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ERRATA  
DO STRATEGII ROZWOJU POWIATU POZNAŃSKIEGO DO 2030 R.  

CZĘŚĆ II – CELE I DZIAŁANIA STRATEGICZNE POWIATU POZNAŃSKIEGO 
 

Strona Wiersz/ 
obiekt 

Jest Po zmianie 

3 w. 28 4.1. Rozbudowa i modernizacja sieci 
drogowej 

4.1. Rozbudowa i przebudowa sieci 
drogowej 

4 w. 21 Realizacji wizji rozwoju towarzyszy 
ścisła współpraca Władz Powiatu i 
Starostwa Powiatowego (…). 

Realizacji wizji rozwoju towarzyszy 
ścisła współpraca Władz Powiatu i 
jednostek organizacyjnych powiatu 
(…). 

4 w. 25 (…) Powiatu Poznańskiego. (…) powiatu poznańskiego. 

5 w. 3 Strategia Rozwoju Powiatu 
Poznańskiego do 2030 r. wyznacza 
pięć celów strategicznych, 
rozwiniętych w dziewiętnaście celów 
operacyjnych. 

Strategia Rozwoju Powiatu 
Poznańskiego do 2030 r. wyznacza 
pięć celów strategicznych, 
rozwiniętych w siedemnaście celów 
operacyjnych. 

5 w. 30 4.1. Rozbudowa i modernizacja sieci 
drogowej 

4.1. Rozbudowa i przebudowa sieci 
drogowej 

9 w. 2 4.1. Rozbudowa i modernizacja sieci 
drogowej 

4.1. Rozbudowa i przebudowa sieci 
drogowej 

28 w. 3 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.). (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 j.t. ze zm.). 

33 w. 9 - ustanawianie przez starostę (…). - ustanawianie przez Starostę (…). 

33 w. 13 - wydawanie przez starostę (…). - wydawanie przez Starostę (…). 

36 w. 3, 26 (…) Powiatu Poznańskiego (…) (…) powiatu poznańskiego (…) 

37 w. 4 (…) Powiatu (…) (…) powiatu (…) 

37 w. 15 (…) Powiatu Poznańskiego. (…) powiatu poznańskiego. 

41 w. 1 Rozwój kompleksowej współpracy na 
rzecz ochrony dziedzictwa 
kulturowego i opieki nad zabytkami 

Aktualizacja produktów turystycznych 
i integracja oferty turystycznej 
powiatu poznańskiego 

41 w. 14 Brakująca pozycja Dodano pozycję: POWIAT 
POZNAŃSKIE Historycznie 

44 w. 13 (…) (docelowo: „Metropolia Poznań 
za pół ceny”). 

Usunięto zapis 

46 w. 4 Brakująca pozycja Dodano pozycję: Samodzielne 
stanowisko ds. transportu 
publicznego 

48 w. 8 Środki na ten cel zostały 
zagwarantowane w budżecie 
Powiatu do 2012 r. 

Środki na ten cel zostały 
zagwarantowane w budżecie Powiatu 
do 2021 r. 

53 w. 1  Poprawa zdrowotności, zapewnienie 
bezpieczeństwa publicznego i 
socjalnego oraz wzrost integracji 
społecznej mieszkańców powiatu 
poznańskiego. 

Poprawa zdrowia i zmniejszenie 
nierówności społecznych w zdrowiu 
oraz wzrost integracji społecznej 
mieszkańców powiatu poznańskiego. 
Porządek publiczny i bezpieczeństwo 
obywateli. 

60 w. 8 Szpital w Puszczykowie im prof. 
Stefana Tytusa Dąbrowskiego SA. 

Szpital w Puszczykowie im prof. S.T. 
Dąbrowskiego SA. 
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60 w. 14 Liczba mieszkańców powiatu 
poznańskiego, którzy skorzystali z 
programów polityki zdrowotne. 

Liczba mieszkańców powiatu 
poznańskiego, którzy skorzystali z 
programów polityki zdrowotnej. 

62 w. 3 Do zadań własnych Powiatu należą w 
zakresie ustawy o przemocy 
w rodzinie (…) 

Do zadań własnych Powiatu należą w 
zakresie ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (…) 

72 w. 6 Brakująca pozycja Dodano pozycję: Strategia 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w Miejskim Obszarze 
Funkcjonalnym Poznania 

75 w. 13 Ponadto, w ramach współpracy 
Powiatu Poznańskiego 
z organizacjami pozarządowymi 
realizowane będą przedsięwzięcia w 
zakresie pomocy prawnej dla 
mieszkańców, które przyczynią 
się do podniesienia wiedzy 
społeczności lokalnych z zakresu 
prawa. 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1255) Powiat Poznański 
realizuje zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej polegające na 
udzielaniu nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Mieszkańcy powiatu 
poznańskiego z dniem 1 stycznia 2016 
roku mają dostęp do bezpłatnej 
pomocy prawnej świadczonej przez 
profesjonalnych prawników 
wyznaczonych przez samorządy 
prawnicze oraz przez organizacje 
pozarządowe wybrane w otwartym 
konkursie ofert. Założeniem ustawy 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej jest umożliwienie 
osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej do bezpłatnego 
dostępu do pomocy prawnej. 

82-83   Usunięto całą tabelę 

84 w. 1  Organizowanie wydarzeń mających 
znaczenie dla rozwoju i 
upowszechniania kultury   
 

Poprawa warunków pracy policji   

87 w. 10 Działanie 2.2.3. Działania 
prewencyjne 
 

- Rada Powiatu 
- Zarząd Powiatu 
 

87 w. 12 - Rada Powiatu 
- Zarząd Powiatu 

Działanie 2.2.3. Działania 
prewencyjne 
 

88 w. 14 Działanie odnosi się do wspierana 
różnego rodzaju akcji prewencyjnych 
i informacyjnych policji, które są 
skierowane do różnych grup 
środowiskowych i wiekowych 
mieszkańców powiatu. Drugim celem 
działania jest rozwój systemu 
prewencji prowadzonej przez służby 
ratunkowo-gaśnicze, zapobiegającej 

Działanie odnosi się do wspierania 
różnego rodzaju akcji prewencyjnych i 
informacyjnych policji, które są 
skierowane do różnych grup 
środowiskowych i wiekowych 
mieszkańców powiatu. Drugim celem 
działania jest rozwój systemu 
prewencji prowadzonej przez służby 
ratunkowo-gaśnicze, zapobiegającej 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1255/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1255/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1255/1


 3 

podstawowym zagrożeniom powiatu, 
do których zalicza się zagrożenie 
pożarowe oraz wypadki drogowe. 
Działanie odnosi się do wspierana 
różnego rodzaju akcji prewencyjnych 
i informacyjnych straży pożarnej oraz 
popularyzacja wiedzy z zakresu 
ratownictwa i bezpieczeństwa wśród 
samych mieszkańców powiatu. 

podstawowym zagrożeniom powiatu, 
do których zalicza się zagrożenie 
pożarowe oraz wypadki drogowe. 
Działanie odnosi się do wspierania 
różnego rodzaju akcji prewencyjnych i 
informacyjnych straży pożarnej oraz 
popularyzacji wiedzy z zakresu 
ratownictwa i bezpieczeństwa wśród 
samych mieszkańców powiatu. 

90 w. 22 Strategia rozwoju powiatu 
poznańskiego 2013-2015. Cel 3.4. 
Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego 

Usunięto zapis 

91 w. 2 Działanie Usunięto zapis 

129 w. 3 4.1. Rozbudowa i modernizacja sieci 
drogowej 

4.1. Rozbudowa i przebudowa sieci 
drogowej 

135 w. 2 DP 2484P Łagiewniki-granica powiatu 
w m. Węglewo 

Usunięto zapis 

135 w. 5 DP 2489P Pobiedziska-Iwno DP 2486P Pobiedziska-Iwno 

135 w. 12 DP 2437P ul. Dworcowa i ul. Główna 
w Biskupicach 

DP 2437P ul. Dworcowa i DW 2485 ul. 
Główna w Biskupicach 

135 w. 15 Pecna (Murowana Goślina) Pecna (Mosina) 

135 w. 20-22  Dodano: 
 DP 2451P Modrze gm. Stęszew, 
DP 2450P Strykowo – Rybojedzko gm. 
Stęszew, 
DP 2490P w m. Puszczykowo, gm. 
Puszczykowo. 

136 w. 2 W Planie Rozwoju Sieci dróg 
powiatowych Powiatu Poznańskiego 
na lata 2016-2020 (…) 

W Planie Rozwoju Sieci Dróg 
Powiatowych Powiatu Poznańskiego 
na lata 2016-2020 (…) 

136 w. 4 DP 2413P w m. Suchy Las DP 2431P w m. Suchy Las 

138 w. 5 Obwodnica ta poprawi warunki 
obsługi komunikacyjnej pomiędzy 
gminami w Powiecie Poznańskim, w 
szczególności dotyczy to gmin: 
Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn 
Wlkp., Kleszczewo, Suchy Las a także 
m. Poznań. 

Obwodnica ta poprawi warunki 
obsługi komunikacyjnej pomiędzy 
gminami w Powiecie Poznańskim, w 
szczególności dotyczy to gmin: 
Czerwonak, Swarzędz, Kostrzyn 
Wlkp., Kleszczewo, Suchy Las, 
Pobiedziska a także m. Poznań. 

138 w. 3 Zarząd Powiatu Poznańskiego (…) Zarząd Powiatu w Poznaniu (…) 

161 w. 4 Szczególnie istotny jest rozwój 
lokalnej współpracy samorządowej w 
ramach aglomeracji poznańskiej, 
zapoczątkowany powołaniem Rady 
Aglomeracji Poznańskiej w 2007 r., 
potem Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań a wreszcie 
Związku ZIT MOF Poznania. 

Szczególnie istotny jest rozwój 
lokalnej współpracy samorządowej w 
ramach aglomeracji poznańskiej, 
zapoczątkowany powołaniem Rady 
Aglomeracji Poznańskiej w 2007 r., 
potem Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, które od 2015 r. pełni funkcję 
Związku ZIT w MOF Poznania. 
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161 w. 19 Działanie wiąże się z kontynuacją 
współpracy w ramach istniejących 
porozumień, z miastem Poznań i 
gminami powiatu 
poznańskiego oraz w ramach 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań, 
będącego podmiotem wykonawczym 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. 

Działanie wiąże się z kontynuacją 
współpracy w ramach istniejących 
porozumień z miastem Poznań i 
gminami powiatu poznańskiego oraz 
w ramach Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, pełniącym rolę instytucji 
pośredniczącej Zintegrowanych 
Instytucji Terytorialnych na lata 2014-
2020. 

162 w. 18 Istotne znaczenie dla promocji 
powiatu ma również współpraca w 
ramach Poznańskiej Lokalnej 
Organizacji Turystycznej (PLOT), 
założonej jako stowarzyszenie w 
2003 r., do której należy miasto 
Poznań, Powiat Poznański i 11 gmin 
aglomeracji. 
 

Istotne znaczenie dla promocji 
powiatu ma również współpraca w 
ramach Poznańskiej Lokalnej 
Organizacji Turystycznej (PLOT), 
założonej jako stowarzyszenie w 2003 
r., do której należy miasto Poznań, 
Powiat Poznański i 13 gmin 
aglomeracji (w tym 11 z terenu 
powiatu). 

177 w. 25 Stowarzyszenie Metropolia Poznań, 
którego członkiem jest Powiat 
Poznański, od 2015 r. pełni 
funkcję Związku Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w Miejskim Obszarze 
Funkcjonalnym Poznania. 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań, 
którego członkiem jest Powiat 
Poznański, od 2015 r. pełni funkcję 
Związku Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w Miejskim Obszarze 
Funkcjonalnym Poznania. 

 
 


