne, dziesięć osób oddawało krew po raz pierwszy, a wśród krwiodawców był także miejscowy radny, Marek
Pietrzyński.
Choć oddawanie krwi to proces szybki i bezbolesny, warto się do niego właściwie przygotować. Odpowiednia ilość snu i pożywne,
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najlepiej oparte na węglowodanach, śniadanie pozwoli nabrać sił i lepiej się poczuć.
Później wystarczy już tylko zabrać dowód
osobisty i w drogę. Po oddaniu krwi każdy
krwiodawca otrzymuje słodką przekąskę.
Akcję poboru krwi zorganizował Urząd
Gminy w Czerwonaku, Pływalnia w Koziegłowach, Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „Akwen” w Czerwonaku oraz klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni
Mieszkaniowej w Swarzędzu.
Wojciech Skrzekut
przewodniczący Zarządu Osiedla
40-lecia PRL w Czerwonaku
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Murowana Goślina na II Regionalnym Forum Produktów
14 października br. odbyło się II Regionalne
Forum Produktów Polsko-Niemieckiego Koła
Gospodarczego w Poznaniu pod hasłem „Dobry Klimat Inwestycyjny”. Gmina Murowana
Goślina została na nie zaproszona jako jedyna
jednostka samorządu terytorialnego w Polsce.
Niewątpliwym wyróżnieniem było oficjalne otwarcie forum właśnie przy stoisku gminy. Angelika
Menze, Prezes Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego, podkreśliła, że Murowana Goślina może
pochwalić się wieloma atutami m.in. przepięknymi terenami turystycznymi oraz atrakcyjnymi
terenami inwestycyjnymi. Nie bez znaczenia jest
również fakt, że gmina dba o swoich inwestorów i
jest otwarta na nowych przedsiębiorców.
Podczas tegorocznego forum wystawcy mieli możliwość zaprezentowania swojej oferty turystycznej
i gospodarczej. Odwiedzający stoisko Murowanej

Gośliny z ciekawością zapoznawali się z możliwościami rekreacji w Puszczy Zielonce, a przedstawiciele niemieckich firm zainteresowani byli terenami pod działalność gospodarczą.
Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu jest instytucją, powstałą z Niemieckiego
Koła Gospodarczego, założonego na początku lat
dziewięćdziesiątych. Jego członkami są firmy z
Wielkopolski, głównie z polsko-niemieckim kapitałem, a także przedstawiciele lokalnych instytucji i stowarzyszeń. Celem działalności Koła jest
pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy
polskimi i niemieckimi inwestorami chcącymi
wspólnie realizować cele gospodarcze, kulturalne
i społeczne.
Barbara Florys-Kuchnowska
Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina

„Puszcza Wpuszcza" - tym razem do Wierzonki
Po raz piąty, 11 października br. odbył się rajd
po Puszczy Zielonka pod hasłem „Puszcza
Wpuszcza”.

Foto: Organizatorzy

W tym roku meta rajdu znajdowała się na obrzeżu Puszczy, przy Szkole Podstawowej w Wierzonce (gmina Swarzędz). Dotarła do niej ponad setka

Na specjalnie przygotowanym stoisku można było otrzymać materiały promujące Powiat Poznański
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turystów, z czego najliczniejszą grupę stanowili rowerzyści. Nie lada atrakcją na trasie był zabytkowy
kościół w Wierzenicy. Wiedzę na jego temat można
było sprawdzić podczas konkursu zorganizowanego na mecie. Najlepszych odpowiedzi udzielili Dorota Smok, Teresa Stachowiak i Roman Mańczak,
którzy w nagrodę otrzymali upominki promujące
Szlak Kościołów Drewnianych wokół „Puszczy Zielonka”.
Puszcza Zielonka cieszy się coraz większym powodzeniem zarówno wśród mieszkańców powiatu,
jak i turystów chcących poznać uroki naszych ziem.
Organizowane są również różnorodne rajdy, jak
choćby „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego”
czy „Rajd po szlaku cysterskim”, które gromadzą
licznych uczestników.
Organizatorami rajdu „Puszcza Wpuszcza” był Powiat Poznański, Związek Międzygminny „Puszcza
Zielonka”, Oddział PTTK Poznań Nowe Miasto,
AKWEN Czerwonak, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Zespół Szkół
Salezjańskich i ZHR „Błękitna 14”.
Ewa Buczyńska
Radna Rady Miejskiej w Swarzędzu
Włodzimierz Buczyński
Sekretarz Rady Naukowej
Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”
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V Festiwal Kapel Podwórkowych Pobiedziska 2008
Deszczowa aura i silny wiatr sprawiły, że tegoroczny Festiwal Kapel Podwórkowych odbył się
wyjątkowo w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Pobiedziskach.

Foto: Organizatorzy

By tradycji stało się zadość początek festiwalu
miał miejsce na Rynku w Pobiedziskach, by już
po chwili przenieść się do sali Ośrodka, gdzie
rozpoczęto festiwalowe zmagania. Wśród kapel,
które zgłosiły się w tym roku były m.in. zespoły

Mimo niesprzyjającej aury festiwal, zgodnie z tradycją,
rozpoczął się na Rynku w Pobiedziskach

z Gostynia, Kazimierza Biskupiego i Murowanej
Gośliny. Ostatecznie pierwsze trzy miejsca zajęły
odpowiednio:„Eka Cztyry Pyry” z Gostynia, „Wiwaty” z Pobiedzisk i „Kombinatorzy” z Budzynia.
Czwarte miejsce przypadło kapeli „Z kopyta” z Kazimierza Biskupiego, a piąte zespołowi „Eka Wuja
Jacha” z Murowanej Gośliny. Dyplom za udany
debiut otrzymała kapela „Odjazdowa” z Witkowa,
a nagroda publiczności powędrowała do kapeli
„Śmieszna” z miejscowości Trzemeszno.
Jury pochwaliło wysoki poziom artystyczny festiwalu, dużą różnorodność repertuaru i profesjonalne przygotowanie imprezy.
Nagrody dla zwycięzców wręczył Michał Podsada,
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, Barbara
Matuszewska-Biniszkiewicz, dyrektor Ośrodka
Kultury i Jarosław Dobrowolski, Radny Powiatu
Poznańskiego. Impreza została dofinansowana
przez Powiat Poznański.
Małgorzata Hoff
Mieczysław Wolski
Ośrodek Kultury w Pobiedziskach

Rockowy przegląd

Mocne rockowe brzmienie można było
usłyszeć w Ośrodku Kultury w Murowanej
Goślinie, 20 września br., podczas Powiatowego Przeglądu Kapel Rockowych. Organizatorami koncertu był Ośrodek Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Zielonych
Wzgórz.

Foto: MGOKiR

Sala, gdzie zazwyczaj odbywają się sesje Rady
Miejskiej, na jeden wieczór przyjęła zupełnie

Rockowy przegląd przyciągnął do Murowanej Gośliny fanów ostrego brzmienia
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inne wibracje. W imprezie udział wzięły kapele grające rocka z terenu powiatu poznańskiego. Łącznie, na scenie wystąpiło siedem
zespołów Out of Order z Kostrzyna, Abyss i
Snaky Sanchez z Czerwonaka, Head Hunters
z Poznania i Spade, Snake Thursday i Flying
Heads z Murowanej Gośliny. Na początku
publiczność rozgrzał występ Snake Thursday,
a już za chwilę na scenę wkroczył Flying Heads, dostarczając kolejnych mocnych wrażeń.
Na zakończenie wystąpił Head Hunters, dając popis rockowych możliwości. Koncert,
współfinansowany przez gminę Mosina i Powiat Poznański, poprowadził Tomasz Klaus
Przymusiński.
Powiatowy Przegląd Kapel Rockowych nie tylko zgromadził fanów ostrego brzmienia, ale
przede wszystkim udowodnił, że rock w gminach ma się nieźle i dobrze "rockuje" na przyszłość.
Tomasz Mizgier
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Murowanej Goślinie
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Kuślińskie Maski w bukowskiej synagodze

Foto: Hubert Wejmann

9 października 2008 r., na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Buku, w miejscowej synagodze wystąpiła gościnnie grupa teatralna
„Kuślińskie maski”.

rozproszone”. Spektakl oparty był na twórczości pisarzy „wyklętych”: Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Rafała Wojaczka i Edwarda Stachury.
Młodzi ludzie, w większości licealiści, grali z
wielkim wyczuciem i ekspresją. Była to gra nie tylko
słowem, ale całym sobą.
Trudna, lecz niezwykle
ambitna sztuka wzbudziła
w widzach podziw i uznanie, zarówno dla aktorów,
jak i dla reżysera Krzysztofa Waśko.
O profesjonalizmie świadczyła także scenografia, a
odpowiedni klimat nadało
oświetlenie i dźwięk w wykonaniu Pawła Króliczaka
z MGOK w Buku. Piękna,
jesienna dekoracja i blask
płonących świec, tworzyły niezapomniany nastrój,
Grupa teatralna „Kuślińskie Maski” z instruktorem Krzysztofem Waśko i dyr. GOK który, na równi z grą artystów, na długo pozostanie
w Kuślinie, Lidią Waśko
w pamięci publiczności.
Grupa działająca na co dzień przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Kuślinie, pod kierunkiem
Lidia Targosz
instruktora Krzysztofa Waśko, zaprezentowała
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Buku
publiczności sztukę „Tunel samotności – myśli

Prezentacja projektu „Wędrówki po mieście"
Kto z nas nie ma szuflad pełnych dawno
zapomnianych pamiątek: starych fotografii, albumów rodzinnych dziadka, zabytkowych przedmiotów? A przecież ich historia
to klucz do naszej teraźniejszości.
W sobotę 18 października br., w podziemiach
Zamku Kórnickiego, Fundacja Tres oraz Biblioteka Kórnicka PAN zaprezentowały projekt pod
nazwą „Wędrówki po mieście”. Celem działania
jest integracja i aktywizacja środowiska lokalnego poprzez wspólne tworzenie historii miasta.
Założeniem projektu jest zaproszenie do współpracy dwóch grup wiekowych – seniorów oraz
młodzież. Nie oznacza to jednak wykluczenia z
projektu innych mieszkańców miasta, bowiem
Biuletyn Powiatu Poznańskiego październik 2008

nowatorskie narzędzie internetowe jakim jest
„Platforma Interaktywnej Wymiany Informacji” (PIWI) umożliwi każdemu aktywne uczestnictwo w każdej fazie jego realizacji.
Jednak, aby projekt mógł powstać niezbędne
jest pozyskanie zarówno odpowiednich partnerów, jak i środków na pokrycie wydatków.
Dlatego też, pomysłodawcy zapraszają instytucje publiczne, fundacje, szkoły, organizacje
pozarządowe oraz wszystkich kórniczan do
udziału w tym niezwykłym dziele, które pozwoli utrwalić bogatą historię miasta i jego
mieszkańców.
Kamila Pawłowicz-Rolnik
Urząd Miasta Kórnik
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Zespół Pieśni i Tańca “Lusowiacy”u rodaków we Francji

Takie i inne hasła zamieszczone były na plakatach i programach „Święta Świata”, które odbyło się 11 października br. w Saverne we Francji. „Fete du Monde”, czyli „Święto Świata”, to
coroczne spotkanie wszystkich kultur zamieszkujących Saverne oraz okolice. Mieszkańcy
przygotowują na tą okazję stoiska z tradycyjnymi kulinariami oraz rękodziełem ludowym,
charakterystycznym dla danej narodowości.
Organizatorem imprezy jest komisja „Saverne
de Partout” (Saverne zewsząd), która pracuje nad integracją ludzi różnych narodowości
zamieszkałych w mieście. I tak, w trakcie tegorocznego Święta zaprezentowały się m.in.:
Tunezja, Turcja, Polska, Węgry, a nawet tak
odległe kraje, jak: Benin, Kamerun, Madagaskar czy Laos. Na scenie, prócz Polaków, pojawili się goście z USA, Egiptu, Hiszpanii, Czeczenii, Argentyny, Australii i Chin. Występy
„Lusowiaków” bardzo podobały się zebranej

Foto: Lusowiacy

„Lusowiacy! IIs viennent de Pologne, ils sont
excellent et magnifiques!” “Lusowiacy! przyjechali prosto z Polski i są wspaniali”.

Lusowiacy w Saverne

publiczności, a mieszkający w Saverne Polacy gratulowali zespołowi wspaniałego pokazu
umiejętności.
Organizatorem wyjazdu był Gminny Ośrodek
Kultury „Sezam” w Tarnowie Podgórnym, a
przedsięwzięcie dofinansował Powiat Poznański.
Krystyna Semba
Kierownik ZPiT „Lusowiacy”

Biba w Lasku
Pod koniec września w lubońskim Parku
Siewcy odbył się pierwszy od lat piknik rodzinny „Biba w Lasku”.

Foto: Organizatorzy

Dzięki inicjatywie Urzędu Miasta i Ośrodka
Kultury w Luboniu mieszkańcy gminy mogli

skorzystać z wielu atrakcji zorganizowanych
specjalnie na tę okazję. W czasie pikniku na
scenie wystąpił m.in. zespół flażolecistów, grupa taneczna z klubu Country Północ-Południe
i nestor polskiej sceny rozrywkowej, Andrzej
Rosiewicz. Wyjątkowy występ przygotowały również przedszkolaki z Czarodziejskiego
Ogrodu. Oprócz tego zarówno starsi jak i
młodsi uczestnicy pikniku mogli obejrzeć rękodzieła twórców ludowych oraz ekspozycje
przygotowane przez Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie. Niewątpliwą atrakcją był
także dmuchany plac zabaw, gdzie maluchy
mogły bezpłatnie bawić się podczas trwania
pikniku.
Festyn przyciągnął wielu byłych i obecnych
mieszkańców Lubonia dlatego też powitań,
uścisków i wspomnień było co niemiara. Kolejne takie spotkanie już za rok.

Impreza „Biba w Lasku” była okazją do zaprezentowania
lokalnych zespołów
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Irena Skrzypczak
Radna Powiatu Poznańskiego
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Spacer Farmera, Toczenie Beczek czyli Malta Strong 2008
W słoneczne jesienne popołudnie, 20 września br., po raz kolejny rozegrano zawody
Malta Strong, które zorganizował Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.

Foto: Organizatorzy

Impreza o charakterze sportowo-rekreacyjnym od lat przyciąga niepełnosprawne osoby

Najwięcej emocji i radości wzbudziła konkurencja „Poduszmen”

z terenu całej Wielkopolski. W tegorocznych
zmaganiach w szranki stanęli podopieczni reprezentujący trzynaście placówek zajmujących się terapią osób niepełnosprawnych. Ogółem w zawodach wzięło udział
ponad 120 zawodników oraz 60 opiekunów

i wolontariuszy, uczniów puszczykowskiego
Gimnazjum nr 2.
Po rejestracji ekip i krótkim powitaniu przez
Małgorzatę Ornoch – Tabędzką, Burmistrza
Puszczykowa, przyszedł czas na rozpoczęcie
zmagań. Pierwszą konkurencją był „Spacer
Farmera” czyli bieg z dwiema drewnianymi
walizkami w dłoniach, następnie wszystkie
drużyny dmuchały na czas balony. To był
jednak dopiero początek zabawy, bowiem w
dalszej części na sportowców czekały już kolejne przeszkody wśród których znalazły się
megakręgle, rzut piłką lekarską i toczenie beczek. Niewątpliwie, najwięcej emocji wzbudził „Poduszmen”, konkurencja polegająca
na pokonaniu dystansu 25m z olbrzymią
poduchą w rękach, po to by następnie przewieźć ją na linię startu w ogrodowej taczce.
Zmagania siłaczy „Malta Strong” już od czterech lat mobilizują osoby niepełnosprawne
do podejmowania sportowych wysiłków odbyła się dzięki finansowemu i instytucjonalnemu wsparciu Powiatu Poznańskiego,
Wojewody Wielkopolskiego, Urzędu Miasta
Puszczykowa oraz Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.
Małgorzata Kaczmarek – Łuczka
Jerzy Pelowski
Dom Pomocy Maltańskiej

Sprostowanie

We wrześniowym numerze BPP,
w podpisie pod zdjęciem, do artykułu „Rokietnicki Rumpuć”,
wkradł się błąd. Bartosz Derech
jest Wójtem Rokietnicy, a nie,
jak podano, Komornik.
Za pomyłkę przepraszamy. Redakcja BPP
Od lewej: Witold Wróbel, Bartosz Derech, Wójt Gminy Rokietnica, Jan Grabkowski, Starosta
Poznański i dr Grzegorz Rusak
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