5. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Poznaniu w 2018 roku w tym uchwał podjętych w latach wcześniejszych,
a które realizowane były w 2018 r.
Zadania z zakresu planowania i realizacji budżetu Powiatu Poznańskiego
L.p.
1.

Data sesji
28.02.2018 r.

Nr uchwały
XXXVI/510/V/2018

Tytuł uchwały - w sprawie:
zmiany budżetu powiatu
poznańskiego na rok 2018

Realizacja uchwały
1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany budżetu do systemu Besti@
oraz do systemu finansowo - księgowego – FoKa;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w uchwale budżetowej;
3. W odpowiedzi dyrektorzy jednostek budżetowych przesłali plan
finansowy po zmianach.

2.

28.02.2018 r.

XXXVI/511/V/2018

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Powiatu Poznańskiego
na lata 2018-2023

1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany WPF do systemu Besti@;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w zakresie kwot wydatków bieżących
i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane
i realizowane przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz
przedsięwzięć do WPF.

3.

28.02.2018 r.

XXXVI/512/V/2018

wyrażenia zgody
na ujawnianie należności
pieniężnych Powiatu
Poznańskiego w Rejestrze
Należności
Publicznoprawnych

Wystąpiono o klucze dostępowe do rejestru (rejestr funkcjonował od
01.12.2018 r.), zalogowano upoważnione przez Zarząd osoby, jako
upoważnione do wprowadzania danych do rejestru (4 osoby ze Starostwa, 2
osoby z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i 1 osobę z Zarządu Dróg
Powiatowych), wysłano i wysyła się na bieżąco zawiadomienia do dłużników
o możliwości ujawnienia w rejestrze. Po upływie 30 dni od otrzymania
zawiadomienia, dłużnicy są wprowadzani do rejestru. Dotychczas nie
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4.

28.03.2018 r.

XXXVII/526/V/2018

zmiany budżetu powiatu
poznańskiego na rok 2018

5.

28.03.2018 r.

XXXVII/527/V/2018

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Powiatu Poznańskiego
na lata 2018-2023

6.

28.03.2018 r.

XXXVII/528/V/2018

7.

25.04.2018 r.

zmiany uchwały
Nr XLIII/352/III/2010
z dnia 30 czerwca 2010 r.,
w sprawie określenia trybu
prac nad projektem uchwały
budżetowej Powiatu
Poznańskiego
XXXVIII/542/V/2018 zmiany budżetu powiatu
poznańskiego na rok 2018

odnotowano przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez dłużnika na możliwość
ujawnienia w rejestrze.
1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany budżetu do systemu Besti@
oraz do systemu finansowo - księgowego – FoKa;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia o zmianach
wprowadzonych w uchwale budżetowej;
3. W odpowiedzi dyrektorzy jednostek budżetowych przesłali plan
finansowy po zmianach.
1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany WPF do systemu Besti@;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w zakresie kwot wydatków bieżących
i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane
i realizowane przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć
do WPF.
Realizacja zapisów uchwały na bieżąco.

1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany budżetu do systemu Besti@
oraz do systemu finansowo - księgowego – FoKa;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w uchwale budżetowej;
3. W odpowiedzi dyrektorzy jednostek budżetowych przesłali plan
finansowy po zmianach.
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8.

25.04.2018 r.

XXXVIII/543/V/2018 zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Powiatu Poznańskiego
na lata 2018-2023

9.

23.05.2018 r.

XXXIX/554/V/2018

10.

23.05.2018 r.

XXXIX/555/V/2018

11.

23.05.2018 r.

XXXIX/556/V/2018

12.

23.05.2018 r.

XXXIX/557/V/2018

zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz
ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu
Powiatu Poznańskiego
za 2017 rok
udzielenia Zarządowi
Powiatu w Poznaniu
absolutorium z tytułu
wykonania budżetu
za 2017 rok
zmiany budżetu powiatu
poznańskiego na rok 2018

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Powiatu Poznańskiego
na lata 2018-2023

1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany WPF do systemu Besti@;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w zakresie kwot wydatków bieżących
i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane
i realizowane przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz
przedsięwzięć do WPF.
Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdanie finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za 2017 rok.

Rada Powiatu bezwzględną większością głosów udzieliła Zarządowi Powiatu
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany budżetu do systemu Besti@ oraz
do systemu finansowo - księgowego – FoKa;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w uchwale budżetowej;
3. W odpowiedzi dyrektorzy jednostek budżetowych przesłali plan finansowy
po zmianach.
1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany WPF do systemu Besti@;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w zakresie kwot wydatków bieżących
i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane
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i realizowane przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz
przedsięwzięć do WPF.
13.

27.06.2018 r.

XL/563/V/2018

zmiany budżetu powiatu
poznańskiego na rok 2018

1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany budżetu do systemu Besti@ oraz
do systemu finansowo - księgowego – FoKa;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w uchwale budżetowej;
3. W odpowiedzi dyrektorzy jednostek budżetowych przesłali plan finansowy
po zmianach.

14.

27.06.2018 r.

XL/564/V/2018

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Powiatu Poznańskiego na
lata 2018-2023

1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany WPF do systemu Besti@;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w zakresie kwot wydatków bieżących
i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane
i realizowane przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz
przedsięwzięć do WPF.

15.

29.08.2018 r.

XLI/583/V/2018

zmiany budżetu Powiatu
Poznańskiego na rok 2018

1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany budżetu do systemu Besti@
oraz do systemu finansowo - księgowego – FoKa;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w uchwale budżetowej;
3. W odpowiedzi dyrektorzy jednostek budżetowych przesłali plan
finansowy po zmianach.

16.

29.08.2018 r.

XLI/584/V/2018

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Powiatu Poznańskiego na
lata 2018-2023

1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany WPF do systemu Besti@;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w zakresie kwot wydatków bieżących
i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane

202

i realizowane przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz
przedsięwzięć do WPF.
17.

26.09.2018 r.

XLII/608/V/2018

zmiany budżetu powiatu
poznańskiego na rok 2018

18.

26.09.2018 r.

XLII/609/V/2018

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Powiatu Poznańskiego
na lata 2018-2023

19.

26.09.2018 r.

XLII/610/V/2018

zmiany Uchwały
nr XXXVI/512/V/2018
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na ujawnienie należności
pieniężnych Powiatu
Poznańskiego
w Rejestrze Należności
Publicznoprawnych

1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany budżetu do systemu Besti@ oraz
do systemu finansowo - księgowego – FoKa;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w uchwale budżetowej;
3. W odpowiedzi dyrektorzy jednostek budżetowych przesłali plan finansowy
po zmianach.
1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany WPF do systemu Besti@;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych
oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w zakresie kwot wydatków bieżących
i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane
i realizowane przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz
przedsięwzięć do WPF.
patrz poz. 3
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20.

24.10.2018 r.

XLIV/620/V/2018

zmiany budżetu Powiatu
Poznańskiego na rok 2018

1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany budżetu do systemu Besti@
oraz do systemu finansowo - księgowego – FoKa;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w uchwale budżetowej;
3. W odpowiedzi dyrektorzy jednostek budżetowych przesłali plan
finansowy po zmianach.

21.

24.10.2018 r.

XLIV/621/V/2018

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Powiatu Poznańskiego
na lata 2018-2023

1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany WPF do systemu Besti@;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w zakresie kwot wydatków bieżących
i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane
i realizowane przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz
przedsięwzięć do WPF.

22.

19.12.2018 r.

III/33/VI/2018

zmiany budżetu Powiatu
Poznańskiego na rok 2018

1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany budżetu do systemu Besti@
oraz do systemu finansowo - księgowego – FoKa;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w uchwale budżetowej;
3. W odpowiedzi dyrektorzy jednostek budżetowych przesłali plan
finansowy po zmianach.

23.

19.12.2018 r.

III/34/VI/2018

zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Powiatu Poznańskiego
na lata 2018-2023

1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany WPF do systemu Besti@;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o zmianach wprowadzonych w zakresie kwot wydatków bieżących
i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane
i realizowane przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz
przedsięwzięć do WPF.
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24.

19.12.2018 r.

III/35/VI/2018

25.

19.12.2018 r.

III/44/VI/2018

zmiany uchwały
Nr XLII/611/V/2018
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 26 września 2018 roku
w sprawie ustalenia wykazu
wydatków niewygasających
z upływem roku
budżetowego 2018
oraz ustalenia ostatecznego
terminu ich wydatkowania
uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej
Powiatu Poznańskiego
na lata 2019-2023

Uchwała zrealizowana. W dniu 31 grudnia 2018 roku dokonano przelewu
środków finansowych z rachunku bieżącego budżetu na wydzielone rachunki
bankowe do każdego zadania ujętego w wykazie, za wyjątkiem zadania
ujętego w klasyfikacji 851/85195/6230 w związku z brakiem wystarczających
środków finansowych na rachunku bieżącym budżetu.

1. Wprowadzono dane wynikające ze zmiany WPF do systemu Besti@
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o kwotach przyjętych w zakresie kwot wydatków bieżących
i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane
i realizowane przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz
przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023;
3. Na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały w sprawie: uchwalenia WPF Zarząd
Powiatu w Poznaniu dnia 28 grudnia 2018r. podjął Uchwałę
nr 121/2018 w sprawie: przekazania uprawnienia do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu,
i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy;
4. Na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały w sprawie: uchwalenia WPF Zarząd
Powiatu w Poznaniu dnia 28 grudnia 2018 r. podjął Uchwałę nr 122/2018
w sprawie: przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań
zawiązanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2
do WPF.
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26.

19.12.2018 r.

III/45/VI/2018

uchwalenia budżetu Powiatu
Poznańskiego na rok 2019

1. Wprowadzono dane wynikające z kwot przyjętych do budżetu na 2019 rok
do systemu Besti@ oraz do systemu finansowo - księgowego – FoKa;
2. Sporządzono i wysłano do dyrektorów jednostek budżetowych oraz
Wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zawiadomienia
o kwotach przyjętych do budżetu na 2019 rok;
3. W odpowiedzi dyrektorzy jednostek budżetowych przesłali plan
finansowy na 2019 rok.
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Zadania z zakresu promocji powiatu, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury, kultury fizycznej i turystyki, współpracy
i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

L.p.
1.

Data sesji
28.02.2018 r.

Nr uchwały
XXXVI/515/V/2018

2.

28.02.2018 r.

XXXVI/525/V/2018

Tytuł uchwały - w sprawie:
określenia zasad udzielania
dotacji na dofinansowanie
prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót
budowlanych przy
zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków
lub znajdujących się
w gminnej ewidencji
zabytków, położonych na
terenie powiatu
poznańskiego
powołania Komitetu
Honorowego i delegowania
Radnych Powiatu
Poznańskiego do Komitetu
Organizacyjnego Obchodów
100 Rocznicy Wybuchu
Powstania Wielkopolskiego

Realizacja uchwały
Z uwagi na zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami z dnia 22 czerwca 2003 r. rozszerzające możliwość przyznania
dotacji na prace przy zabytku znajdującym się również w gminnej
ewidencji zabytków, konieczne stało się uchwalenie nowych zasad
udzielania dotacji w przedmiotowym zakresie.
Nabór wniosków w roku 2018 na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu
poznańskiego Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił już na podstawie ww.
uchwały.
Podjęcie Uchwały miało na celu godne uczczenie 100. Rocznicy
Odrodzenia Państwa Polskiego oraz Powstania Wielkopolskiego poprzez
uświadomienie młodemu pokoleniu zrywu, dzięki któremu
Wielkopolska została włączona w granice Państwa Polskiego, oddanie
hołdu bohaterskim uczestnikom Powstania Wielkopolskiego a także
przypomnienie o znanych postaciach które związane są z Powiatem
Poznańskim. 29 marca 2017 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła
uchwałę nr XXVI/355/V/2017 w sprawie ustanowienia roku 2018
Rokiem Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Poznańskim.
Starosta Poznański zarządzeniem nr 29/2018 z dnia 14 marca 2018 roku
powołał Komitet Organizacyjny Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, który odpowiadał za przygotowanie,
zorganizowanie i przeprowadzenie działań jubileuszowych;
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- 30 kwietnia, 21 maja, 11 czerwca i 24 września odbyły się posiedzenia
członków Komitetu Honorowego oraz Komitetu Organizacyjnego
Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego;
- 23 maja 2018 roku podjęto uchwałę nr XXXIX/562/5/2018 Rady
Powiatu w Poznaniu w sprawie uzupełnienia delegacji do Komitetu
Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego o kolejnych dwóch Radnych Powiatu Poznańskiego
zmieniając uchwałę nr XXXVI/525/V/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku;
- 05 września 2018 roku zainaugurowano projekt dotyczący organizacji
zwiedzania Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie przez
uczniów szkół, których organem prowadzącym jest powiat poznański na
co złożyły się następujące elementy:
- zakup 2400 szt. biletów wstępu do muzeum wraz z przewodnikiem
- organizacja transportu ze szkół do muzeum i z powrotem dla 2400
uczniów ze szkół co stanowiło 26 dni transportowych w których
wykonano łącznie 48 kursów po 50 osób
- notesy powstańcze oraz zakładki książkowe w które zaopatrzono
wszystkich odwiedzających muzeum;
- 03 października 2018 roku w poznańskim Hotelu Bazar zorganizowano
debatę powstańczą pt. O Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919
z perspektywy Krakowa, Warszawy i Poznania z udziałem profesorów –
historyków, reprezentujących różne ośrodki badawcze w kraju: prof.
Andrzeja Chwalby, prof. Tomasza Nałęcza, prof. Janusza Karwata oraz
prof. Waldemara Łazugi. Podczas debaty przeprowadzano m.in.
inscenizację powstańczą grupy rekonstrukcyjnej w mundurach wojsk
wielkopolskich wraz z wyposażeniem militarnym, podjęto szerokie
działania medialne;
- 05 października 2018 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Poznaniu przeprowadzono finał interaktywnego konkursu wiedzy
o Powstaniu Wielkopolskim dla uczniów szkół, których organem
prowadzącym jest powiat poznański. Był to quiz z wykorzystaniem
sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem, oświetleniem, tłem
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muzycznym i efektami dźwiękowymi. Trzy najlepsze zespoły otrzymały
nagrody -sprzęt elektroniczny;
- 10 października 2018 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Swarzędzu zorganizowano uroczystą sesję Rady
Powiatu, w ramach której:
- przeprowadzono inscenizację powstańczej grupy rekonstrukcyjnej
w mundurach wojsk wielkopolskich wraz z wyposażeniem,
- przedstawiono powstańczą prelekcję pt. Wielkopolska tragedia
Wielkopolskich,
- wręczono nagrody dla najlepszych zespołów biorących udział
w interaktywnym konkursie o Powstaniu Wielkopolskim,
- zaprezentowano spektakl pt. Wolność – kocham i rozumiem,
- przeprowadzono działania medialne;
- wykonano oraz przeznaczono do dystrybucji materiały promocyjne
z grafikami powstańczymi, na które złożyło się:
- 2600 szt. notesów oraz 5000 szt. zakładek do książki z grafikami
związanymi z obchodami 100. Rocznicy Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego,
- 8000 szt. ramek do tablic rejestracyjnych,
- 60 szt. białych i 60 szt. czerwonych flag powstańczych,
- wyprodukowanie nośników promocyjnych (banery, billboardy),
- przygotowano Kronikę Powiatu Poznańskiego, która w znacznej części
poświęcona była Powstaniu Wielkopolskiemu;
Zarząd Powiatu w Poznaniu w ramach Otwartego Konkursu Ofert na rok
2018 wsparł 7 wydarzeń związanych z Powstaniem Wielkopolskim oraz
7 zadań w trybie tzw. małych grantów;
- zdynamizowano działania związane z obchodami jubileuszu poprzez
zwiększenie wydań Prasowej17., w której znalazły się rubryki
poświęcone rocznicy;
- przeprowadzono akcje krwiodawcze pt. Przelej krew dla niepodległej;
- utworzono i na bieżąco aktualizowano rubrykę dotyczącą Powstania
Wielkopolskiego na stronie www.powiat.poznan.pl;
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3.

23.05.2018 r.

XXXIX/560/V/2018

zatwierdzenia preliminarzy
wydatków z budżetu
powiatu poznańskiego
w 2018 roku
na dofinansowanie prac
konserwatorskich,
restauratorskich lub robót
budowlanych przy
zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków
lub znajdujących się
w gminnej ewidencji
zabytków, położonych
na terenie powiatu
poznańskiego

- zaprowadzono kalendarz wydarzeń zawierający obchody 100. Rocznicy
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego na terenie kraju, województwa,
powiatu, miast i gmin;
- na bieżąco monitorowano media w celu zbierania materiałów
dotyczących wydarzeń związanych z obchodami rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.
Zatwierdzenie preliminarza przez Radę Powiatu w Poznaniu,
poprzedziło ogłoszenie przez Zarząd Powiatu w Poznaniu naboru
wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na
terenie powiatu poznańskiego. (Uchwała nr 2477/2018 Zarządu
Powiatu w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2018 roku) oraz powołanie komisji
rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji w roku 2018 na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na
terenie powiatu poznańskiego (Uchwała nr 2536/2018 Zarządu Powiatu
w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2018 roku). Komisja zaopiniowała wnioski
oraz przedstawiła swoje stanowisko w sprawie przyznania dotacji na
posiedzeniu w dniu 11 maja 2018 roku.
W związku z prośbą Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała
Archanioła w Pobiedziskach o zmianę kwoty przyznanej dotacji
z 80.000,00 zł na kwotę 70.467,14 zł Rada Powiatu w Poznaniu w dniu
29 sierpnia 2018 roku podjęła uchwałę nr XLI/586/V/2018 w sprawie:
zmiany uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIX/560/V/2018 z dnia
23 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków
z budżetu powiatu poznańskiego w 2018 roku na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu
poznańskiego, zmieniającą kwotę przyznanej dotacji. Prośba parafii
wynikała ze zmniejszenia całkowitego kosztu realizacji zadania przy
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konieczności zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitym
koszcie zadania na poziomie odpowiadającym w złożonym wniosku
o udzielenie dotacji.
Wykonano następujące działania:
- z Państwem Agnieszką i Jackiem Chudzińskimi podpisano umowę
w dniu 1 czerwca 2018 roku, na podstawie której wykonano remont
uszkodzonej elewacji i kamiennego muru oporowego Dworu we
Wronczynie. Przekazana kwota dotacji: 26.200,00 zł. Sprawozdanie
z wykonania ww. prac zatwierdził Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą
nr 78/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku;
- z Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP w Sobocie podpisano
umowę w dniu 26 czerwca 2018 roku, na podstawie której wykonano
remont zabytkowego kościoła, tablicy epitafijnej w elewacji kościoła,
dzwonnicy oraz bramy i furty w ogrodzeniu zespołu kościelnego parafii
pw. Narodzenia NMP w Sobocie. Przekazana kwota dotacji: 35.000,00
zł. Sprawozdanie z wykonania ww. prac zatwierdził Zarząd Powiatu
w Poznaniu uchwałą nr 75/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku;
- z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła
w Lusowie podpisano umowę w dniu 15 czerwca 2018 roku, na
podstawie której wykonano remont dachu kościoła w Lusowie - etap 2.
Przekazana kwota dotacji: 60.000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania
ww. prac zatwierdził Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr
2948/2018 z dnia 11 października 2018 roku;
- z Polską Akademią Nauk Biblioteką Kórnicką podpisano umowę w dniu
29 czerwca 2018 roku, na podstawie której wykonano roboty
budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku wraz
z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim - wykonanie prac
remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - elewacja
zachodnia. Przekazana kwota dotacji: 227.535,87 zł. Sprawozdanie
w wykonania ww. prac zatwierdził Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą
nr 92/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku;
- z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie
podpisano umowę w dniu 1 czerwca 2018 roku, na podstawie której

211

wykonano roboty budowlane związane z kontynuacją remontu
drewnianego, zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych
w Kleszczewie. Remont ścian zewnętrznych nawy: strona południowa
wraz z kruchtą boczną i strona zachodnia oraz remont kruchty
zachodniej. Przekazana kwota dotacji: 25.346,33 zł. Sprawozdanie
z wykonania ww. prac zatwierdził Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą
nr 96/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku;
- ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Swarzędzu podpisano umowę w dniu
1 czerwca, na podstawie której wykonano remont budynku willowego
znajdującego się w Luboniu przy ul. Kolonia PZNF nr 3 wg projektu Hansa
Poelziga (pocz. XX w.), polegającego na wymianie pokrycia dachowego.
Przekazana kwota dotacji: 80.000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania ww.
prac zatwierdził Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 76/2018 z dnia
14 grudnia 2018 roku;
- z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
podpisano umowę w dniu 1 czerwca 2018 roku, na podstawie której
wykonano prace polegające na odnowieniu lub uzupełnieniu tynków
i okładzin architektonicznych albo ich całkowitego odtworzenia,
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wraz
z zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych
do wykonania prac i robót budowlanych w zakrystii z przedsionkiem
i kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele parafialnym pw. Wszystkich
Świętych w Kórniku. Przekazana kwota dotacji: 218.500,00 zł.
Sprawozdanie z wykonania ww. prac zatwierdził Zarząd Powiatu
w Poznaniu uchwałą nr 91/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku;
- z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych w Rogalinku podpisano umowę w dniu 30 maja
2018 roku, na podstawie której wykonano prace polegające
na wymianie poszycia i remont konstrukcji ściany frontowej i tylnej
kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych w Rogalinku oraz wymianie instalacji
odgromowej. Przekazana kwota dotacji: 78.956,96 zł. Sprawozdanie
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z wykonania ww. prac zatwierdził Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą
nr 43/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku;
- z Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP w Tulcach podpisano
umowę w dniu 4 czerwca 2018 roku, na podstawie której wykonano
prace konserwacyjne murów obwodowych kościoła - elewacja tylna strona wschodnia. Przekazana kwota dotacji: 39.767,52 zł.
Sprawozdanie z wykonania ww. prac zatwierdził Zarząd Powiatu
w Poznaniu uchwałą nr 95/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku;
- z Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
podpisano umowę w dniu 21 czerwca 2018 roku, na podstawie której
wykonano remont kordegardy (stróżówki) oraz remont opaski wokół
pałacu i remont murków oporowych na terenie zespołu pałacowoparkowego w Będlewie. Przekazana kwota dotacji: 25.000,00 zł.
Sprawozdanie z wykonania ww. prac zatwierdził Zarząd Powiatu
w Poznaniu uchwałą nr 42/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku;
- z Parafią Rzymsko-katolicką pw. św. Marii Magdaleny w Długiej
Goślinie podpisano umowę w dniu 1 czerwca 2018 roku, na podstawie
której wykonano remont kościoła zabezpieczająco - wzmacniający wraz
z rewaloryzacją. Etap II - elewacja południowa, wschodnia i zachodnia.
Przekazana kwota dotacji: 260.000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania
ww. prac zatwierdził Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 102/2018
z dnia 21 grudnia 2018 roku;
- z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Stanisława Bpa i Męczennika
w Buku podpisano umowę w dniu 30 maja 2018 roku, na podstawie
której wsparto remont oraz renowację zabytkowego kościoła pw. Św.
Krzyża w Buku. Przekazana kwota dotacji: 45.000,00 zł. Sprawozdanie
z wykonania ww. prac zatwierdził Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą
nr 98/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku;
- z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach
podpisano umowę w dniu 1 czerwca 2018 roku, na podstawie której
wykonano konserwację ołtarza głównego w kościele pw. św. Andrzeja
Ap. w Komornikach. Przekazana kwota dotacji: 110.000,00 zł.
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Sprawozdanie z wykonania ww. prac zatwierdził Zarząd Powiatu
w Poznaniu uchwałą nr 93/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku;
- z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach
podpisano umowę w dniu 30 maja 2018 roku, na podstawie której
wykonano renowację ceglano-kamiennego muru z bramą ogrodzenia
cmentarza z kościołem pw. św. Mikołaja w Owińskach - etap I brama
oraz odcinek A. Przekazana kwota dotacji: 104.800,00 zł. Sprawozdanie
z wykonania ww. prac zatwierdził Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą
nr 77/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku.
- z Panem Krzysztofem Andrzejem Brezą, Panem Ernestem Michałem
Brezą oraz Panią Dominiką Dobrochną Brezą podpisano umowę w dniu
4 czerwca 2018 roku, na podstawie której wykonano prace
rewaloryzacyjne parku zabytkowego w Więckowicach, gm. Dopiewo.
Przekazana kwota dotacji: 10.000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania ww.
prac zatwierdził Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 41/2018 z dnia
6 grudnia 2018 roku;
- z Państwem Katarzyną i Zbigniewem Bekasiak podpisano umowę
w dniu 29 czerwca 2018 roku, na podstawie której wykonano renowację
elewacji zewnętrznej drewnianego budynku byłego dworca kolejowego
w Puszczykowie: II etap: nastawnia oraz elewacja zewnętrzna budynku
od strony lasu. Przekazana kwota dotacji: 25.000,00 zł. Sprawozdanie
z wykonania ww. prac zatwierdził Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą
nr 2991/2018 z dnia 29 października 2018 roku;
- z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach
w Konarzewie podpisano umowę w dniu 30 maja 2018 roku, na
podstawie której wykonano osuszenie zawilgoconych pomieszczeń
piwnicznych kościoła parafialnego w Konarzewie. Etap 2. Przekazana
kwota dotacji: 20.000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania ww. prac
zatwierdził Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2962/2018 z dnia 15
października 2018 r.;
- z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła
w Pobiedziskach podpisano umowę w dniu 30 sierpnia 2018 roku, na
podstawie której wykonano ratunkowy remont dachu kościoła
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4.

23.05.2018 r.

XXXIX/562/V/2018

5.

29.08.2018 r.

XLI/586/V/2018

zmiany uchwały
Nr XXXVI/525/V/2018
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie powołania
Komitetu Honorowego
i delegowania Radnych
Powiatu Poznańskiego
do Komitetu
Organizacyjnego Obchodów
100 Rocznicy Wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
zmiany uchwały
Nr XXXIX/560/V/2018
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia
preliminarzy wydatków
z budżetu powiatu
poznańskiego
w 2018 roku
na dofinansowanie prac
konserwatorskich,
restauratorskich lub robót
budowlanych przy
zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków

pokrytego łupkiem - ETAP I. Przekazana kwota dotacji: 70.467,14 zł.
Sprawozdanie z wykonania ww. prac zatwierdził Zarząd Powiatu
w Poznaniu uchwałą nr 97/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku;
- Gmina Kostrzyn zrezygnowała z przyznanej kwoty dotacji na zadanie
związane z renowacją i przebudową budynku przy ul. Szymańskiego
w Kostrzynie na cele użyteczności publicznej - etap I (10.000,00 zł).
patrz poz. 2

patrz poz. 3
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6.

24.10.2018 r.

XLIV/630/V/2018

lub znajdujących się
w gminnej ewidencji
zabytków, położonych
na terenie powiatu
poznańskiego
przyjęcia „Rocznego
Programu Współpracy
Powiatu Poznańskiego
z Organizacjami
Pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie
w roku 2019”

Żeby usprawnić formę współpracy z organizacjami pozarządowymi,
opierając się nie tylko na nowelizowanych przepisach, ale też na
doświadczeniach współpracy z podmiotami uprawnionymi do ubiegania
się o dotację z budżetu powiatu celowa była aktualizacja ramowego
wzoru ogłoszenia. Jednocześnie w związku z umieszczeniem w punkcie
IV Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego
z organizacjami pozarządowymi (…) w roku 2019, zapisów znajdujących
się w § 5 i załączników z nim związanych Uchwały Nr 1242/2016 Zarządu
Powiatu w Poznaniu z dnia 26 października 2016 roku nie było potrzeby
ich powtarzania w wyżej wymienionej uchwale. W związku z powyższym
Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął uchwałę nr 3011/2018 z dnia 31
października 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 1242/2016 Zarządu
Powiatu w Poznaniu z dnia 26 października 2016 roku w sprawie
określenia procedur zlecania zadań publicznych organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
W dniu 14 listopada 2018 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął
Uchwałę nr 3049/2018 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów
ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji,
kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony
i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności, w ramach
którego organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie
edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy
społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony
ludności składały oferty w terminie od dnia 15 listopada do dnia
6 grudnia 2018 roku. Następnie w dniu 12 grudnia 2018 roku Zarząd

216

Powiatu w Poznaniu podjął Uchwałę nr 52/2018 w sprawie ogłoszenia
naboru na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert
na realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2019 w zakresie
edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej
oraz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności.
Po zakończeniu naboru, Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr
103/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku powołał komisje konkursowe ds.
opiniowania ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w roku
2019 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki,
pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa
i ochrony ludności przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Komisje (spotkanie 3 stycznia 2019 roku) przedstawiły propozycje
podziału środków budżetowych Zarządowi, który Uchwałą nr 127/2019
z dnia 3 stycznia 2019 roku dokonał wyboru ofert i zatwierdził
preliminarze dotyczące wydatków z budżetu powiatu poznańskiego
realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2019 r.
na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury
i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony
i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym
konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
W związku z tym, iż w drodze Konkursów, ogłoszonych uchwałą
Nr 3049/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14 listopada 2018
roku w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację
zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki,
kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji
zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności, środki przeznaczone na
realizację w/w zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki oraz
z pomocy społecznej nie zostały w pełni wykorzystane, Zarząd Powiatu
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7.

22.11.2017 r.

XXXIV/484/V/2017

przyjęcia „Rocznego
Programu Współpracy
Powiatu Poznańskiego
z Organizacjami
Pozarządowymi
oraz podmiotami
wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku
publicznego
o wolontariacie
w roku 2018”

w Poznaniu podjął uchwałę nr 230/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku
w sprawie: ogłoszenia II otwartych konkursów ofert na realizację zadań
powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki oraz pomocy
społecznej. Oferty można było składać od 22 lutego do dnia 15 marca
2019 roku. Następnie uchwałą nr 264/2019 z dnia 7 marca 2019 roku
Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór na członków komisji
konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań powiatu
poznańskiego w roku 2019 w zakresie kultury i sztuki oraz pomocy
społecznej. Zgłoszenia można było składać do dnia 15 marca 2019 roku.
Trwa dalsze procedowanie ofert.
Całkowite wykonanie Uchwały nr XLIV/630/V/2018 Rady Powiatu
w Poznaniu z dnia 24 października 2018 r. nastąpi nie później niż do 31
maja 2020 roku.
W dniu 24 listopada 2017 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął
Uchwałę nr 2099/2017 w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów
ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji,
kultury i sztuki, kultury fizycznej turystyki, pomocy społecznej, ochrony
i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w ramach
którego organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie
edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy
społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony
ludności składały oferty od 27 listopada do 20 grudnia 2017 roku.
W dniu 24 listopada 2017 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął
Uchwałę nr 2100/2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie zwiększania
świadomości prawnej społeczeństwa, w ramach którego organizacje
pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie
zwiększania świadomości prawnej składały oferty od 27 listopada do 20
grudnia 2017 roku. Następnie w dniu 5 grudnia 2017 roku Zarząd
Powiatu w Poznaniu podjął Uchwałę nr 2126/2017 w sprawie:
ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowych do spraw
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opiniowania ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w roku
2018 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki,
pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa
i ochrony ludności. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął
Uchwałę nr 2127/2017 w sprawie: ogłoszenia naboru na członków
komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań
powiatu poznańskiego w roku 2018 w dziedzinie zwiększania
świadomości prawnej społeczeństwa. Po zakończeniu naboru, Zarząd
Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 2224/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na
realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2018 w zakresie edukacji,
kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz
ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
Uchwałą nr 2225/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie:
powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację
zadań powiatu poznańskiego w roku 2018 w dziedzinie zwiększania
świadomości prawnej społeczeństwa przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wskazane w art. 15 ust. 1
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, powołał
stosowne komisje do opiniowania ofert. Na skutek zdarzeń losowych
konieczne było, aby Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 19 stycznia 2018
roku Uchwałą nr 2267/2018 w sprawie: powołania komisji
konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań powiatu
poznańskiego w roku 2018 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury
fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji
zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą nr 2268/2018 w sprawie:
powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację
zadań powiatu poznańskiego w roku 2018 w dziedzinie zwiększania
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świadomości prawnej społeczeństwa przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wskazane w art. 15 ust. 1
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, powołał
Komisje w zmienionym składzie. Komisje przedstawiły propozycje
podziału środków budżetowych Zarządowi, który Uchwałą nr
2297/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku dokonał wyboru ofert
i zatwierdził preliminarze dotyczące wydatków z budżetu powiatu
poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności
Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w 2018 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji,
kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony
i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym
konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, natomiast Uchwałą nr 2296/2018 z dnia 25 stycznia
2018 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu dokonał wyboru ofert
i zatwierdził preliminarze dotyczące wydatków z budżetu powiatu
poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności
Społecznej w 2018 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego
w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Część zadań publicznych z obszarów: turystyka, edukacja, ochrona
i promocja zdrowia, pomoc społeczna, kultura i sztuka oraz kultura
fizyczna realizowana była w trybie tzw. małych grantów. Zostały one
przyznane następującymi uchwałami:
1. nr 3029/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 08 listopada
2018 roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na
realizację zadania publicznego pt. Wielkopolskim szlakiem
niepodległości;
2. nr 2405/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 9 marca 2018
roku w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację
zadania publicznego pt. Konkurs Złota Żaba i Złota Żabka. Drugi etap
i zakończenie Konkursów 2017/2018;
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3. nr 2526/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania
publicznego pt. Ruszaj się i jedz zdrowo – wyglądaj bombowo;
4. nr 2564/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Finał X
Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki;
5. nr 2567/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków na realizację zadania publicznego pt. Pracownia Młodych –
jak radzić sobie z lękiem, agresją i niską samooceną;
6. nr 2438/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt.
Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej
i Turystycznej Bez Barier. Szanty nad Łomnem;
7. nr 2460/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Muzyka
barokowa w Owińskach;
8. nr 2527/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie
przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania
publicznego pt. Rozwój Aktywności Społecznej poprzez organizowanie
kół ustawicznego kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami
z powiatu poznańskiego;
9. nr 2852/2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Integracja
ku samodzielności;
10.nr 2853/2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na realizacje zadania publicznego pt. XTREME
CHALLENGE – wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz
integracja społeczna poprzez poznawania powiatu poznańskiego;
11.nr 2889/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Poznać
świat dotykiem i dźwiękiem – cykl warsztatów rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia oraz integracja społeczna uczniów
niepełnosprawnych wzrokowo z SOSWDN w Owińskach;
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12.nr 2947/2018 z dnia 11 października 2018 roku w sprawie
przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania
publicznego pt. Osoba Niepełnosprawna – wczoraj, dziś i jutro. Powiat
Poznański 2018;
13.nr 2638/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2018
roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację
zadania publicznego pt. XII Festiwal Sztuki Ludowej - Europejskie
Obrzędy Dożynkowe;
14.nr 2735/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Ks.
Stanisław Streich i Powstaniec Wielkopolski kapitan Antoni
Marcinkowski – Droga do wolności i Wiary;
15.nr 2738/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Wolność
jest w nas - Koncert z okazji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
Luboń 2018;
16.nr 2739/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. X
Mistrzostwa samorządów Powiatów Województwa Wielkopolskiego
w Strzelectwie Kurkowym;
17.nr 2864/2018 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Śladem
Powstańczej Rozetki;
18.nr 2865/2018 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt.
Podtrzymywanie
i
upowszechnianie
tradycji
narodowej,
obywatelskiej i kulturowej poprzez dodatek specjalny Tygodnika
Powszechnego, poświęcony rocznicy Powstania Wielkopolskiego;
19.nr 2876/2018 z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt.
Widowisko Historyczne - Szlaki Pamięci;
20.nr 2489/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt.
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Zorganizowanie zgrupowania dla młodzieży reprezentującej Powiat
Poznański na zawodach w lekkiej atletyce;
21.nr 2533/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. FAMILY
CUP 2018;
22.nr 2535/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Letnie
półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat
z rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Powiatu Poznańskiego;
23.nr 2534/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Turnieje
tenisowe w Akademii Tenisowej Angelique Kerber.
Realizacja zadań publicznych odbywała się na podstawie umów.
Całkowite wykonanie Uchwały nr XXXIV/484/V/2017 Rady Powiatu
w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 roku nastąpi nie później niż do 31
maja 2019 roku.
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Zadania z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych w tym z funduszy europejskich
L.p.
1.

Data sesji
30.08.2017 r.

Nr uchwały
XXXI/425/V/2017

Tytuł uchwały - w sprawie:
powierzenia Samorządowi
Województwa
Wielkopolskiego
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
wyposażenia środowiska
informatycznego Szpitala
w Puszczykowie im. prof.
Stefana Tytusa
Dąbrowskiego S.A.,
w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej oraz stworzenie
sieci wymiany danych
między podmiotami
leczniczymi samorządu
województwa

Realizacja uchwały
Na podstawie porozumienia z dnia 30 sierpnia 2017 r. między Zarządem
Powiatu w Poznaniu a Samorządem Województwa Powiat przekazał
dotację celową na realizację projektu. Termin zakończenia projektu 30
czerwca 2019 r.
W roku 2018 Samorząd Województwa jako Partner wiodący tego
Projektu przeprowadził postępowania przetargowe w następującym
zakresie:
- dostarczenie urządzeń dostępowych, systemów operacyjnych
klienckich, drukarek i skanerów.
- dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury
technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania
chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki
sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do
systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego.
- dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem
transmisyjnym i kolokacją.
Umowy wynikające z tych postępowań są w trakcie realizacji.
Planowany w ramach Projektu sprzęt jest sukcesywnie dostarczany do
poszczególnych placówek ochrony zdrowia. Realizacja Projektu jest
kontynuowana w roku 2019.
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Zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego oraz gospodarki wodnej
L.p.
1.

Data sesji
28.03.2018 r.

Nr uchwały
XXXVII/540/V/2018

Tytuł uchwały - w sprawie:
zmiany Uchwały
Nr XXXIV/488/V/2017
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 22.11.2017 r.
w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowych
na likwidację źródeł niskiej
emisji i zastąpienia
ich rozwiązaniami
proekologicznymi

Realizacja uchwały
Uchwała została podjęta w związku z koniecznością doprecyzowania
zasad przyznawania dotacji celowych na realizację działań
obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie
stałym. Zmieniono zapis § 14 uchwały Nr XXXIV/488/V/2017
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 r., polegający na
usunięciu wyrazu „do” przed wartością 80% kosztów kwalifikowanych,
co spowodowało, że niniejsze kryterium było katalogiem zamkniętym
i Dotujący nie miał możliwości obniżenia udziału dotacji w zadaniu.
Uchwała umożliwiała mieszkańcom powiatu poznańskiego
pozyskiwanie środków finansowych na przedsięwzięcia z zakresu
ochrony środowiska obejmujące likwidację źródeł niskiej emisji
i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi. Miała ona stanowić
zachętę do realizacji na terenie powiatu inwestycji prowadzących do
poprawy jakości powietrza.
W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące efekty:
− łączna kwota dofinasowania przekazana wnioskodawcom wyniosła
561.373,21 zł;
− największa liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożona
została przez mieszkańców z Gminy Mosina,
− 105 wnioskodawcom udzielono dotacji celowej na likwidację źródła
niskiej emisji; w tym 3 przedsiębiorcom,
− 82 urządzenia grzewcze będące źródłem niskiej emisji zostały
zlikwidowane,
− głównym źródłem ogrzewania wybieranym po wymianie systemu
ogrzewania był gaz ziemny wysokometanowy,
− zmniejszenie rocznego zużycia opału w przypadku węgla wyniosło
548,700 Mg natomiast w przypadku drewna 166,59 m3.
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2.

27.06.2018 r.

XL/567/V/2018

3.

24.10.2018 r.

XLIV/625/V/2018

4.

19.12.2018 r.

III/37/VI/2018

zasad i trybu udzielenia
dotacji celowej kołom
łowieckim na odstrzał
redukcyjny lisów i jenotów

zasad i trybu udzielania
dotacji celowych na
likwidację źródeł niskiej
emisji i zastąpienia
ich rozwiązaniami
proekologicznymi

ustalenia wysokości opłat
za usuwanie
i przechowywanie statków
lub innych obiektów
pływających usuniętych
z obszaru wodnego

Uchwała została unieważniona uchwałą Nr 18/987/2018 Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2018 r.,
w części obejmującej postanowienia §§ 1-11, jako podjętych sprzecznie
z prawem. Mając na uwadze powyższe Powiat Poznański zrezygnował
z udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu w kolejnych
latach.
Uchwałą Nr 25/1356/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło nieważność
w części ww. uchwały. Na wskazane rozstrzygnięcie organu nadzorczego
Rada Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr III/42/VI/2018 z dnia 19 grudnia
2018 r. postanowiła wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu.
Oczekiwanie na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu w przedmiotowej skardze.
Uchwała będzie wykonywana w 2019 r.
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Zadania z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym utrzymanie powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi
oraz środowiska i z zakresu obronności

L.p.
1.

Data sesji
28.03.2018 r.

Nr uchwały
XXXVII/535/V/2018

Tytuł uchwały - w sprawie:
udzielenia Miastu
Puszczykowo pomocy
finansowej w formie dotacji
celowej z budżetu Powiatu
Poznańskiego na rok 2018
z przeznaczeniem na
realizację budowy budynku
dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Puszczykowie

2.

25.04.2018 r.

XXXVIII/546/V/2018 przeznaczenia środków
finansowych na nagrody
za osiągnięcia w służbie,
dla policjantów Komendy
Miejskiej Policji, którzy
realizują zadania z zakresu
służby prewencyjnej
na terenie Powiatu
Poznańskiego

Realizacja uchwały
Przewidziane w uchwale środki w wysokości 100.000,00 zł
wydatkowane zostały na podstawie mowy z dnia 23 kwietnia 2018 r,
w sprawie udzielenie Miastu Puszczykowo pomocy finansowej w formie
dotacji celowej z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018
z przeznaczeniem na realizację budowy budynku dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Puszczykowie. Ww. budynek przy ul. Nadwarciańskiej 11B
stanowić będzie własność miasta Puszczykowo, użytkowany zaś będzie
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Puszczykowie. Miasto Puszczykowo
jest jedyną jednostką szczebla gminnego na terenie Powiatu, które nie
posiada remizy OSP. Rozwój Jednostki OSP w Puszczykowie przyczynia
się do lepszego zabezpieczenia ludności i mienia, w tym szpitala im. prof.
S.T. Dąbrowskiego w Puszczykowie. Kwota przewidziana w umowie
została wykorzystana w całości.
Przewidziane w uchwale środki, w wysokości 25.000,00 zł wydatkowane
zostały na podstawie Porozumienia z dnia 12 czerwca 2018 r, w sprawie
przeznaczenia środków finansowych na nagrody za osiągnięcia
w służbie, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji, którzy realizują
zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Powiatu
Poznańskiego. W ramach zawartego porozumienia Powiat Poznański
finansuje nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu, realizujących zadania służbowe na terenie
Powiatu Poznańskiego oraz finansuje nagrody finansowe dla
zwycięzców konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”, które
wręczone zostały w trakcie obchodów święta policji.
Kwota przewidziana w porozumieniu została przekazana na konto
Funduszu Wsparcia Policji i została wykorzystana w całości. Łącznie
nagrodami finansowymi nagrodzono 32 funkcjonariuszy.
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3.

29.08.2018 r.

XLI/581/V/2018

4.

29.08.2018 r.

XLI/595/V/2018

oceny stanu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego
powiatu poznańskiego
udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie Tarnowo
Podgórne z przeznaczeniem
dla Jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej: Ceradz
Kościelny, Lusowo

W celu wspierania pozytywnego wizerunku policjanta i podniesienia
jego rangi społecznej, istnieje potrzeba promowania i premiowania
najlepszych policjantów. Istotną rolę wśród funkcjonariuszy Policji
spełnia dzielnicowy – policjant pierwszego kontaktu. Jako gospodarz
rejonu powinien utrzymywać kontakty z mieszkańcami oraz osobami,
które z racji wykonywanego zawodu i pełnionej funkcji, a także
w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami mogą
mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego, w tym na
podejmowanie skutecznych działań, zapobiegających popełnianiu
przestępstw i wykroczeń. Ustanowiona na szczeblu powiatu nagroda
„Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” stwarza element
współzawodnictwa między funkcjonariuszami, sprzyjając działaniom na
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w Powiecie
Poznańskim.
Z kolei przeznaczenie środków finansowych na nagrody za osiągnięcia
w służbie przyznawane przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu
pozwala docenić najlepszych funkcjonariuszy, wpływając jednocześnie
na zwiększenie wzrost stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie
Powiatu.
Rada Powiatu pozytywnie oceniła
stan zabezpieczenia
przeciwpowodziowego powiatu poznańskiego przedstawiony na sesji
w dniu 29.08.2018 r.
Na podstawie podpisanych umów 13 Gminom przekazano łącznie 36
sztuk prądownic Rosenbauer RB 101 EN storz 52 i 108 odcinków węża
do motopomp WP 52-20 ŁA kolor, z przeznaczeniem dla Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych. Sprzęt wartości 97.200,00 zł przekazano
Jednostkom OSP w Bolechowie w dniu 15 września 2018 r., podczas
pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”. Ww. sprzęt użytkowany
będzie przy akcjach ratowniczo-gaśniczych, w których uczestniczą
Jednostki OSP.
Na podstawie umowy zawartej w 20.09.2018 r. do OSP Ceradz Kościelny
przekazano prądownicę Rosenbauer i 3 odcinki węża do motopomp,
do OSP Lusowo prądownicę Rosenbauer i 3 odcinki węża do motopomp.
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5.

29.08.2018 r.

XLI/596/V/2018

6.

29.08.2018 r.

XLI/597/V/2018

7.

29.08.2018 r.

XLI/598/V/2018

8.

29.08.2018 r.

XLI/599/V/2018

9.

29.08.2018 r.

XLI/600/V/2018

udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie Suchy Las
z przeznaczeniem dla
Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych:
Chludowo, Zielątkowo
udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie
Rokietnica
z przeznaczeniem
dla Jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej: Mrowino,
Napachanie, Przybroda
udzielenia pomocy
rzeczowej Miastu
Puszczykowo
z przeznaczeniem
dla Jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej
Puszczykowo
udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie
Pobiedziska
z przeznaczeniem
dla Jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej: Kociałkowa
Góra, Latalice, Węglewo
udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie
Murowana Goślina
z przeznaczeniem
dla Jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej: Białężyn;

Na podstawie umowy zawartej w 15.09.2018 r. do OSP Chludowo
przekazano prądownicę Rosenbauer i 3 odcinki węża do motopomp,
do OSP Zielątkowo prądownicę Rosenbauer i 3 odcinki węża
do motopomp.

Na podstawie umowy zawartej w 20.09.2018 r. do OSP Mrowino, OSP
Napachanie, OSP Przybroda przekazano po prądownicy Rosenbauer i 3
odcinki węża do motopomp.

Na podstawie umowy zawartej w 10.09.2018 r. do OSP Puszczykowo
przekazano prądownicę Rosenbauer i 3 odcinki węża do motopomp.

Na podstawie umowy zawartej w 28.09.2018 r. do OSP Kociałkowa
Górka, OSP Latalice, OSP Węglewo - przekazano po prądownicy
Rosenbauer i 3 odcinki węża do motopomp.

Na podstawie umowy zawartej w 14.09.2018 r. do OSP Białężyn , OSP
Boduszewo, OSP Długa Goślina, OSP Łopuchowo, OSP Mściszewo, OSP
Nieszawa, OSP Rakownia przekazano po prądownicy Rosenbauer i 3
odcinki węża do motopomp.
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10.

29.08.2018 r.

XLI/601/V/2018

11.

29.08.2018 r.

XLI/602/V/2018

12.

29.08.2018 r.

XLI/603/V/2018

13.

29.08.2018 r.

XLI/604/V/2018

14.

29.08.2018 r.

XLI/605/V/2018

Boduszewo; Długa Goślina,
Łopuchowo, Mściszewo,
Nieszawa, Rakownia
udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie Mosina
z przeznaczeniem dla
Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych: Krajkowo;
Radzewice; Nowinki,
Żabinko
udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie Kórnik
z przeznaczeniem dla
Jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej: Czmoń, Radzewo,
Szczytniki
udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie Kostrzyn
z przeznaczeniem dla
Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych: Brzeźno,
Gułtowy
udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie
Kleszczewo
z przeznaczeniem
dla Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych:
Komorniki, Krzyżowniki
udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie Dopiewo
z przeznaczeniem

Na podstawie umowy zawartej w 26.09.2018 r. do OSP Krajkowo, OSP
Radzewice, OSP Nowinki, OSP Żabinko przekazano po prądownicy
Rosenbauer i 3 odcinki węża do motopomp.

Na podstawie umowy zawartej w 10.09.2018 r. do OSP Czmoń, OSP
Radzewo, OSP Szczytniki przekazano po prądownicy Rosenbauer i 3
odcinki węża do motopomp.

Na podstawie umowy w 16.11.2018 r. do OSP Brzeźno , OSP Gułtowy
przekazano po prądownicy Rosenbauer i 3 odcinki węża do motopomp.

Na podstawie umowy zawartej w 24.09.2018 r. do OSP Komorniki, OSP
Krzyżowniki przekazano po prądownicy Rosenbauer i 3 odcinki węża do
motopomp.

Na podstawie umowy zawartej w 14.09.2018 r. do OSP Palędzie
przekazano -prądownicę Rosenbauer i 3 odcinki węża do motopomp.
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15.

29.08.2018 r.

XLI/606/V/2018

16.

29.08.2018 r.

XLI/607/V/2018

dla Jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej Palędzie
udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie
Czerwonak
z przeznaczeniem
dla Jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej Promnice
udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie Buk
z przeznaczeniem
dla Jednostek Ochotniczych
Straży
Pożarnych: Otusz, Dobieżyn,
Dakowy Suche,
Niepruszewo, Szewce

Na podstawie umowy zawartej w 14.09.2018 r. do OSP Promince
przekazano prądownicę Rosenbauer i 3 odcinki węża do motopomp.

Na podstawie umowy zawartej w 30.10.2018 r. do OSP Otusz, OSP
Dobieżyn, OSP Dakowy Suche, OSP Niepruszewo, OSP Szewce
przekazano po prądownicy Rosenbauer i 3 odcinki węża do motopomp.
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Zadania z zakresu edukacji publicznej
L.p.
1.

Data sesji
28.02.2018 r.

Nr uchwały
XXXVI/522/V/2018

Tytuł uchwały - w sprawie:
ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek niepublicznych
oraz publicznych
prowadzonych przez osoby
prawne niebędące
jednostkami samorządu
terytorialnego oraz osoby
fizyczne oraz trybu
przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania

Realizacja uchwały
Konieczność podjęcia uchwały wynikała z nowych uregulowań
dotyczących subwencji oświatowej i dotacji, zawartych w ustawie z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która to
ustawa w większości przepisów weszła w życie 1 stycznia 2018 r.
i uchyliła ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie
przepisów dotyczących udzielania i rozliczania dotacji oświatowych.
Oznaczało to, że z dniem 1 stycznia 2018 r. utraciły moc uchwały prawa
miejscowego o trybie udzielania i rozliczania dotacji oświatowych,
podjęte na podstawie uchylonych przepisów ustawy o systemie oświaty.
Istotną zmianą od 1 stycznia 2018 r. jest okoliczność, iż szkoły
niepubliczne, w których nie jest realizowany obowiązek nauki (szkoły dla
dorosłych), otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej
50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację,
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego,
w oparciu o przypisane wagi subwencyjne.
Wprowadzona zostaje także dodatkowa dotacja, za zdane egzaminy
w niepublicznych liceach dla dorosłych i szkołach policealnych, która
przeznaczona jest dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
którzy uzyskali świadectwo dojrzałości oraz dla uczniów szkół
policealnych, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe, a także dla uczestników kwalifikacyjnych kursów
zawodowych prowadzonych przez szkoły lub placówki, którzy zdali
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej
kwalifikacji.
Objęte dotacją są także szkoły i placówki, które prowadzą zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze
oraz
poradnie
psychologicznopedagogiczne i ośrodki, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka.
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2.

28.02.2018 r.

XXXVI/523/V/2018

powierzenia Miastu Luboń
wykonywania zadania
publicznego w zakresie
edukacji publicznej,
polegającego na założeniu
i prowadzeniu szkoły –
dwujęzycznego liceum
ogólnokształcącego
w Luboniu

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustalając
w niniejszej uchwale tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
wskazał zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania
informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjnowychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
Na podstawie niniejszej uchwały szkoły/placówki niepubliczne
uprawnione do otrzymania dotacji w 2018 r. składały informację, na
podstawie których otrzymywały dotacje w 2018 r. Powiat Poznański na
ten cel wydatkował w 2018 r. kwotę 1.183.677,54 zł z czego dotacja dla
szkół policealnych to kwota 253.255,06 zł, dotacja dla liceów
ogólnokształcących to kwota 571.997,63 zł, dotacja na kwalifikacyjne
kursy zawodowe to kwota 342.321,73 zł a dotacja na wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka to kwota 16.103,12 zł.
Zgodnie z art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) jednostki samorządu
terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których
prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu
porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której
prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym.
Ponieważ
zakładanie
i
prowadzenie
publicznego
liceum
ogólnokształcącego należy do zadań własnych powiatu, a Miasto Luboń
wyraziło wolę założenia i prowadzenia tego typu szkoły z dniem 1
września 2018 r., zasadne było podjęcie niniejszej uchwały, a następnie
podpisanie stosownego porozumienie w tej kwestii.
Zgodnie z oczekiwaniami Miasta Luboń w liceum ogólnokształcącym
w Luboniu wszystkie oddziały są oddziałami dwujęzycznymi, w związku
z tym zasadnym było utworzenie dwujęzycznego liceum
ogólnokształcącego.
Porozumienie w sprawie powierzenia przez Powiat Poznański Miastu
Luboń wykonywania zadania publicznego w zakresie edukacji
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3.

28.02.2018 r.

XXXVI/524/V/2018

powierzenia Gminie
Tarnowo Podgórne
wykonywania zadania
publicznego w zakresie
edukacji publicznej,
polegającego na założeniu
i prowadzeniu szkół
branżowej szkoły I stopnia
oraz technikum

4.

25.04.2018 r.

XXXVIII/545/V/2018 zmiany Uchwały
Nr XVII/231/V/2016
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie zasad rozliczania
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla

publicznej, polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego w Luboniu zawarte zostało
w dniu 22.03.2018r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem
Luboń. Porozumienie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 września 2018 r., poz. 7080.
Zgodnie z art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) jednostki samorządu
terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których
prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu
porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której
prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym.
Ponieważ zakładanie i prowadzenie publicznej branżowej szkoły
I stopnia oraz technikum należy do zadań własnych powiatu, a Gmina
Tarnowo Podgórne wyraziła wolę założenia i prowadzenia tego typu
szkół od dnia 1 września 2019 r., zasadnym było podjęcie niniejszej
uchwały, a następnie podpisanie stosownego porozumienie w tej
kwestii.
Porozumienie w sprawie powierzenia przez Powiat Poznański Gminie
Tarnowo Podgórne wykonywania zadania publicznego w zakresie
edukacji publicznej, polegającego na założeniu i prowadzeniu szkół branżowej szkoły I stopnia oraz technikum w Tarnowie Podgórnym
zawarte zostało w dniu 08.08.2018 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim
a Gminą Tarnowo Podgórne. Porozumienie zostało ogłoszone
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 31
października 2018 r., poz. 8530.
Zmiana dotyczy załącznika do uchwały. Załącznik określa elementy płacy
nauczycieli, wymienione w art. 42 ust. 7, które w myśl ustawy Karta
Nauczyciela kształtują samorządy.
Ustawodawca nakłada na organ prowadzący szkoły obowiązek
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 Karta Nauczyciela, którzy prowadzą zajęcia
o różnym obowiązkowym wymiarze godzin oraz innym nauczycielom,
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5.

27.06.2018 r.

XL/565/V/2018

6.

27.06.2018 r.

XL/566/V/2018

których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego,
zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla dyrektorów
i wicedyrektorów oraz
nauczycieli pełniących inne
stanowiska kierownicze
w szkole, tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć
nauczycieli szkół
niewymienionych
w art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela
zmiany Uchwały
Nr XXIX/281/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
w sprawie: przyjęcia
Programu wspierania
edukacji w powiecie
poznańskim

zmiany Uchwały
Nr XXIX/282/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
w sprawie: uchwalenia
zasad realizacji Programu

którym ustawodawca nie określił wprost pensum w Karcie Nauczyciela.
Uchwała obejmuje zmiany zawarte w ustawie z dnia 27 października
2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, które dotyczą
zmniejszenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli
pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych
(bez względu na typ placówki oświatowej) do maksymalnie 22 godzin
tygodniowo. Ponadto określono liczbę godzin tygodniowo dla
stanowiska kierownika zespołu pracowni w centrum kształcenia
praktycznego, zgodnie z zadaniami statutowymi szkoły.
Wprowadzone zmiany obowiązują od 1 września 2018 r.

Podjęcie uchwały wynikało z konieczności dostosowania jej zapisów do
aktualnych przepisów prawa oświatowego, w zakresie obowiązującego
ustroju szkolnego. Ponieważ z dniem 1 września 2017 r. zlikwidowane
zostały Gimnazja, uczniowie tych szkół obecnie uczęszczają do klas
gimnazjalnych w szkołach innego typu. W związku z powyższym, aby
uczniowie wszystkich szkół, prowadzonych przez Powiat Poznański
mogli korzystać z obszarów oddziaływania Programu wspierania
edukacji w powiecie poznańskim, konieczne było zastosowanie
właściwego nazewnictwa.
Podjęcie uchwały wynikało z konieczności dostosowania jej zapisów do
aktualnych przepisów prawa oświatowego, w zakresie obowiązującego
ustroju szkolnego. Z dniem 1 września 2017 r. zlikwidowane zostały
Zasadnicze Szkoły Zawodowe oraz Gimnazja. Uczniowie tych szkół
obecnie uczęszczają do klas zasadniczych szkół zawodowych
w branżowych szkołach I stopnia lub klas gimnazjalnych w szkołach
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wspierania edukacji
w powiecie poznańskim

prowadzonych przez Powiat Poznański. W związku z powyższym, aby
uczniowie wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Poznański mogli
korzystać z obszarów oddziaływania Programu wspierania edukacji
w powiecie poznańskim, konieczne było zastosowanie właściwego
nazewnictwa.
Na podstawie Uchwały nr XL/565/V/2018 oraz Uchwały nr
XL/566/V/2018 podejmowane są przez Zarząd Powiatu w Poznaniu
uchwały w sprawie: podziału środków finansowych na zajęcia
pozalekcyjne, w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia
fakultatywne dla uczniów klas maturalnych, w sprawie przyznania
stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu oraz w sprawie przyznania
Nagrody Starosty Poznańskiego uczniom za wybitne osiągnięcia.
Zgodnie z Uchwałą Nr 2945/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia
4 października 2018 r. przyznano stypendia Rady Powiatu w Poznaniu
na rok szkolny 2018/2019 dla 74 uczniów na łączną kwotę 184.000,00 zł
(w tym kwota 74.000,00 zł na okres od września do grudnia 2018 r.
i 111.000,00 zł na okres od stycznia do czerwca 2019 r.)
Zgodnie z Uchwałą Nr 2956/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia
11 października 2018 r. przyznano Nagrody Starosty Poznańskiego
w formie pieniężnej łącznie 33 uczniom, którzy wykazali się wybitnymi
osiągnięciami bądź osiągnęli wysokie wyniki w nauce, jako uczniowie
branżowych szkół I stopnia/klas zasadniczych szkół zawodowych
w łącznej wysokości 21.000,00 zł. Dodatkowo 3 uczniów, którzy wykazali
się wybitnym osiągnięciami otrzymali nagrody w formie rzeczowej.
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Zadania z zakresu inwestycji
L.p.

Data sesji

Nr uchwały

1.

26.09.2018 r.

XLII/611/V/2018

Tytuł uchwały – w sprawie

Realizacja uchwały
ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem
roku budżetowego 2018
oraz ustalenia ostatecznego
terminu ich wydatkowania

W wykazie zamieszczono zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie
modernizacji pawilonu chemicznego Zespołu Szkół im. Jadwigi
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, z terminem
wydatkowania do 30.06.2019 r. Przedłużające się procedury
przetargowe spowodowały, iż wykonanie robót, które zaplanowano na
okres 21 tygodni od dnia podpisania umowy, zakończy się w 2019 r.
Kwota w wysokości 191.300,00 zł dotyczy:

2.

24.10.2018 r.

XLIV/622/V/2018

3.

19.12.2018 r.

III/35/VI/2018

zmiany uchwały
Nr XLII/611/V/2018
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 26 września 2018
roku w sprawie ustalenia
wykazu wydatków
niewygasających z upływem
roku budżetowego 2018
oraz ustalenia ostatecznego
terminu ich wydatkowania
zmiany uchwały
Nr XLII/611/V/2018
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 26 września 2018
roku w sprawie
ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem

- umowy na roboty budowlane w wysokości: 172.200,00 zł,
- umowy o nadzór inwestorski w wysokości: 19.100,00 zł (wartość
szacowana)
patrz poz. 1
W zmienionym wykazie wydatków, zmniejszono kwotę na realizacją
zadania do wysokości 187.200,00 zł, tj.:
- umowa na roboty budowlane w wysokości: 172.200,00 zł,
- umowa o nadzór inwestorski w wysokości: 15.000,00 zł (zakończone
zostało postępowaniu z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.)

Dla przedsięwzięcia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji

pawilonu chemicznego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława
Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, w związku
z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, w dniu 4.10.2018 r.,
zawarta została umowa na roboty budowlane, a 19.10.2018 r. na nadzór
inwestorski. Termin realizacji ustalony został na dzień 28.02.2019 r.
W związku z powyższym ujęto zadanie w wykazie wydatków
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roku budżetowego 2018
oraz ustalenia ostatecznego
terminu ich wydatkowania

niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, z terminem
wykonania do dnia 30.06.2019 r. Zadanie wykonano do dnia
28.02.2019 r. i rozliczono w pełnej wysokości, tj.: 187.200,00 zł.
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Zadania z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Poznańskiego
L.p.
1.

Data sesji
28.02.2018 r.

Nr uchwały
XXXVI/514/V/2018

Realizacja uchwały
W dniu 1 czerwca 2018 r. zawarto umowę najmu lokalu użytkowego na
czas nieoznaczony.

28.03.2018 r.

XXXVII/530/V/2018

Tytuł uchwały - w sprawie:
wyrażenia zgody na oddanie
w najem, na czas
nieoznaczony, w trybie
bezprzetargowym, lokalu
użytkowego nr 255
znajdującego się w budynku
przy ul. Słowackiego 8
w Poznaniu
wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności
przesyłu na działce nr 613/1
położonej w Bninie, gmina
Kórnik, na rzecz spółki
Aquanet S.A.

2.

3.

25.04.2018 r.

Umową darowizny zawartą w formie aktu notarialnego w dniu 21
września 2018 r., rep. A 8592/2018 Powiat Poznański nabył prawo
własności działek nr 45/71 i nr 45/72 położonych w obrębie BolechowoOsiedle, gmina Czerwonak.

4.

25.04.2018 r.

XXXVIII/547/V/2018 wyrażenia zgody na nabycie
przez Powiat Poznański
prawa własności
nieruchomości położonej
w Bolechowie - Osiedle,
działki nr 45/71 oraz 45/72,
gm. Czerwonak, w drodze
umowy darowizny
XXXVIII/548/V/2018 wyrażenia zgody
na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości
położonej w Koziegłowach,
gm.

Pismem z dnia 3 lipca 2018 r. spółka Aquanet wniosła o zawieszenie
procedury ustanowienia służebności przesyłu, z uwagi na konieczność
aktualizacji posiadanej przez Spółkę dokumentacji projektowej dla
zadania inwestycyjnego „Kórnik – kanalizacja sanitarna dla m.
Błażejewo, z przebudową istniejącej przepompowni ścieków wraz
z wymianą rurociągu tłocznego, którego częścią jest projekt pompowni
na działce nr 613/1 z lat 2011-2012.

W dniu 10 maja 2018 zawarto protokół uzgodnień z Polską Spółką
Gazownictwa Sp. z.o.o., w którym uzgodniono szczegółowy sposób
i zakres korzystania z nieruchomości. Na podstawie ostatecznej decyzji
Starosty Poznańskiego nr 7/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji
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Czerwonak, dz. Nr 191/125

5.

25.04.2018 r.

6.

25.04.2018 r.

7.

23.05.2018 r.

8.

27.06.2018 r.

9.

24.10.2018 r.

XXXVIII/549/V/2018 wyrażenia zgody
na ustanowienie
służebności przesyłu
na działkach nr 284/22,
303/2, 284/18, 284/20
i 284/21 obręb Trzcielin,
gmina Dopiewo, na rzecz
spółki Enea Operator
XXXVIII/550/V/2018 wyrażenia zgody na oddanie
w najem, na czas
nieoznaczony, w trybie
bezprzetargowym,
pomieszczenia użytkowego
nr 371 znajdującego się
w budynku przy ul.
Słowackiego 8 w Poznaniu
XXXIX/561/V/2018 wyrażenia zgody
na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości
położonej w Koziegłowach,
gm. Czerwonak,
dz. Nr 191/125
XL/578/V/2018
wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości w Luboniu,
przy ul. Wschodniej 26B
XLIV/623/V/2018
wyrażenia zgody na oddanie
w najem na okres 3 lat,

drogowej z dnia 11 kwietnia 2018 r., znak WD.6740.5.2018.MA działka
została podzielona na działki nr 191/129 i nr 191/130.
W związku z powyższym, inwestor zobowiązał się do dostarczenia mapy
służebności przesyłu na nowo wydzieloną działkę nr 191/130, w celu
sfinalizowania procedury ustanowienia służebności przesyłu. Aktualnie
oczekujemy na dostarczenie ww. dokumentu geodezyjnego.
Aktem notarialnym z dnia 4 czerwca 2018 r., rep. A 5429/2018
ustanowiono służebność przesyłu na działkach nr 284/22, 303/2,
284/18, 284/20 i 284/21 obręb Trzcielin, gmina Dopiewo, na rzecz spółki
Enea Operator.

Umowa najmu z dnia 13 lipca 2018 r., na czas nieoznaczony, w trybie
bezprzetargowym, pomieszczenia użytkowego nr 371 znajdującego się
w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.

Aktem notarialnym z dnia 11 lipca 2018 r., rep. A 6565/2018
ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomości położonej
w Koziegłowach, gm. Czerwonak, dz. nr 191/125 na rzecz Enea
Operatora Spółka z.o.o.

Oczekiwanie na zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Luboń Centrum – etap I.
Oczekiwanie na zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Luboń Centrum – etap I.
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10.

24.10.2018 r.

XLIV/624/V/2018

11.

19.12.2018 r.

III/43/VI/2018

po raz kolejny, w trybie
bezprzetargowym
powierzchni użytkowych
znajdujących się w budynku,
przy ul. Słowackiego 8
w Poznaniu
wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości położnej
w Poznaniu, przy ul.
Franowo 26

obciążenia służebnością
przesyłu nieruchomości
stanowiącej własność
Powiatu Poznańskiego,
położonej w Murowanej
Goślinie, przy ul. Szkolnej 1

Aktem notarialnym z dnia 14 listopada 2018 r. nr rep. A 10119/2018
Powiat Poznański nabył prawo własności nieruchomości zabudowanej
budynkiem biurowym położonym przy ul. Franowo 26, o pow.
użytkowej 2238,81 m² oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 2/17,
ark. mapy 2, obręb Kobylepole, o pow. 0,4060 ha, zapisanej w księdze
wieczystej nr PO2P/00262489/6.
Aktem notarialnym z dnia 8 lutego 2019 r., rep. A 2010/2019
ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomości Powiatu
Poznańskiego położonej w Murowanej Goślinie, dz. nr 277/5 i 277/8
na rzecz PSG Spółka z.o.o.
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Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej,
wspierania osób niepełnosprawnych

L.p.
1.

Data sesji
28.03.2018 r.

Nr uchwały
XXXVII/534/V/2018

Tytuł uchwały - w sprawie:
zmiany uchwały
Nr XXII/197/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 24 października
2012 r. w sprawie
utworzenia Ośrodka
Interwencji Kryzysowej
w Kobylnicy

Realizacja uchwały
Zmieniono statut Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy (OIK)
wskazując, iż placówka w ramach struktury organizacyjnej prowadzi
mieszkania chronione treningowe. Mieszkania chronione w OIK
zapewniają usługi bytowe oraz naukę, rozwijają lub utrwalają
samodzielność, sprawność w zakresie samoobsługi oraz pełnienia ról
społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia
prowadzenia samodzielnego życia.
Klientami mieszkań chronionych w OIK są osoby opuszczające pieczę
zastępczą.

2.

24.10.2018 r.

XLIV/627/V/2018

określenia wysokości
opłaty za pobyt osoby
przyjętej do placówki,
której zostanie powierzone
wykonywanie zadań izby
wytrzeźwień na terenie
powiatu poznańskiego

Na podstawie uchwały ustalono wysokość opłaty za pobyt w placówce,
której zostanie powierzona realizacja zadania izby wytrzeźwień w 2019
roku. Opłata pobierana jest przez podmiot wyłoniony do realizacji ww.
zadania w roku 2019 – Stowarzyszenie MONAR - i przekazywana
na rachunek bankowy Powiatu Poznańskiego.

3.

19.12.2018 r.

III/41/VI/2018

ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek
ogólnodostępnych
na terenie powiatu
poznańskiego

Na podstawie art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne Rada Powiatu
w Poznaniu określiła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu na rok 2019. Godziny pracy aptek powinny być
dostosowane do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń
również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.
Uchwała została podjęta po zasięgnięciu wymaganej prawem opinii
wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu poznańskiego oraz
samorządu aptekarskiego. Uchwała została opublikowana w dniu
31.12.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
pod poz. 10629 i przekazana gminom powiatu poznańskiego celem
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podania do wiadomości oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w celu poinformowania aptek.
4.

22.11.2017 r.

XXXIV/485/V/2017

5.

30.08.2017 r.
22.11.2017 r.

XXXI/425/V/2017
XXXIV/490/V/2017

określenia wysokości
opłaty za pobyt
w placówce, której zostanie
powierzona realizacja
zadania izby wytrzeźwień
w 2018 roku
powierzenia Samorządowi
Województwa
Wielkopolskiego
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
ochrony zdrowia
polegającego na wdrożeniu
elektronicznych usług:
e-dokumentacji
i e-rejestracji, poprzez
wyposażenie środowiska
informatycznego Szpitala
w Puszczykowie im. prof.
Stefana Tytusa
Dąbrowskiego S.A.
w sprzęt informatyczny
i oprogramowanie oraz
dostarczenie usług,
zgodnie z Projektem pn.
„Wyposażenie środowisk
informatycznych
wojewódzkich,
powiatowych i miejskich
podmiotów leczniczych

Na podstawie uchwały ustalono wysokość opłaty za pobyt w placówce,
której zostanie powierzona realizacja zadania izby wytrzeźwień w 2018
roku. Opłata pobierana była przez podmiot wyłoniony do realizacji ww.
zadania – Stowarzyszenie MONAR. W 2018 r. z tytułu poboru ww. opłaty
uzyskano dochody w wysokości 65.751,82 zł.
Uchwała Nr XXXI/425/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia
30.08.2017 r. została uchylona uchwałą Nr XXXIV/490/V/2017 z dnia
22.11.2017 r.
Na podstawie ww. uchwał zawarto porozumienie z dnia 30 sierpnia
2017 r. oraz umowę dotacji z dnia 19.12.2017 r. między Powiatem
Poznańskim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Powiat
przekazał w 2018 r. dotację celową na realizację Projektu w wysokości
25.837,38 zł. Dotacja została w terminie określonym umową rozliczona.

243

6.

13.12.2017 r.

XXXV/503/V/2017

7.

13.12.2017 r.

XXXV/504/V/2017

w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej
oraz stworzenie sieci
wymiany danych między
podmiotami leczniczymi
samorządu województwa”
udzielenia pomocy
finansowej Gminie
Dopiewo z przeznaczeniem
na dofinansowanie
połączenia autobusowego
do Domu Pomocy
Społecznej w Lisówkach
w roku 2018

ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek
ogólnodostępnych
na terenie powiatu
poznańskiego

Na mocy uchwały Powiat Poznański udzielił gminie Dopiewo na 2018 r.
pomocy finansowej w kwocie 32.500,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego. Zadanie polega na zapewnieniu połączenia
autobusowego z Dopiewa do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach
w wymiarze co najmniej 4 kursów dziennie w dni robocze oraz co
najmniej 2 kursów w dni wolne od pracy. Na podstawie przedmiotowej
uchwały została zawarta stosowna umowa z gminą Dopiewo.
Gmina Dopiewo w terminie określonym umową rozliczyła otrzymaną
dotację i zwróciła na rachunek Powiatu Poznańskiego niewykorzystane
środki w wysokości 9.778,46 zł.
Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne Rada Powiatu
w Poznaniu określiła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu na rok 2018. Godziny pracy aptek powinny być
dostosowane do potrzeb ludności zapewniać dostępność świadczeń
również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.
Uchwała została podjęta po zasięgnięciu wymaganej prawem opinii
wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu poznańskiego oraz
samorządu aptekarskiego. Uchwała została opublikowana w dniu
18.12.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
pod poz. 8611 i przekazana gminom powiatu poznańskiego celem
podania do wiadomości oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w celu poinformowania aptek.
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8.

28.03.2018 r.

XXXVII/529/V/2018

określenia realizowanych
przez powiat poznański
zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych
oraz wysokości środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przeznaczonych
na realizację tych zadań
w roku 2018

9.

25.04.2018 r.

XXXVIII/544/V/2018 przyjęcia „Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Poznańskim
na lata 2018-2020”

W dniu 28.03.2018 r. przyjęto dla Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu do realizacji plan finansowy z zakresu rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego.
W ramach przyznanych środków zrealizowano następujące formy
aktywizacji:
-2 osobom udzielono dofinansowania do działalności gospodarczej,
-2 osoby skierowano na szkolenia w trybie indywidualnym,
-2 osoby skierowano na badanie lekarskie,
-1 refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
W 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 120.208,92 zł, w tym:
- 83.100,00 zł na dofinansowania do działalności gospodarczej,
- 8.658,92 zł na koszty szkoleń, stypendia szkoleniowe oraz pozostałe
instrumenty z tytułu szkoleń, badania lekarskie,
- 28.450,00 zł na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
W ramach realizacji zadań ujętych w harmonogramie Programu
w 2018 r., podejmowano następujące działania:
1. pomocą w ramach rodzinnej pieczy zastępczej objęte zostały 333
rodziny zastępcze w których przebywało 472 dzieci,
2. wspierano 153 rodziny zastępcze (228 dzieci) przez 10
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
3. promocja rodzicielstwa zastępczego, poprzez:
- propagowanie przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie idei na festynach organizowanych na terenie gmin powiatu
poznańskiego,
- emisje na antenie radiowej spotów reklamowych w styczniu
i kwietniu 2018 r.,
4. przeszkolono 18 kandydatów na rodziców zastępczych,
a 6 osobom wydano świadectwa kwalifikacyjne dla rodzin
zastępczych,
5. zawarto 2 umowy
o pełnienie funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, zgodnie z ustalonym w Programie limitem,
6. w rodzinach zastępczych umieszczono 36 dzieci,

245

7. zorganizowano 5 szkoleń dla 42 rodziców zastępczych oraz 2
konferencje powiatowe o tematyce pieczy zastępczej, w których
uczestniczyło m.in. 45 rodziców zastępczych,
8. poradnictwem specjalistycznym i terapią objęto dzieci i opiekunów
zastępczych – 189 osób,
9. zapewniono pomoc i wsparcie w ramach grup wsparcia dla:
- rodziców zastępczych, (18 osób)
- młodzież w wieku 15-18 lat z rodzin zastępczych (7 osób),
10. zapewniono priorytetowy dostęp dla 69 dzieci z rodzin,
zastępczych do usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
11. zapewniono pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym w formie 5
rodzin pomocowych dla 9 dzieci,
12. w ramach wsparcia dla rodzin zastępczych w codziennej opiece
nad dziećmi:
- zawarto umowy z 10 osobami do pomocy przy sprawowaniu
opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
- z 1 osobą zawarto porozumienie wolontariackie,
- zorganizowano możliwość uczestniczenia dzieci z opiekunami
w 17 meczach ligowych Lecha,
- zorganizowano wyjazdowy piknik integracyjny dla 21 dzieci i 15
rodziców zastępczych,
- zorganizowano balik Andrzejkowy we współpracy
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla 14
dzieci i 9 rodziców zastępczych,
13. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez
powiat:
- umieszczono 16 dzieci,
- prowadzono wzmożone działania w ramach posiedzeń
zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka (2 razy do roku
dla każdego dziecka),
- prowadzono intensywną pracę z wychowankami w zakresie
edukacji i kształtowania pozytywnych postaw, w efekcie tylko 6
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wychowanków nie uzyskało promocji do klasy programowo
wyższej,
- pracowano z rodzinami naturalnymi w kierunku powrotu
dziecka do rodziny lub poprawy relacji z dzieckiem - 31 rodzin i 6
opiekunów (5 wychowanków powróciło do rodziny biologicznej)
14. w celu osiągnięcia przez placówki opiekuńczo-wychowawcze
powiatu poznańskiego, określonego ustawowo od 2021 r.
standardu w zakresie liczby miejsc:
- w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie podjęto działania dotyczące
uzyskania informacji o procedurach podziału budynku
i przewidywanych kosztach ich realizacji w związku
z dostosowaniem do wymagań ustawy, po uzyskaniu stosownej
zgody Zarządu Powiatu na wyodrębnienie dwóch budynków,
- w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy trwały prace
nad przygotowaniem projektu przebudowy pawilonu „C” na
potrzeby 14-osobowej placówki interwencyjnej. Równolegle
trwały prace nad pozyskaniem gruntu w Swarzędzu pod budowę
nowej 14-osobowej placówki socjalizacyjnej.
15. wspierano w procesie usamodzielnienia wychowanków
opuszczających pieczę zastępczą:
- wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objęto
31 osoby pełnoletnie,
- pomocą finansową na kontynuacje nauki objęto 88 osób,
- pomocą na zagospodarowanie objęto 27 osób,
- pomocą na usamodzielnienie objęto 29 osób,
- 11 osób korzystało z wsparcia w formie pobytu w mieszkaniach
chronionych,
16. w ramach wzmacniania funkcjonowania rodzin biologicznych
w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich, aby zapobiec
umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej:
- 20 osób skorzystało z terapii prowadzonej w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej Kobylnicy,
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- 28 osób korzystających ze schronienia w Ośrodku Interwencji
Kryzysowej objętych było wsparciem psychologicznym,
socjalnym, prawnym.
17. poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne udzielały wsparcia,
diagnozowały i prowadziły terapię 1.360 dzieci oraz udzielały porad
107 rodzicom,
18. w ramach pozyskanych przez powiat środków finansowych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz środków własnych powiatu Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie udzieliło dzieciom i młodzieży wsparcia w następujących
formach rehabilitacji społecznej (liczba dzieci):
- dofinansowanie pobytu na turnusach rehabilitacyjnych (149),
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (266),
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych (50),
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych (173),
19. w ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków UE
coachingiem rodzicielskim objęto 30 rodzin biologicznych oraz
zajęciami podwórkowymi 109 dzieci,
20. w ramach działań na rzecz dziecka i rodziny Powiat Poznański
w ramach wydatków budżetowych w 2018 r. zorganizował
imprezy dla 136 dzieci z rodzin zastępczych i dzieci z placówek
opiekuńczo-wychowawczych z okazji Dnia Dziecka oraz imprezę
mikołajkową,
21. z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z placówek
opiekuńczo-wychowawczych zakupiono karty podarunkowe,
roboty kuchenne, zestawy kosmetyków, zabawki, torby podróżne,
22. w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań
w zakresie pomocy społecznej, Powiat udzielił dotacji
Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka w Swarzędzu na organizację 9-dniowego wyjazdu nad
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10.

29.08.2018 r.

XLI/585/V/2018

zmiany Uchwały
Nr XXXVII/529/V/2018
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia
realizowanych przez powiat
poznański zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób
niepełnosprawnych
oraz wysokości środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób

morze do ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla 48 dzieci
i osób z niepełnosprawnościami wraz z ich opiekunami w celu
profilaktyki zdrowotnej i wypoczynku, również w celach
poznawczych i integracji grupy oraz stworzenia możliwości
wymiany doświadczeń wśród rodziców,
23. wydatki poniesione przez powiat na utrzymanie dzieci
w rodzinnych formach pieczy zastępczej – 7.375.476,97 zł, w tym:
- 5.081.296,97 zł – wydatki na rodziny zastępcze oraz osoby
usamodzielniane,
- 2.294.180,00 zł - kwota dotacji celowej z budżetu państwa
(program Doby Start – 300 PLUS, 500 PLUS),
24. poniesione wydatki na utrzymanie dzieci w instytucjonalnych
formach pieczy zastępczej 6.077.223,88 zł, w tym:
- 6.025.758,29 zł - kwota wydatków poniesionych przez powiat
na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie powiatu poznańskiego oraz w placówkach na terenie
innych powiatów,
- 51.465,59 zł kwota dotacji celowej z budżetu państwa
(ubezpieczenia zdrowotne, program Doby Start – 300 PLUS, 500
PLUS).
patrz poz. 1
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11.

24.10.2018 r.

XLIV/626/V/2018

Niepełnosprawnych
przeznaczonych na
realizację tych zadań
w roku 2018
zmiany Uchwały
Nr XXXVII/529/V/2018
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie określenia
realizowanych przez powiat
poznański zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób
niepełnosprawnych
oraz wysokości środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przeznaczonych
na realizację tych zadań
w roku 2018

W dniu 24.10.2018 r. przyjęto zmianę w realizacji planu finansowego
z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu
poznańskiego (umniejszenie limitu z uwagi na rezygnację jednego
pracodawcy z ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia
stanowiska pracy i brak innego podmiotu zainteresowanego ww.
wsparciem).
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z zakresu rehabilitacji społecznej w łącznej wysokości 5.983.109,00 zł
zostały wydatkowane na realizację następujących zadań określonych
w uchwale, w tym:
a) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych wypłacono dla 326 osób
( w tym 117 opiekunów) kwotę 365.956,00 zł z czego:
- 196.445,00 zł dla 177 osób dorosłych i ich opiekunów,
- 169.511,00 zł dla 149 dzieci i młodzieży z opiekunami,
b) na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych wypłacono kwotę 57.820,00 zł dla 12
organizacji pozarządowych, które zorganizowały w 2018 roku
imprezy dla ogółem 630 osób niepełnosprawnych (w tym 173 dzieci
i młodzieży),
c) na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
wypłacono środki w łącznej wysokości 510.170,00 zł dla 618 osób
niepełnosprawnych z czego:
- na sprzęt rehabilitacyjny kwotę 114.394,00 zł dla 62 osób
niepełnosprawnych, w tym:
- 86.431,00 zł dla 48 osób dorosłych,
- 27.963,00 zł dla 14 dzieci i młodzieży,
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- na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze kwotę
395.776,00 zł dla 556 osób niepełnosprawnych, w tym:
- 263.300,00 zł dla 403 osób dorosłych,
- 132.476,00 zł dla 153 dzieci i młodzieży,
d) na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych wypłacono ogółem kwotę
717.607,00 zł dla 171 osób niepełnosprawnych z czego:
- na likwidację barier architektonicznych kwotę 397.711,00 zł dla
45 osób niepełnosprawnych, w tym:
- 329.711,00 zł dla 40 osób dorosłych,
- 68.000,00 zł dla 5 dzieci i młodzieży,
- na likwidację barier w komunikowaniu się kwotę 86.386,00 zł dla
71 osób niepełnosprawnych, w tym:
- 40.283,00 zł dla 38 osób dorosłych,
- 46.103,00 zł dla 33 dzieci i młodzieży,
- na likwidację barier technicznych kwotę 233.510,00 zł dla 55
osób niepełnosprawnych, w tym:
- 163.803,00 zł dla 43 osób dorosłych,
- 69.707,00 zł dla 12 dzieci i młodzieży,
e) na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów
terapii zajęciowej wypłacono w 2018 roku ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych
ogółem kwotę 4.331.556,00 zł dla 261 osób niepełnosprawnych
tytułem zobowiązań zawartych umów z lat poprzednich.
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Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
L.p.
1.

Data sesji
23.05.2018 r.

Nr uchwały
XXXIX/558/V/2018

Tytuł uchwały - w sprawie:
zatwierdzenia do realizacji
w okresie od 1.01.2018 roku
do 30.06.2019 roku
projektu „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez
pracy w powiecie
poznańskim (IV)”,
współfinansowanego ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020

Realizacja uchwały
W dniu 26.06.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu
w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.01.01.01-30-0021/18-00 na kwotę
9.116.566,15 zł. Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.
W projekcie wsparciem objęto (K – kobiety):
- pośrednictwem pracy - 904 osób (479 K),
- poradnictwem zawodowym - 55 osób (21 K),
- stażami - 300 osób (220K),
- szkoleniami zawodowymi - 280 osób (105 K),
- szkoleniami przygotowującymi do założenia i prowadzenia własnej
firmy - 179 osób (93 K),
- przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej - 227 osób (117 K),
- pracami interwencyjnymi – 12 osób (7 K),
- bonami na zasiedlenie - 46 osób (17 K).
Dodatkowo:
- liczba osób długotrwale bezrobotnych: 206 osób (109 K),
- liczba osób z niskimi kwalifikacjami: 442 osób (179 K),
- liczba osób z niepełnosprawnościami: 21 osoby (16 K).
W 2018 roku na powyższe działania wydatkowano kwotę
6.849.084,00 zł.

2.

23.05.2018 r.

XXXIX/559/V/2018

zatwierdzenia do realizacji
w okresie od 1.01.2018 roku
do 30.06.2019 roku
projektu „Aktywizacja
zawodowa osób
bezrobotnych i
poszukujących pracy w

W dniu 09.08.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu
w ramach działania 6.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-00 na
kwotę 5.462.673,96 zł Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. –
30.06.2019 r.
W projekcie wsparciem objęto ( K – kobiety):
- pośrednictwem pracy - 609 osób (337 K),
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powiecie poznańskim (IV)”,
współfinansowanego ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020

3.

26.09.2018 r.

XLII/612/V/2018

zatwierdzenia do realizacji
w okresie od dnia
01.01.2019 roku do dnia
31.12.2020 roku projektu
„Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy
w powiecie poznańskim
(V)”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój
2014- 2020

- poradnictwem zawodowym - 70 osób (22 K),
- stażami - 114 osób (87 K),
- szkoleniami zawodowymi - 272 osób (105 K),
- szkoleniami przygotowującymi do założenia i prowadzenia własnej
firmy - 111 osób (72K),
- przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej - 160 osób (101 K),
- pracami interwencyjnymi - 24 osoby (17 K).
Dodatkowo:
- liczba osób długotrwale bezrobotnych: 277 osób (145 K),
- liczba osób z niskimi kwalifikacjami: 402 osób (165 K),
- liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia: 172 osób (57 K),
- liczba osób z niepełnosprawnościami: 42 osób (23 K).
W 2018 roku na powyższe działania wydatkowano 4.078.267,00 zł.
W dniu 23.10.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie PROJEKTU
W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA
EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.01.01.01-30-0121/18-00
na kwotę 11.257.554,43 zł. Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. –
31.12.2020 r. Liczba uczestników projektu: 1 100 osób (649 K).
W projekcie wsparciem będzie objętych ( K – kobiety):
- pośrednictwem pracy – 1.100 osób (649 K),
- poradnictwem zawodowym - 50 osób,
- stażami - 360 osób (212 K),
- szkoleniami zawodowymi - 342 osób (202 K),
- przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej - 318 osób (188 K),
- bonami na zasiedlenie - 80 osób (47 K).
Dodatkowo:
- liczba osób długotrwale bezrobotnych: 150 osób (89 K),
- liczba osób z niskimi kwalifikacjami: 32 osób (18 K),
- liczba osób z niepełnosprawnościami: 38 osób (23 K).
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Zadania z zakresu dróg publicznych i transportu publicznego
L.p.
1.

Data sesji
28.02.2018 r.

Nr uchwały
XXXVI/516/V/2018

Tytuł uchwały - w sprawie:
powierzenia Gminie
Puszczykowo prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publicznymi drogami
powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta

2.

28.02.2018 r.

XXXVI/517/V/2018

3.

28.02.2018 r.

XXXVI/518/V/2018

powierzenia Gminie
Swarzędz prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową
nr 2489P
powierzenia Gminie Buk
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2496P - ul.
Otuska w m. Buk

4.

28.02.2018 r.

XXXVI/519/V/2018

powierzenia Gminie Mosina
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2460P - ul.
Poznańska w m. Czapury

Realizacja uchwały
W dniu 15.03.2018 r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2490P
i 2495P w m. Puszczykowo, w zakresie dotyczącym realizacji zadania
pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach
powiatowych na terenie Puszczykowa”.
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2018 r.
Zadanie zostało zrealizowane w części. Część niewykorzystanych
środków została zwrócona.
W dniu 19 marca 2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Swarzędz.
Zadanie zrealizowane.

W dniu 19.03.2018 r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową nr 2496P – ul. Otuska m. Buk, w zakresie
dotyczącym wykonania przebudowy ul. Otuskiej na odcinku od pl. Reszki
do ul. Sportowej w Buku.
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2018 r.
Zadanie zrealizowane.
W dniu 13.03.2018 r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P – ul. Poznańska m.
Czapury, w zakresie dotyczącym wykonania budowy sygnalizacji
świetlnej zlokalizowanej na przecięciu się ul. Poznańskiej
z ul. Żurawinową.
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2018 r.
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5.

28.02.2018 r.

XXXVI/520/V/2018

6.

28.02.2018 r.

XXXVI/521/V/2018

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na złożenie w procedurze
przetargowej ofert znacząco przekraczających możliwości finansowe
Gminy Powiatu. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone.
powierzenia Gminie Mosina W dniu 14.03.2018 r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia
prowadzenia zadania
Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P – ul. Mostowa w m.
zarządzania publiczną drogą Mosina, w zakresie dotyczącym wykonania budowy dwóch zatok
powiatową nr 2463P - ul.
autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 2463P – ul. Mostowej przy
Mostowa w m. Mosina
ul. Łaziennej i ul. Kanałowej.
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2018 r.
Zadanie zrealizowane.
zmiany uchwały
W dniu 06.03.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
Nr XIX/246/V/2016
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
Rady Powiatu w Poznaniu
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2492P w m. Sznyfin.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zakres zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz
w sprawie powierzenia
realizacji budowy chodnika w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 7 do
Gminie Buk prowadzenia
przystanku autobusowego.
zadania publicznego
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 16.04.2018 r.
w zakresie zarządzania
Aneks nr 2, którym przyznano dofinasowanie na realizację zadania.
publicznymi drogami
Ponadto w terminie późniejszym zawarty został aneks nr 3 z dnia
powiatowymi 2492P
17.09.2018 r.
i 2498P, zmienionej uchwałą Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2018 r.
Rady Powiatu w Poznaniu
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
nr XX/281/V/2016
W dniu 07.03.2017r. podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
nr XXIV/331/V/2016
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2498P w m. Sznyfin.
z dnia 14 grudnia 2016 r.,
Zakres zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz
nr XXV/346/V/2017
realizacji budowy chodnika w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 3a do
z dnia 22 lutego 2017 r.
istniejącego chodnika.
i nr XXXIV/495/V/2017
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 07.4.2018r.
Aneks nr 2, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadania.
z dnia 22 listopada 2017 r.
Ponadto w terminie późniejszym zawarty został aneks nr 3 z dnia
18.09.2018 r.
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7.

28.03.2018 r.

XXXVII/531/V/2018

udzielenia pomocy
finansowej Gminie
Kleszczewo

8.

28.03.2018 r.

XXXVII/532/V/2018

udzielenia pomocy
finansowej Gminie Kostrzyn

9.

28.03.2018 r.

XXXVII/533/V/2018

powierzenia Gminie
Swarzędz prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową
nr 2512P - ul. Rabowicka
w Jasinie

10.

28.03.2018 r.

XXXVII/537/V/2018

powierzenia Gminie
Swarzędz prowadzenia

Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2018 r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
W dniu 08.03.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2498P w m. Dobra.
W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna dla
budowy na obszarze zabudowanym obustronnego chodnika w m.
Dobra.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 18.04.2018 r.
Aneks nr 2, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadania.
Ponadto w terminie późniejszym zawarty został aneks nr 3 z dnia
15.10.2018 r.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
W dniu 9 kwietnia 2018 r. zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Kleszczewo na realizację zadania pn. „Modernizacja
byłej DP 2442P Czerlejno - Markowice”. Środki finansowe zostały
przekazane Gminie w dniu 27.09.2018 r. Gmina przedłożyła rozliczenie
w terminie wynikającym z porozumienia w piśmie z dnia 14.01.2019 r.
W dniu 9 kwietnia 2018 r. zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie na realizację zadania pn. „Modernizacja byłej DP
2444P w m. Iwno - ul. Ułańska”. Środki finansowe zostały przekazane
Gminie w dniu 27.09.2018 r. Zadanie zrealizowane.
W dniu 10.04.2018r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Swarzędz zadania pn. „Budowa przystanku autobusowego
w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka
w Jasinie, gm. Swarzędz)”. Zgodnie z zapisami porozumienia środki
finansowe zostały przekazane Gminie w kwocie 10.000,00 zł w dniu
31.10.2018r. W dniu 11.12.2018 r. Gmina zwróciła niewykorzystaną
dotację w kwocie 10.000,00 zł, wskazując na brak możliwości
zrealizowania zadania w 2018 r.
W dniu 10 kwietnia 2019 r. zawarto porozumienie w sprawie
powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego
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11.

28.03.2018 r.

12.

25.04.2018 r.

13.

25.04.2018 r.

XXXVII/539/V/2018

zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową
nr 2410P ul. Średzka
w m. Rabowice
udzielenia pomocy
rzeczowej województwu
wielkopolskiemu

w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2410P – ul.
Średzka w m. Rabowice w zakresie dotyczącym wykonania
dokumentacji technicznej dla zadana polegającego na budowie ronda.
Termin obowiązywania porozumienia 31.12.2018 r.

W dniu 30.07.2018 r. zawarte zostało porozumienie z Województwem
Wielkopolskim w sprawie w sprawie powierzenia Powiatowi
Poznańskiemu zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej nr
307 na czas realizacji inwestycji pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej w m.
Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami
powiatowymi 2392P i 2403P".
W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 1 z dnia 18.10.2018 r.,
aneks nr 2 z dnia 19.12.2018 r.
Termin obowiązywania porozumienia - 30.06.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
XXXVIII/551/V/2018 zmiany Uchwały
W dniu 19.04.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo
Nr XXVI/369/V/2017
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
Rady Powiatu w Poznaniu
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną
z dnia 29 marca 2017 r.
drogą powiatową nr 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne. Zakres
w sprawie powierzenia
powierzonego zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej
Gminie Tarnowo Podgórne
oraz przebudowy/rozbudowy pasa drogowego w związku z budową
prowadzenia zadania
ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra do
publicznego w zakresie
ronda na skrzyżowaniu ul. 23 Października, ul. Poznańskiej, ul.
zarządzania publiczną drogą Solidarności i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym, gm. Tarnowo
powiatową nr 1872P
Podgórne.
w m. Góra i Tarnowo
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 11.05.2018 r.
Podgórne
aneks nr 1, którym przedłużono termin powierzenia.
Termin
obowiązywania porozumienia – 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
XXXVIII/552/V/2018 zmiany uchwały
W dniu 29.09.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Komorniki
Nr XXXII/451/V/2017
w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania
Rady Powiatu w Poznaniu
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2387P
z dnia 27 września 2017 r.
- ul. Szkolna w m. Plewiska.
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14.

25.04.2018 r.

15.

27.06.2018 r.

w sprawie powierzenia
Gminie Komorniki
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2387P ul. Szkolna w m. Plewiska
XXXVIII/553/V/2018 zmiany uchwały
Nr XIV/195/V/2016
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Kostrzyn
prowadzenia zadania
publicznego
w zakresie zarządzania
publicznymi drogami
powiatowymi nr 2411P
i 2441P

XL/568/V/2018

powierzenia Gminie
Komorniki prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową
nr 2387P - ul. Szkolna
w m. Plewiska

Zakres zadania dotyczy wykonania przebudowy ul. Szkolnej na odcinku
od ul. Fabianowskiej do ul. Grunwaldzkiej w m. Plewiska.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 22.05.2018 r.
aneks nr 1, którym zwiększono dofinansowanie z budżetu powiatu
Termin obowiązywania porozumienia – 30.06.2018 r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
W dniu 07.11.2016 r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2411P i 2441P
w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadnia pn.
„Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej
i Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe
w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20
relacji Poznań - Warszawa”. Porozumienie obowiązywało do dnia
30.06.2017 r.
W dniu 28 września 2017 r. zawarto porozumienie
w sprawie kontynuacji realizacji zadania. 30.12.2017 r. zawarty został
Aneks nr 1 do porozumienia. W dniu 7 maja 2018 r. został zawarty Aneks
nr 2 do porozumienia, wprowadzający finansowanie zadania przez
Powiat oraz przedłużający termin jego realizacji do dnia 31.12.2021 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 02.07.2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Komorniki
w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2387P
- ul. Szkolna w m. Plewiska. Zakres zadania dotyczy wykonania
przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Krętą.
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
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16.

27.06.2018 r.

XL/569/V/2018

powierzenia Gminie
Komorniki prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową
nr 2390P w m. Wiry

17.

27.06.2018 r.

XL/570/V/2018

18.

27.06.2018 r.

XL/571/V/2018

zmiany uchwały
Nr XXVIII/394/V/2017
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Buk prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
drogami
powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta
Buk
zmiany uchwały
Nr XVI/221/V/2016
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie: powierzenia
Gminie Kleszczewo
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi
nr 2429P i 2440P
zmienionej Uchwałą
Nr XXIV/332/V/2016

W dniu 03.07.2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Komorniki
w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2390P
w m. Wiry. Zakres zadania dotyczy budowy sygnalizacji świetlnej
i przebudowy skrzyżowania ul. Komornickiej i Łęczyckiej z ul. Zespołową
i ul. Podgórną w m. Wiry.
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji
W dniu 05.06.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk dotyczące
powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania
drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Buk.
Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania przez gminę
obowiązków zarządcy drogi wynikających z obowiązujących przepisów,
w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 19.09.2018 r.
aneks nr 1, którym skorygowano nazwę ulic w związku z podjętą przez
Radę Gminy Buk uchwałą zmieniającą nazwy ulic.
Termin obowiązywania porozumienia – bezterminowe.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 20.06.2016 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Kleszczewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową w zakresie dotyczącym
opracowania projektu przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr
2429P i 2440P w Tulcach w rejonie Sanktuarium wraz z pętlą
autobusową i odcinkiem chodnika wzdłuż ulicy Poznańskiej.
W dniu 28.12.2016 r. podpisano Aneks nr 1 przedłużający termin
realizacji zadania do dnia 31.12.2017 r.
W dniu 18.12.2017 r. podpisano Aneks nr 2 przedłużający termin
realizacji zadania do dnia 30.06.2018 r.
Gmina nie odesłała przekazanego do podpisu Aneksu nr 3.
Wystąpiono do Gminy w sprawie przekazania rozliczenia z realizacji
zadania.
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19.

27.06.2018 r.

XL/572/V/2018

20.

27.06.2018 r.

XL/573/V/2018

21.

27.06.2018 r.

XL/574/V/2018

Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2016 r.
oraz Uchwałą
Nr XXXV/502/V/2017
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 13 grudnia 2017 r.
zmiany uchwały
Nr XXVI/374/V/2017
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie: powierzenia
Miastu i Gminie Kórnik
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2472P
powierzenia Miastu
i Gminie Kórnik
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2478P - ul.
Dworzyskowa
w m. Radzewo
powierzenia Gminie
Swarzędz prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową
nr 2439P - ul. Średzka
w m. Paczkowo

W dniu 21 sierpnia 2018 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia
zadania Gminie Kórnik. Termin obowiązywania porozumienia
31.12.2018 r.
Wystąpiono do Gminy o przekazanie rozliczenia z powierzonego
do realizacji zadania.

Gmina nie podpisała przesłanego projektu porozumienia. Oczekiwanie
na podpis przez nowego Burmistrza.
Termin obowiązywania powierzenia zadania zgodnie z projektem
porozumienia do 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 10 lipca 2018 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia
realizacji zadania gminie. Termin obowiązywania porozumienia
31.12.2020 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
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22.

27.06.2018 r.

XL/575/V/2018

powierzenia Gminie
Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania
publicznymi drogami
powiatowymi na terenie
Gminy

23.

29.08.2018 r.

XLI/590/V/2018

zmiany uchwały
Nr XXXIII/471/V/2017
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 25 października
2017 r. w sprawie
powierzenia Gminie

W dniu 2 lipca 2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi na terenie Gminy. Zakres zadania dotyczy:
1) montażu aktywnych znaków D-6 przy przejściach dla pieszych wraz
ze źródłem zasilania, zlokalizowanych na następujących drogach
powiatowych:
a) 2418P – ul. Stefana Batorego po wschodniej stronie skrzyżowania
z ul. Batorowską w m. Batorowo;
b) 2418P – ul. Stefana Batorego przy świetlicy w m. Batorowo;
c) 2419P – ul. Lusowska przy ul. Lipowej w m. Sady;
d) 2419P – ul. Poznańska przy granicy zabudowy w m. Lusowo;
e) 1872P – ul. Szamotulska przy blokach w m. Góra;
f) 2392P – ul. Dopiewska przy ul. Szkolnej w m. Lusówko na prostym
odcinku drogi wraz z uzupełnieniem infrastruktury po wschodniej
stronie drogi;
g) 2392P - ul. Dopiewska przy przedszkolu w m. Lusówko wraz
z budową chodnika;
h) 2422P - ul. Lipowa przy ul. Krętej w m. Kokoszczyn;
i) 2417P - ul. Nowa przy szkole w m. Lusowo;
j) 2405P - ul. Skórzewska przy Krotowskim m. Wysogotowo,
2) budowy sygnalizacji świetlnej wraz z źródłem zasilania na drodze
powiatowej nr 1890P - ul. Jankowicka przy szkole w m. Ceradz Kościelny.
W terminie późniejszym zawarty został w dniu 26.10.2018r. aneks nr 1 ,
którym przedłużono termin oraz zakres powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 15.01.2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną
drogą powiatową nr 2420P – ul. Poznańska w m. Tarnowo Podgórne.
Zakres zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz
przebudowy pasa drogowego w związku z budową chodnika na odcinku
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24.

29.08.2018 r.

XLI/591/V/2018

25.

29.08.2018 r.

XLI/592/V/2018

Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2420P - ul.
Poznańska w m. Tarnowo
Podgórne
powierzenia Gminie
Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2392P - ul.
Dopiewska w m. Lusówko

ul. Poznańskiej od ronda na wiadukcie nad drogą krajową nr 92 do ul.
Rolnej w m. Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 17.09.2018 r.
aneks nr 1, którym przedłużono termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 14.09.2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną
drogą powiatową nr 2392P – ul. Dopiewska m. Lusówko.
Zakres zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz
przebudowy pasa drogowego w związku z budową zatok postojowych
w ciągu ul. Dopiewskiej w m. Lusówko, gm. Tarnowo Podgórne.
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
zmiany uchwały
W dniu 06.03.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk
Nr XIX/246/V/2016
w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego
w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2492P w m.
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Sznyfin.
Zakres zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz
w sprawie powierzenia
realizacji budowy chodnika w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 7 do
Gminie Buk prowadzenia
przystanku autobusowego.
zadania publicznego
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 17.09.2018 r.
w zakresie zarządzania
Aneks nr 3, którym zwiększono dofinasowanie na realizację zadania.
publicznymi drogami
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2018 r.
powiatowymi nr 2492P
i 2498P, zmienionej uchwałą Zadanie zrealizowane i rozliczone.
W dniu 07.03.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
Rady Powiatu w Poznaniu
nr XX/281/V/2016
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2498P w m. Sznyfin.
z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
nr XXIV/331/V/2016
Zakres zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz
realizacji budowy chodnika w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 3a do
z dnia 14 grudnia 2016 r.,
nr XXV/346/V/2017
istniejącego chodnika.
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z dnia 22 lutego 2017 r.,
nr XXXIV/495/V/2017
z dnia 22 listopada 2017 r.
i nr XXXVI/521/V/2018
z dnia 28 lutego 2018 r.

26.

29.08.2018 r.

XLI/593/V/2018

zmiany uchwały
nr XXXVII/539/V/2018
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej
województwu
wielkopolskiemu

27.

29.08.2018 r.

XLI/594/V/2018

upoważnienia Zarządu
Powiatu w Poznaniu
do zaciągnięcia zobowiązań
finansowych na realizację
zadania pn. „Zimowe

Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 18.09.2018 r.
Aneks nr 3, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadania.
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2018 r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
W dniu 08.03.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2498P w m. Dobra.
W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna
dla budowy na obszarze zabudowanym obustronnego chodnika
w m. Dobra.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 15.10.2018 r.
Aneks nr 3, którym zniesiono dotychczasowe finansowanie z budżetu
Powiatu a dotychczasowy zakres wykonania dokumentacji technicznej
i budowy ograniczony został tylko do wykonania dokumentacji.
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2018 r.
Zadanie zrealizowane rozliczone.
W dniu 30.07.2018 r. zawarte zostało porozumienie z Województwem
Wielkopolskim w sprawie w sprawie powierzenia Powiatowi
Poznańskiemu zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej nr
307 na czas realizacji inwestycji pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w m.
Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami
powiatowymi 2392P i 2403P".
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 18.10.2018 r.
aneks nr 1.
W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 2 z dnia 19.12.2018 r.,
dotyczący przedłużenia terminu powierzenia. Termin obowiązywania
porozumienia – 30.06.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W sezonie 2018-2019 umowy z 5 wykonawcami na 11 zadań podpisano
w październiku 2018 r. Łącznie na interwencje wydano 2.849.694,59 zł
(do 25.03.2019 r.) Za powyższą kwotę odśnieżono 1.805,3 km oraz
posypano 26.806,5 km dróg.
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28.

26.09.2018 r.

XLII/613/V/2018

29.

26.09.2018 r.

XLII/614/V/2018

utrzymanie dróg
powiatowych w latach
2018-2020”
zmiany uchwały
Nr XXXVII/539/V/2018
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej
województwu
wielkopolskiemu,
zmienionej uchwałą
Rady Powiatu w Poznaniu
nr XLI/593/V/2018
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
zmiany uchwały
Nr XXIX/412/V/2017
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad
dotacji celowej na
poszerzenie drogi zbiorczej
nr 1 planowanej jako nowy
przebieg drogi powiatowej
nr 2389P Głuchowo Chomęcice, projektowanej
w ramach zadania pn.
„Budowa drogi S5 Poznań Wrocław, odcinek Poznań Wronczyn”

W dniu 30.07.2018 r. zawarte zostało porozumienie z Województwem
Wielkopolskim w sprawie w sprawie powierzenia Powiatowi
Poznańskiemu zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej nr
307 na czas realizacji inwestycji pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w m.
Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami
powiatowymi 2392P i 2403P".
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 18.10.2018 r.
aneks nr 1. W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 2 z dnia
19.12.2018 r., dotyczący przedłużenia terminu powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia – 30.06.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 11.10.2018 r. zawarta została ze Skarbem Państwa –
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad umowa w sprawie
udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotacji
celowej na poszerzenie drogi zbiorczej nr 1, planowanej jako nowy
przebieg drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice,
projektowanej w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn”.
Przedmiotem porozumienia jest udzielenie Skarbowi Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację w roku 2019
zadania, polegającego na poszerzeniu drogi zbiorczej nr 1 planowanej
jako nowy przebieg drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice,
projektowanej w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań –
Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn” zgodnie z wykonaną na zlecenie
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (w oparciu o stosowne
porozumienie z GDDKiA) dokumentacją projektową.
Termin obowiązywania porozumienia – 30.06.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
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30.

26.09.2018 r.

XLII/615/V/2018

zmiany uchwały
Nr XXIII/323/V/2016
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Suchy Las
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi
nr 2061P i 2427P

31.

26.09.2018 r.

XLII/616/V/2018

udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie Swarzędz

W dniu 25.11.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Suchy Las
w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2061P .
Zakres zadania dotyczy wykonania opracowania dokumentacji
technicznej oraz budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Dworcowej na
odcinku od drogi S11 do ul. Tysiąclecia w m. Golęczewo. Na podstawie
niniejszej uchwały zawarty został w dniu 18.10.2018 r. aneks nr 1,
którym przedłużono termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 28.11.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Suchy Las
w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2427P .
Zakres zadania dotyczy wykonania opracowania dokumentacji
technicznej oraz budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Dworcowej na
odcinku od drogi S11 w m. Chludowo do ul. Szkolnej w m. Zielątkowo.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 19.10.2018 r.
aneks nr 1, którym przedłużono termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 18 października 2018 r. zawarto umowę w sprawie udzielenie
pomocy rzeczowej Gminie Swarzędz. Przedmiotem umowy jest
udzielenie pomocy rzeczowej w postaci oświetlenia drogowego
ulicznego drogi powiatowej nr 240&P – ul. Swarzędzka w Gruszczynie,
gm. Swarzędz obejmującego
1. Słupy oświetleniowe SO/8/3/F250 wraz z okablowaniem YDY 3 x
2,5 – 34 szt.
2. Oprawy oświetleniowe Teceo 1 – 33 szt.
3. Oprawy oświetleniowe Teceo 2 – 4 szt.
4. Kabel YAKY 4 x 25 – 1323 m.
5. Szafka oświetleniowa SOU – 3/F – 1 szt.
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32.

26.09.2018 r.

XLII/617/V/2018

udzielenia pomocy
rzeczowej Gminie Dopiewo

33.

24.10.2018 r.

XLIV/622/V/2018

zmiany uchwały
Nr XLII/611/V/2018
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 26 września 2018
roku w sprawie ustalenia
wykazu wydatków
niewygasających z upływem
roku budżetowego 2018
oraz ustalenia ostatecznego
terminu ich wydatkowania

o łącznej wartości 198.500,52 zł.
Pomoc rzeczowa została przekazana na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego z dnia 18 grudnia 2018 r.
W dniu 08.10.2016 r. podpisano umowę z Gminą Dopiewo w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dopiewo.
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Powiat pomocy rzeczowej
w postaci oświetlenia drogowego ulicznego drogi powiatowej nr 2401P
ul. Poznańskiej w m. Skórzewo gm. Dopiewo obejmującego:
1. Słupy oświetlenia 9 m – 16 szt.
2. Słupy oświetlenia 6 m – 8 szt.
3. Oprawy AMBER 2-150W – 20 szt. i TECEO1 – 8 szt.,
4. Kable YAKY 4x 25mm2 – 923 m., YAKY4x35mm2 – 132 m.,
5. Złącze kablowo-pomiarowe oświetlenia – 1 szt.
o łącznej wartości 206.620,74 zł.
Termin obowiązywania umowy – 31.12.2018 r.
Pismem znak ZDP.ED.430.41/18.JM z dnia 12.12.2018 r. Zarząd Dróg
Powiatowych w Poznaniu przekazał Gminie Dopiewo protokół
zdawczo - odbiorczy.
1. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi
powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej
w miejscowości Koziegłowy” - opłacono nadzór i kserokopie map na
łączną kwotę 19.567,30 zł. Wykonawca kończy budowę kanalizacji.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji
świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach” - nie ma jeszcze
decyzji ZRID, dokumentacja do końca marca 2019, prace do końca
czerwca 2019 r.
3. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji
kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego” roboty budowlane dobiegają końca.
4. „Projekt partnerski z gminą pn. „Węzeł przesiadkowy
Rokietnica”(ZIT)” - wykonawca zaczyna budowę kanalizacji. Termin
nie jest zagrożony.
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34.

24.10.2018 r.

XLIV/631/V/2018

zmiany uchwały
nr XXV/349/V/2017
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie powierzenia
Miastu Poznań prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publicznymi drogami
powiatowymi
nr 2387P i 2507P - ul.
Grunwaldzka i Wołczyńska
w m. Plewiska, gm.
Komorniki, zmienionej
uchwałą Rady Powiatu
w Poznaniu
nr XXVII/385/V/2017
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

35.

24.10.2018 r.

XLIV/632/V/2018

zmiany uchwały
Nr XL/575/V/2018
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania

5. „Droga 2495P Komorniki - Puszczykowo remont nawierzchni w m.
Puszczykowo od ul. Mazurskiej do DW 430. Dokumentacja do końca
kwietnia 2019. Termin nie jest zagrożony.
W dniu 01.03.2017 r. podpisano porozumienie z Miastem Poznań
w sprawie powierzenia Miastu Poznań prowadzenia zadania
publicznego, w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
nr 2387P i 2507P - ul. Grunwaldzka i ul. Wołczyńska w m. Plewiska, gm.
Komorniki. Zakres zadania dotyczy opracowania dokumentów przed
inwestycyjnych, w tym:
1) koncepcji funkcjonalno - przestrzennej dla możliwych do
zastosowania rozwiązań;
2) programu funkcjonalno - użytkowego (PFU);
3) studium wykonalności (SW) wraz z dokumentacją niezbędną do
złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przebudowy przedmiotowego węzła; dla zadania
pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka,
w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20”.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarto w dniu 29.10.2018 r. aneks nr
1 w zakresie przedłużenia terminu oraz przesunięcia dofinansowania
między poszczególnymi latami powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 2 lipca 2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi na terenie Gminy.
Zakres zadania dotyczy:
1) montażu aktywnych znaków D-6 przy przejściach dla pieszych wraz ze
źródłem zasilania zlokalizowanych na następujących drogach
powiatowych:
a) 2418P – ul. Stefana Batorego po wschodniej stronie skrzyżowania
z ul. Batorowską w m. Batorowo;
b) 2418P – ul. Stefana Batorego przy świetlicy w m. Batorowo;
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publicznymi drogami
powiatowymi na terenie
Gminy

36.

24.10.2018 r.

XLIV/633/V/2018

zmiany uchwały
Nr XXVI/372/V/2017
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2392P
w m. Lusówko

37.

24.10.2018 r.

XLIV/634/V/2018

powierzenia Gminie Mosina
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą

c)
d)
e)
f)

2419P – ul Lusowska przy ul. Lipowej w m. Sady;
2419P – ul. Poznańska przy granicy zabudowy w m. Lusowo;
1872P - ul. Szamotulska przy blokach w m. Góra;
2392P - ul. Dopiewska przy ul. Szkolnej w m. Lusówko na prostym
odcinku drogi wraz z uzupełnieniem infrastruktury po wschodniej
stronie drogi;
g) 2392P - ul. Dopiewska przy przedszkolu w m. Lusówko wraz
z budową chodnika;
h) 2422P - ul. Lipowa przy ul. Krętej w m. Kokoszczyn;
i) 2417P - ul. Nowa przy szkole w m. Lusowo;
j) 2405P - ul. Skórzewska przy Krotowskim m. Wysogotowo,
2) Budowy sygnalizacji świetlnej wraz z źródłem zasilania na drodze
powiatowej nr 1890P - ul. Jankowicka przy szkole w m. Ceradz Kościelny.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 26.10.2018 r.
aneks, którym przedłużono termin oraz zakres powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 18.04.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną
drogą powiatową nr 2392P w m. Lusówko.
Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania dokumentacji
technicznej oraz przebudowy/rozbudowy pasa drogowego ul.
Dopiewskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Tarnowskiej w m. Lusówko
gm. Tarnowo Podgórne.
W terminie późniejszym zawarty został w dniu 25.10.2018 r. aneks nr 1,
którym przedłużono termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
Nie zostało zawarte porozumienie.
Gmina Mosina odstąpiła od przejęcia realizacji zadania będącego
w gestii Powiatu.
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powiatową nr 2466P - ul.
Sowiniecką w m. Mosina
38.

24.10.2018 r.

XLIV/635/V/2018

zmiany uchwały
Nr XXXIII/477/V/2017
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 25 października
2017 r. w sprawie
powierzenia Gminie Suchy
Las prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2428P - ul.
Lipowa w m. Golęczewo

39.

24.10.2018 r.

XLIV/636/V/2018

powierzenia Gminie
Dopiewo prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową
nr 2391P w m. Gołuski

40.

19.12.2018 r.

III/35/VI/2018

zmiany uchwały
Nr XLII/611/V/2018
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 26 września 2018
roku w sprawie ustalenia
wykazu wydatków
niewygasających z upływem
roku budżetowego 2018

W chwili obecnej procedowane jest zawarcie z Gminą Mosina umowy
w zakresie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej na
realizację zadania przez Powiat.
W dniu 02.11.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Suchy Las
w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2428P - ul. Lipowa w m. Golęczewo.
Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania dokumentacji
technicznej oraz przebudowy pasa drogowego ul. Lipowej na odcinku od
skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kwiatową i ul.
Akacjową w m. Golęczewo, gm. Suchy Las.
Na podstawie niniejszej uchwały został w dniu 19.12.2018 r. aneks nr 1,
którym przedłużono termin powierzenia oraz wykorzystania środków
finansowych, przyznanych z budżetu powiatu na ten cel.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 12.12.2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Dopiewo
w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2391P w m. Gołuski. Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania
dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika na odcinku od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 2416P do przystanku
autobusowego na ul. Szkolnej w m. Gołuski.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2020 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
1. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy
drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul.
Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy” – opłacono nadzór
i kserokopie map na łączną kwotę 19.567,30 zł. Wykonawca kończy
budowę kanalizacji.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji
świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach” - nie ma
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oraz ustalenia ostatecznego
terminu ich wydatkowania

jeszcze decyzji ZRID, dokumentacja do końca marca 2019, prace do
końca czerwca 2019.
3. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji
kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego”
- roboty budowlane dobiegają końca.
4. „Projekt partnerski z gminą pn. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica
(ZIT)” - wykonawca zaczyna budowę kanalizacji. Termin nie jest
zagrożony.
5. „Droga 2495P Komorniki - Puszczykowo remont nawierzchni
w m. Puszczykowo od ul. Mazurskiej do DW 430. Dokumentacja” dokumentacja do końca kwietnia 2019. Termin nie jest zagrożony.
6. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej
2392P i 2403P z drogą wojewódzką 307 w m. Więckowice” –
inwestycja zakończona. Wydatkowano 489.667,61 zł.
7. „Przebudowa skrzyżowania na skrzyżowaniu dróg powiatowych
2403P, 2392P w m. Więckowice i drogi wojewódzkiej 307 wraz
z budową sygnalizacji świetlnej” - opłacono nadzór i częściowo
robotę na łączną kwotę 972.920,52 zł. Inwestycja oczekuje na odbiór
końcowy, Wykonawca dokonuje poprawek.
8. „Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2400P Napachanie Złotkowo w obrębie dwóch skrzyżowań dróg powiatowych na tej
drodze z drogą nr 2425P Żydowo-Rokietnica (ul. Kolejowa
i Szamotulska) oraz z drogą nr 2423P Mrowino - Rokietnica (Szkolna
i Szamotulska)” - ZRID do końca kwietnia. W przypadku braku
odwołań, zostanie uregulowana opłata za przygotowaną
dokumentację.
9. „Droga 2408P Pobiedziska – Tuczno przebudowa dwóch obiektów
mostowych w m. Nadrożno i Złotniczki – dokumentacja” - inwestycja
zakończona. Wydatkowano na dokumentację 25.866,90 zł.
10. „Droga nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo (ul. Gnieźnieńska)
rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2399P (ul.
Goślińska) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki
rowerowej (chodnika)” - ZRID już jest. Termin nie jest zagrożony.
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41.

19.12.2018 r.

III/39/VI/2018

zmiany uchwały
Nr XLII/413/IV/2014
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Rokietnica zadań
zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi
nr 2424P
w m. Kiekrz oraz 2425P
w m. Rokietnica i w m.
Rostworowo zmienionej
uchwałami Rady Powiatu
nr XIII/176/V/2015
z dnia 16 grudnia 2015 r.
i XXIV/333/V/2016
z dnia 14 grudnia 2016 r.

11. „Studium korytarzowe Obwodnicy Północno - Wschodniej
Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP” - obecny
termin RDOŚ to 23 kwietnia br.
12. „Rozbudowa drogi 2489P Swarzędz - Kamionki przez rzekę
Głuszynkę w m. Kamionki wraz z obiektem inżynierskim” inwestycja zakończona, dokumentacja odebrana (faktura na kwotę
78.720,00 zł.)
13. „Remont dróg powiatowych nr 2401P, 2402P i 2413P w m.
Dopiewo” - opłacono częściowo robotę na łączną kwotę
1.811.790,69 zł. Inwestycja oczekuje na odbiór końcowy,
Wykonawca dokonuje poprawek.
W dniu 15.09.2014 r. podpisano porozumienie z Gminą Rokietnica
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową.
Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania:
1) opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika przy
drodze powiatowej nr 2425P na odcinku od przejazdu kolejowego na ul.
Kolejowej w m. Rokietnica do skrzyżowania ul. Rokietnickiej z ul.
Modrzewiową w m. Rostworowo,
2) opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika przy
drodze powiatowej nr 2424Pw m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11
do ul. Leśnej.
W terminie późniejszym zawarty został:
- w dniu 22.12.2015 r. aneks nr 1, którym zmieniono termin powierzenia
dla zadania 1) do 31.12.2015 r., a dla zadania 2) pozostawiono termin
bez zmian tj. 31.12.2016 r.
- w dniu 22.12.2016 r. aneks nr 2, którym zmieniono termin powierzenia
dla zadania 2) do dnia 31.12.2018 r.
Niniejszą uchwałą zawarty został w dniu 21.12.2018 r. aneks nr 2,
którym zmieniono termin powierzenia dla zadania 2) do dnia
31.12.2020 r.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
Zadanie 1) zrealizowane w 2015 r. i rozliczone’
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42.

19.12.2018 r.

III/40/VI/2018

43.

26.04.2017 r.

XXVII/385/V/2017

zmiany uchwały
Nr XXXII/453/V/2017
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Kostrzyn
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi
nr 2514P i 2439P
zmiany uchwały
nr XXV/349/V/2017
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie powierzenia
Miastu Poznań prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publicznymi drogami
powiatowymi nr 2387P
i 2507P –ul. Grunwaldzka
i Wołczyńska w m. Plewiska,
gm. Komorniki

Zadanie 2) w trakcie realizacji.
W dniu 8 grudnia 2017 r. podpisano porozumienie w sprawie
powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego
w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2514P
i 2439P w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej
oraz przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 2514P (ul.
Czereśniowa i ul. Lipowa) i 2439P (ul. Lipowa) w m. Trzek.
W dniu 31 grudnia 2018 r. zawarto Aneks nr 1 do porozumienia. Termin
obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 01.03.2017 r. podpisano porozumienie z Miastem Poznań
w sprawie powierzenia Miastu Poznań prowadzenia zadania
publicznego, w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
nr 2387P i 2507P - ul. Grunwaldzka i ul. Wołczyńska w m. Plewiska gm.
Komorniki. Zakres zadania dotyczy opracowania dokumentów przed
inwestycyjnych, w tym
1) koncepcji funkcjonalno - przestrzennej dla możliwych do
zastosowania rozwiązań;
2) programu funkcjonalno - użytkowego (PFU);
3) studium wykonalności (SW) wraz z dokumentacją niezbędną do
złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przebudowy przedmiotowego węzła;
dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego
Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20.”
Wprowadzane przedmiotową uchwałą zmiany nie zostały uwzględnione
w porozumieniu.
W terminie późniejszym zawarto w dniu 29.10.2018 r. aneks nr 1
w zakresie przedłużenia terminu oraz przesunięcia dofinansowania
miedzy poszczególnymi latami powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
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44.

23.05.2017 r.

XXVIII/391/V/2017

powierzenia Gminie
Rokietnica prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową
nr 2424P - ul. Pocztowa
i ul. Golęcińska
m. Rokietnica

45.

23.05.2017 r.

XXVIII/392/V/2017

powierzenia Miastu
i Gminie Kórnik
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2473P

46.

23.05.2017 r.

XXVIII/393/V/2017

47.

23.05.2017 r.

XXVIII/394/V/2017

powierzenia Gminie
Swarzędz prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową
nr 2439P
powierzenia Gminie Buk
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania drogami
powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta
Buk

W dniu 21.06.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Rokietnica
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2424P - ul. Pocztowa i ul. Golęcińska m. Rokietnica. Zakres
powierzonego zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej
oraz przebudowy drogi powiatowej nr 2424P – ul. Pocztowej
i Golęcińskiej w m. Rokietnica, na odcinku od skrzyżowania dróg
powiatowych ul. Szamotulskiej (DP nr 2400P) z ul. Pocztową (DP 2424P)
do drogi gminnej ul. Rolnej (działka nr ewid. 183/2) w ramach zadania
pn. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica”.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2021 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 06.07.2017 r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia
Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2473P w zakresie
dotyczącym budowy chodnika w miejscowości Błażejewo. Termin
obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Wystąpiono do Gminy o przekazanie rozliczenia z powierzonego do
realizacji zadania.
W dniu 30.05.2017 r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2439P w zakresie
dotyczącym przebudowy ulicy Średzkiej na odcinku od torów
kolejowych do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2020 r.
W dniu 05.06.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk, dotyczące
powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania
drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Buk.
Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania przez gminę
obowiązków zarządcy drogi wynikających z obowiązujących przepisów,
w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta.
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48.

23.05.2017 r.

XXVIII/395/V/2017

powierzenia Gminie
Stęszew prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
drogami powiatowymi
w granicach
administracyjnych miasta
Stęszew

49.

23.05.2017 r.

XXVIII/396/V/2017

powierzenia Gminie
Puszczykowo prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
drogami powiatowymi
w granicach
administracyjnych miasta
Puszczykowo

50.

23.05.2017 r.

XXVIII/399/V/2017

ustalenia stawek opłat za
zajmowanie pasa
drogowego dróg
powiatowych na cele
niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu
drogowego

W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 1 z dnia 19.09.2018 r.
korygujący nazwę ulic w związku z podjętą przez Radę Gminy Buk
uchwałą zmieniającą nazwy ulic.
Termin obowiązywania porozumienia - bezterminowe.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 01.06.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Stęszew,
dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych
miasta Stęszew. Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania przez
gminę obowiązków zarządcy drogi wynikających z obowiązujących
przepisów, w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na
terenie miasta.
Termin obowiązywania porozumienia - bezterminowe.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 02.06.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Puszczykowo,
dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych
miasta Puszczykowo. Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania
przez gminę obowiązków zarządcy drogi wynikających z obowiązujących
przepisów, w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na
terenie miasta.
Termin obowiązywania porozumienia - bezterminowe.
Zadanie w trakcie realizacji.
Pismem z dnia 08.06.2017 r. poinformowano Gminy, z którymi zawarte
zostały porozumienia, dotyczące powierzenia prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta, o podjętej przez Radę Powiatu w Poznaniu
uchwale określającej wysokość stawek pobieranych z tytułu zajęcia pasa
drogowego dróg powiatowych, wskazując przy tym konieczność ich
uwzględnienia w wydawanych decyzjach.
Uchwała bezterminowa.
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51.

21.06.2017 r.

XXIX/405/V/2017

powierzenia Gminie
Murowana Goślina
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania drogami
powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta
Murowana Goślina

52.

21.06.2017 r.

XXIX/409/V/2017

powierzenia Gminie Mosina
prowadzenia zadania
publicznego
w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową
nr 2460P
w m. Czapury

Na podstawie powyższej Uchwały Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu, od czerwca 2017 r. przy wydawaniu decyzji na zajęcie pasa
drogowego nalicza nowe stawki za jego zajęcie.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 23.06.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Murowana
Goślina, dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego
w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta Murowana Goślina. Zakres powierzonego
zadania dotyczy wykonania przez gminę obowiązków zarządcy drogi
wynikających z obowiązujących przepisów, w zakresie bieżącego
utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta.
W terminie późniejszym zawarty został:
- w dniu 25.09.2017 r. aneks nr 1, którym skorygowano numer drogi
powiatowej,
- aneks nr 2 z dnia 28.12.2017 r., w którym wykreślono z powierzenia
drogi powiatowe na terenie miasta, które w oparciu o stosowne
uchwały Rady Powiatu w Poznaniu i Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie pozbawione zostały dotychczasowej kategorii i zaliczone
zostały do kategorii dróg gminnych.
Termin obowiązywania porozumienia - bezterminowe.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 09.10.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Mosina
w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2460P w m. Czapury. Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania
budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Poznańskiej
na odcinku od km 0+181,30 do km 0+226,40 dokumentacji projektowej.
Do porozumienia został zawarty Aneks nr 1 z dnia 19.12.2017 r., którym
przedłużono termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia – 30.06.2018 r.
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

275

53.

21.06.2017 r.

XXIX/411/V/2017

zmiany uchwały
Nr XIV/195/V/2016
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Kostrzyn
prowadzenia zdania
publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi
nr 2411P i 2441P

54.

21.06.2017 r.

XXIX/412/V/2017

udzielenia Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad dotacji celowej
na poszerzenie drogi
zbiorczej nr 1 planowanej
jako nowy przebieg drogi
powiatowej nr 2389P
Głuchowo - Chomęcice,
projektowanej w ramach
zadania pn. „Budowa drogi
S5 Poznań - Wrocław,
odcinek Poznań Wronczyn”

W dniu 07.11.2016 r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2411P i 2441P w zakresie
sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadnia pn. „Budowa układu
drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców
Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta)
wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań Warszawa”. Porozumienie obowiązywało do dnia 30.06.2017 r. W dniu
28 września 2017 r. zawarto porozumienie w sprawie kontynuacji
realizacji zadania.
30.12.2017 r. zawarty został Aneks nr 1 do porozumienia.
W dniu 7 maja 2018 r. został zawarty Aneks nr 2 do porozumienia,
wprowadzający finansowanie zadania przez Powiat oraz przedłużający
termin jego realizacji do dnia 31.12.2021 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 11.10.2018 r. zawarta została ze Skarbem Państwa –
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i autostrad umowa w sprawie
udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotacji
celowej na poszerzenie drogi zbiorczej nr 1 planowanej jako nowy
przebieg drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice,
projektowanej w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań –
Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn”.
Przedmiotem porozumienia jest udzielenie Skarbowi Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu,
dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację w roku 2019
zadania polegającego na poszerzeniu drogi zbiorczej nr 1 planowanej
jako nowy przebieg drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice,
projektowanej w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań –
Wrocław, odcinek Poznań - Wronczyn”, zgodnie z wykonaną na zlecenie
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (w oparciu o stosowne
porozumienie z GDDKiA) dokumentacją projektową.
Termin obowiązywania porozumienia – 30.06.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
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55.

30.08.2017 r.

XXXI/430/V/2017

56.

29.09.2017 r.

XXXII/451/V/2017

57.

27.09.2017 r.

XXXII/453/V/2017

zmiany uchwały
Nr XXIX/405/V/2017
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Murowana Goślina
prowadzenia zadania
publicznego
w zakresie zarządzania
drogami powiatowymi
w granicach
administracyjnych miasta
Murowana Goślina

W dniu 23.06.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Murowana
Goślina, dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego
w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta Murowana Goślina. Zakres powierzonego
zadania dotyczy wykonania przez gminę obowiązków zarządcy drogi
wynikających z obowiązujących przepisów, w zakresie bieżącego
utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta.
Na podstawie niniejszej uchwały w dniu 25.09.2017 r. zawarto aneks nr
1, którym skorygowano numer drogi powiatowej.
W terminie późniejszym został zawarty aneks nr 2 z dnia 28.12.2017 r.,
w którym wykreślono z powierzenia drogi powiatowe na terenie miasta,
które w oparciu o stosowne uchwały Rady Powiatu w Poznaniu i Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie, pozbawione zostały dotychczasowej
kategorii i zaliczone zostały do kategorii dróg gminnych.
Termin obowiązywania porozumienia - bezterminowe.
Zadanie w trakcie realizacji.
w sprawie powierzenia
W dniu 29.09.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Komorniki
Gminie Komorniki
w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2387P
publicznego w zakresie
- ul. Szkolna w m. Plewiska
zarządzania publiczną drogą Zakres zadania dotyczy wykonania przebudowy ul. Szkolnej na odcinku
powiatową nr 2387P - ul.
od ul. Fabianowskiej do ul. Grunwaldzkiej w m. Plewiska.
Szkolna w m. Plewiska
W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 1 z dnia 22 maja 2018 r.
zmieniający wysokość dofinansowania z budżetu powiatu
Termin obowiązywania porozumienia - 30.06.2018 r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
powierzenia Gminie
W dniu 8 grudnia 2017r. podpisano porozumienie w sprawie
Kostrzyn prowadzenia
powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego
zadania publicznego
w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2514P
w zakresie zarządzania
i 2439P w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej
publicznymi drogami
oraz przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 2514P (ul.
powiatowymi
Czereśniowa i ul. Lipowa) i 2439P (ul. Lipowa) w m. Trzek
nr 2514P i 2439P
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58.

27.09.2017 r.

XXXII/455/V/2017

59.

27.09.2017 r.

XXXII/456/V/2017

W dniu 31 grudnia 2018 r. zawarto Aneks nr 1 do porozumienia. Termin
obowiązywania porozumienia – 31.12.2019 r.
zmiany uchwały
W dniu 23.06.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Murowana
Nr XXIX/405/V/2017
Goślina, dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego
Rady Powiatu w Poznaniu
w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach
z dnia 21 czerwca 2017 r.
administracyjnych miasta Murowana Goślina. Zakres powierzonego
w sprawie powierzenia
zadania dotyczy wykonania przez gminę obowiązków zarządcy drogi
Gminie Murowana Goślina wynikających z obowiązujących przepisów, w zakresie bieżącego
prowadzenia zadania
utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta.
publicznego w zakresie
Do porozumienia zawarty został w dniu 25.09.2017 r. aneks nr 1, którym
zarządzania drogami
skorygowano numer drogi powiatowej.
powiatowymi w granicach
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został aneks nr 2 z dnia
administracyjnych miasta
28.12.2017 r., w którym wykreślono z powierzenia drogi powiatowe na
Murowana Goślina,
terenie miasta, które w oparciu o stosowne uchwały Rady Powiatu
zmienionej uchwałą
w Poznaniu i Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie pozbawione zostały
Nr XXIX/430/V/2017
dotychczasowej kategorii i zaliczone zostały do kategorii dróg gminnych.
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Termin obowiązywania porozumienia - bezterminowe.
Zadanie w trakcie realizacji.
zmiany uchwały
W dniu 21.04.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Mosina
Nr V/51/V/2015
w sprawie prowadzenia zadania publicznego polegającego na
Rady Powiatu w Poznaniu
zarządzaniu drogą powiatową nr 2466P.
z dnia 17 marca 2015 r.
Zakres zadania dotyczył wykonania aktualizacji projektu przebudowy ul.
w sprawie powierzenia
Sowinieckiej w m. Mosina.
Gminie Mosina
Do porozumienia został zawarty Aneks nr 1 z dnia 27.11.2015 r., Aneks
prowadzenia zadania
nr 2 z dnia 01.02.2016 r., aneks nr 3 z dnia 30.05.2016 r., aneks nr 4
publicznego w zakresie
z dnia 21.12.2016 r., aneks nr 5 z dnia 06.03.2018 r., aneks nr 6 z dnia
zarządzania publiczną drogą 02.10.2017 r. i aneks nr 7 z dnia 18.12.2017 r.
powiatową nr 2466P,
Aneksem nr 6 zmieniono wysokość dofinansowania z budżetu powiatu.
zmienionej Uchwałami Rady Termin obowiązywania porozumienia po ww. zmianach - 30.06.2018 r.
Powiatu w Poznaniu
Zadanie zrealizowane i rozliczone
Nr X/109/V/2015
z dnia 23 września 2015 r.,
Nr XVII/228/V/2016
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60.

27.09.2017 r.

XXXII/458/V/2017

61.

27.09.2017 r.

XXXII/459/V/2017

62.

25.10.2017 r.

XXXIII/471/V/2017

z dnia 18 maja 2016 r.,
Nr XXIV/336/V/2016
z dnia 14 grudnia 2016 r.,
Nr XXV/345/V/2017
z dnia 22 lutego 2017 r.
zmiany uchwały
Nr XIX/251/V/2016
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Kórnik prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową
bez nazwy (byłą drogą
wojewódzką nr 433)
powierzenia Gminie
Czerwonak prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową
nr 2407P

powierzenia Gminie
Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2420P – ul.
Poznańska w m. Tarnowo
Podgórne

W dniu 27.09.2016 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową bez numeru (byłą drogą wojewódzką nr
433), gm. Kórnik w zakresie budowy chodnika na odcinku od pętli
autobusowej przy węźle Koninko na drodze S - 11 do miejscowości
Żerniki. W dniu 28.02.2017 r. zawarto Aneks nr 1 do porozumienia,
zmieniający zakres zadania z budowy chodnika na ścieżkę rowerową.
30.09.2017 r. zawarto Aneks nr 2 do porozumienia, przedłużający
termin powierzenia zadania do dnia - 31.12.2018 r.
Wystąpiono do Gminy o przekazanie rozliczenia z powierzonego do
realizacji zadania.
W dniu 18.02.2017 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Czerwonak prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową 2407P w zakresie dotyczącym
wykonania dokumentacji technicznej dla zadania polegającego na
rozbudowie drogi powiatowej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul.
Trakt w Klinach. Termin obowiązywania porozumienia po ww. zmianach
- 31.12.2018 r.
Wystąpiono do Gminy o przekazanie rozliczenia z powierzonego do
realizacji zadania.
W dniu 15.01.2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną
drogą powiatową nr 2420P - ul. Poznańska w m. Tarnowo Podgórne.
Zakres zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz
przebudowy pasa drogowego w związku z budową chodnika na odcinku
ul. Poznańskiej od ronda na wiadukcie nad drogą krajową nr 92 do ul.
Rolnej w m. Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne.
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63.

25.10.2017 r.

XXXIII/472/V/2017

65.

25.10.2017 r.

XXXIII/477/V/2017

zmiany uchwały
Nr XVI/222/V/2016
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania
publicznego
w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową
nr 2392P - ul. Poznańską
w m. Jankowice zmienionej
Uchwałami Rady Powiatu
w Poznaniu
nr XIX/245/V/2016
z dnia 29 czerwca 2016 r.
i nr XXIII/319/V/2016
z dnia 23 listopada 2016 r.
powierzenia Gminie Suchy
Las prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2428P - ul.
Lipowa w m. Golęczewo

W terminie późniejszym zawarty został w dniu 17.09.2018 r. aneks nr 1,
którym przedłużono termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 12.07.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną
drogą powiatową. Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania
budowy chodnika, ścieżki pieszo - rowerowej i ścieżki rowerowej na
odcinku ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej oraz
przebudowy przecięcia się ul. Poznańskiej z ul. Admiralską w m.
Jankowice. W terminie późniejszym zawarty został w dniu 24.11.2016 r.
aneks nr 1, którym przedłużono termin powierzenia oraz przesunięto
dofinansowanie na rok 2017r.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 31.10.2017 r.
aneks nr 2, którym zmieniono zakres i termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Zadanie zostało zrealizowane

W dniu 02.11.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Suchy Las
w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2428P – ul. Lipowa w m. Golęczewo. Zakres powierzonego zadania
dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz przebudowy pasa
drogowego ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do
skrzyżowania z ul. Kwiatową i ul. Akacjową w m. Golęczewo, gm. Suchy
Las.
W terminie późniejszym zawarty został w dniu 19.12.2018 r. aneks nr 1,
którym przedłużono termin powierzenia oraz wykorzystania środków
finansowych przyznanych z budżetu powiatu na ten cel.
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66.

22.11.2017 r.

XXXIV/491/V/2017

67.

22.11.2017 r.

XXXIV/492/V/2017

zmiany uchwały
Nr IX/93/V/2015 Rady
Powiatu w Poznaniu
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Dopiewo
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2413P
zmienionej Uchwałą Rady
Powiatu w Poznaniu
Nr XIII/173/V/2015
z dnia 16 grudnia 2015 r.
zmiany uchwały
Nr XIV/188/V/2016
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Dopiewo
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2391P

Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 18.12.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Dopiewo
w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2413P.
Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania dokumentacji
technicznej oraz budowy chodnika w m. Dopiewo, na odcinku od
ul. Północnej do ul. Wiśniowej.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarto w dniu 23.11.2017 r. aneks nr
1, którym przedłużono termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Wystąpiono do Gminy o przekazanie rozliczenia z powierzonego do
realizacji zadania.

W dniu 05.04.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Dopiewo
w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2391P na odcinku ul. Dopiewskiej w pobliżu ul. Kwiatowej i ul.
Pamiątkowej m. Gołuski.
Zakres powierzonego zadania dotyczy budowy przystanków
autobusowych w m. Gołuski przy ul. Dopiewskiej w pobliżu ul.
Kwiatowej i ul. Pamiątkowej.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarto w dniu 27.11.2017 aneks nr 1,
którym przedłużono termin powierzenia. Termin obowiązywania
porozumienia - 31.12.2018r.
Wystąpiono do Gminy o przekazanie rozliczenia z powierzonego do
realizacji zadania.
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68.

22.11.2017 r.

XXXIV/494/V/2017

W dniu 06.04.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Dopiewo
w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2391P na odcinku ul. Dopiewskiej w pobliżu ul. Stokrotki i ul. Wspólnej
m. Gołuski.
Zakres powierzonego zadania dotyczy budowy przystanków
autobusowych w m. Gołuski przy ul. Dopiewskiej w pobliżu ul. Stokrotki
i ul. Wspólnej.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarto w dniu 28.11.2017 r. aneks nr
1, którym przedłużono termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Wystąpiono do Gminy o przekazanie rozliczenia z powierzonego do
realizacji zadania.
W dniu 04.04.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Dopiewo
w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2391P na odcinku ul. Dopiewskiej w m. Palędzie. Zakres powierzonego
zadania, dotyczy budowy przystanków autobusowych w m. Palędzie
przy ul. Dopiewskiej w pobliżu ul. Morskiej i ul. Bursztynowej.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarto w dniu 28.11.2017 r. aneks nr
1, którym przedłużono termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Wystąpiono do Gminy o przekazanie rozliczenia z powierzonego do
realizacji zadania.
zmiany uchwały
W dniu 04.05.2010 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia
Nr XXXIX/325/III/2010
Gminie Suchy Las przez Powiat Poznański niektórych zadań zarządzania
Rady Powiatu w Poznaniu
publicznymi drogami powiatowymi w zakresie budowy ścieżki
rowerowej Radojewo - Biedrusko w ciągu drogi powiatowej nr 2406P
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie powierzenia
oraz budowy i bieżącego utrzymania chodnika wzdłuż ulicy Dworcowej
Gminie Suchy Las niektórych w m. Chludowo w ciągu drogi powiatowej nr 2427P. W dniu
zadań zarządzania
31.12.2015 r. podpisano Aneks nr 1, przedłużający termin realizacji
publicznymi drogami
zadania do dnia 31.12.2017 r. W dniu 18.12.2017 r. podpisano Aneks
powiatowymi
nr 2, przedłużający termin realizacji zadania do dnia 31.12.2018 r.
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69.

22.11.2017 r.

XXXIV/495/V/2017

Zadanie zostało wykonane.
Wystąpiono do Gminy o przekazanie rozliczenia zadania.
zmiany uchwały
W dniu 06.03.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
Nr XIX/246/V/2016
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
Rady Powiatu w Poznaniu
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2492P w m. Sznyfin.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zakres zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz
w sprawie powierzenia
realizacji budowy chodnika w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 7 do
Gminie Buk prowadzenia
przystanku autobusowego.
zadania publicznego
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 21.12.2017 r.
w zakresie zarządzania
Aneks nr 1, którym przedłużono termin realizacji zadania do dnia
publicznymi drogami
31.12.2018 r. Ponadto w terminie późniejszym zawarty został aneks nr
powiatowymi 2492P
2 z dnia 16.04.2018 r., aneks nr 3 z dnia 17.09.2018 r.
i 2498P, zmienionej uchwałą Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Rady Powiatu w Poznaniu
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
nr XX/281/V/2016
W dniu 07.03.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
nr XXIV/331/V/2016
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2498P w m. Sznyfin.
z dnia 14 grudnia 2016 r.,
Zakres zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz
XXV/346/V/2017
realizacji budowy chodnika w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 3a do
z dnia 22 lutego 2017 r.
istniejącego chodnika.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 22.12.2017 r.
Aneks nr 1, którym przedłużono termin realizacji zadania. Ponadto
w terminie późniejszym zawarty został aneks nr 2 z dnia 17.04.2018 r.
i aneks nr 3 z dnia 18.09.2018 r.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
W dniu 08.03.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2498P w m. Dobra.
W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna dla
budowy na obszarze zabudowanym obustronnego chodnika w m.
Dobra.
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70.

13.12.2017 r.

XXXV/500/V/2017

powierzenia Gminie
Kostrzyn prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publicznymi drogami
powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta
Kostrzyn

71.

13.12.2017 r

XXXV/501/V/2017

zmiany uchwały
Nr XIV/195/V/2016
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Kostrzyn
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi
nr 2411P i 2441P

Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 27.12.2017 r.
Aneks nr 1, którym przedłużono termin realizacji zadania. Ponadto
w terminie późniejszym zawarty został aneks nr 2 z dnia 18.04.2018 r.
i aneks nr 3 z dnia 15.10.2018 r.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
W dniu 28.12.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Kostrzyn
dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych
miasta Kostrzyn. Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania przez
gminę obowiązków zarządcy drogi wynikających z obowiązujących
przepisów, w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na
terenie miasta.
Termin obowiązywania porozumienia - bezterminowe.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 07.11.2016 r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2411P i 2441P w zakresie
sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa
układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej
i Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe
w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20
relacji Poznań - Warszawa”. Porozumienie obowiązywało do dnia
30.06.2017 r. W dniu 28 września 2017 r. zawarto porozumienie
w sprawie kontynuacji realizacji zadania. 30.12.2017 r. zawarty został
Aneks nr 1 do porozumienia. W dniu 7 maja 2018 r. został zawarty Aneks
nr 2 do porozumienia, wprowadzający finansowanie zadania przez
Powiat oraz przedłużający termin jego realizacji do dnia 31.12.2021 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
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72.

13.12.2017 r.

XXXV/502/V/2017

73.

13.12.2017 r.

XXXV/507/V/2017

zmiany uchwały
Nr XVI/221/V/2016
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie: powierzenia
Gminie Kleszczewo
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi nr
2429P i 2440P zmienionej
Uchwałą Nr
XXIV/332/V/2016
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2016 r.
zmiany uchwały
Nr V/51/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Mosina
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2466P,
zmienionej Uchwałami Rady
Powiatu w Poznaniu
Nr X/109/V/2015
z dnia 23 września 2015 r.,
Nr XVII/228/V/2016
z dnia 18 maja 2016 r.,
Nr XXIV/336/V/2016
z dnia 14 grudnia 2016 r.,

W dniu 20.06.2016 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Kleszczewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową w zakresie dotyczącym
opracowania projektu przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych
nr 2429P i 2440P w Tulcach w rejonie Sanktuarium wraz z pętlą
autobusową i odcinkiem chodnika wzdłuż ulicy Poznańskiej.
W dniu 28.12.2016 r. podpisano Aneks nr 1, przedłużający termin
realizacji zadania do dnia 31.12.2017 r.
W dniu 18.12.2017 r. podpisano Aneks nr 2, przedłużający termin
realizacji zadania do dnia 30.06.2018 r.
W dniu 28.06.2018 r. podpisano Aneks nr 3, przedłużający termin
realizacji zadania do dnia 31.12.2018 r.
Wystąpiono do Gminy w sprawie przekazania rozliczenia z realizacji
zadania.
W dniu 21.04.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Mosina
w sprawie prowadzenia zadania publicznego polegającego na
zarządzaniu drogą powiatową nr 2466P.
Zakres zadania dotyczył wykonania aktualizacji projektu przebudowy ul.
Sowinieckiej w m. Mosina.
Do porozumienia został zawarty Aneks nr 1 z dnia 27.11.2015 r., Aneks
nr 2 z dnia 01.02.2016 r., aneks nr 3 z dnia 30.05.2016 r., aneks nr 4
z dnia 21.12.2016 r., aneks nr 5 z dnia 06.03.2018 r., aneks nr 6 z dnia
02.10.2017 r. i aneks nr 7 z dnia 18.12.2017 r.
Aneksem nr 7 przedłużono termin powierzenia oraz zmieniono termin
przekazania środków finansowych z budżetu powiatu.
Termin obowiązywania porozumienia po zmianach - 30.06.2018 r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
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74.

13.12.2017 r.

XXXV/508/V/2017

75.

24.02.2016 r.

XIV/188/V/2016

Nr XXV/345/V/2017
z dnia 22 lutego 2017 r.,
Nr XXXII/456/V/2017
z dnia 27 września 2017 r.
zmiany uchwały
Nr XXIX/409/V/2017
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Mosina zadania
zarządzania drogą
powiatową nr 2460P
w m. Czapury
powierzenia Gminie
Dopiewo prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową
nr 2391P

W 09.10.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Mosina w sprawie
powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P w m.
Czapury. Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania budowy
chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Poznańskiej na odcinku od
km 0+181,30 do km 0+226,40 dokumentacji projektowej.
Na podstawie niniejszej uchwały został zawarty Aneks nr 1 z dnia
19.12.2017 r., którym przedłużono termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia - 30.06.2018 r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
W dniu 05.04.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Dopiewo
w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2391P na odcinku ul. Dopiewskiej w pobliżu ul. Kwiatowej
i ul. Pamiątkowej m. Gołuski.
Zakres powierzonego zadania dotyczy budowy przystanków
autobusowych w m. Gołuski przy ul. Dopiewskiej w pobliżu ul.
Kwiatowej i ul. Pamiątkowej.
W terminie późniejszym zawarto w dniu 27.11.2017 r. aneks nr 1,
którym przedłużono termin powierzenia. Termin obowiązywania
porozumienia – 31.12.2018 r.
Wystąpiono do Gminy o przekazanie rozliczenia z powierzonego do
realizacji zadania.
W dniu 06.04.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Dopiewo
w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2391P na odcinku ul. Dopiewskiej w pobliżu ul. Stokrotki i ul. Wspólnej
m. Gołuski.
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76.

24.02.2016 r.

XIV/195/V/2016

powierzenia Gminie
Kostrzyn prowadzenia
zdania publicznego
w zakresie zarządzania
publicznymi drogami
powiatowymi
nr 2411P i 2441P

Zakres powierzonego zadania dotyczy budowy przystanków
autobusowych w m. Gołuski przy ul. Dopiewskiej w pobliżu ul. Stokrotki
i ul. Wspólnej.
W terminie późniejszym zawarto w dniu 28.11.2017 r. aneks nr 1,
którym przedłużono termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Wystąpiono do Gminy o przekazanie rozliczenia z powierzonego do
realizacji zadania.
W dniu 04.04.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Dopiewo
w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2391P na odcinku ul. Dopiewskiej w m. Palędzie. Zakres powierzonego
zadania dotyczy budowy przystanków autobusowych w m. Palędzie przy
ul. Dopiewskiej w pobliżu ul. Morskiej i ul. Bursztynowej.
W terminie późniejszym zawarto w dniu 28.11.2017 r. aneks nr 1, którym
przedłużono termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia - 1.12.2018 r.
Wystąpiono do Gminy o przekazanie rozliczenia z powierzonego do
realizacji zadania.
W dniu 07.11.2016 r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2411P i 2441P w zakresie
sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadnia pn. „Budowa układu
drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców
Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz
z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań Warszawa”. Porozumienie obowiązywało do dnia 30.06.2017 r. W dniu
28 września 2017 r. zawarto porozumienie w sprawie kontynuacji
realizacji zadania. 30.12.2017 r. zawarty został Aneks nr 1 do
porozumienia. W dniu 7 maja 2018 r. został zawarty Aneks nr 2 do
porozumienia, wprowadzający finansowanie zadania przez Powiat oraz
przedłużający termin jego realizacji do dnia 31.12.2021 r.
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77.

27.04.2016 r.

XVI/212/V/2016

78.

27.04.2016 r.

XVI/221/V/2016

79.

27.04.2016 r.

XVI/222/V/2016

zmiany uchwały
nr VIII/78/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2015 r.
w sprawie: powierzenia
Gminie Swarzędz zadań
publicznych z zakresu
zarządzania drogami
powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta
zmienionej uchwałą
nr XI/13/V/2015
z dnia 28 października
2015 r.
powierzenia Gminie
Kleszczewo prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publicznymi drogami
powiatowymi
nr 2429P i 2440P

powierzenia Gminie
Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą

W dniu 30.06.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Swarzędz,
dotyczące powierzenia Gminie Swarzędz zadań publicznych z zakresu
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych
miasta.
Do porozumienia został zawarty Aneks nr 1 z dnia 01.12.2015 r., Aneks
nr 2 z dnia 30.03.2017 r. i Aneks nr 3 z dnia 16.04.2018 r.
Aneksem nr 2 zaktualizowano długości dróg.
Termin obowiązywania porozumienia - bezterminowo.
Zadanie w trakcie realizacji.

W dniu 20.06.2016 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Kleszczewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową w zakresie dotyczącym
opracowania projektu przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr
2429P i 2440P w Tulcach w rejonie Sanktuarium wraz z pętlą
autobusową i odcinkiem chodnika wzdłuż ulicy Poznańskiej.
W dniu 28.12.2016 r. podpisano Aneks nr 1, przedłużający termin
realizacji zadania do dnia 31.12.2017 r.
W dniu 18.12.2017 r. podpisano Aneks nr 2, przedłużający termin
realizacji zadania do dnia 30.06.2018 r.
W dniu 28.06.2018 r. podpisano Aneks nr 3, przedłużający termin
realizacji zadania do dnia 31.12.2018 r.
Wystąpiono do Gminy w sprawie przekazania rozliczenia z realizacji
zadania.
W dniu 12.07.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną
drogą powiatową.
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powiatową nr 2392P - ul.
Poznańską w m. Jankowice

80.

18.05.2016 r.

XVII/228/V/2016

81.

29.06.2016 r.

XIX/244/V/2016

Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania budowy chodnika,
ścieżki pieszo - rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej
od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej oraz przebudowy przecięcia się ul.
Poznańskiej z ul. Admiralską w m. Jankowice.
W terminie późniejszym zawarty został w dniu 24.11.2016 r. aneks nr 1,
którym przedłużono termin powierzenia oraz przesunięto
dofinansowanie na rok 2017 r. a w dniu 31.10.2017 r. aneks nr 2, którym
zmieniono zakres i termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Zadanie zostało zrealizowane.
zmiany uchwały
W dniu 21.04.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Mosina
Nr V/51/V/2015
w sprawie prowadzenia zadania publicznego polegającego na
zarządzaniu drogą powiatową nr 2466P.
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 17 marca 2015 r.
Zakres zadania dotyczył wykonania aktualizacji projektu przebudowy ul.
w sprawie powierzenia
Sowinieckiej w m. Mosina.
Gminie Mosina
Do porozumienia został zawarty Aneks nr 1 z dnia 27.11.2015 r., Aneks
prowadzenia zadania
nr 2 z dnia 01.02.2016 r., aneks nr 3 z dnia 30.05.2016 r., aneks nr 4
publicznego w zakresie
z dnia 21.12.2016 r., aneks nr 5 z dnia 06.03.2018 r., aneks nr 6 z dnia
zarządzania publiczną drogą 02.10.2017 r. i aneks nr 7 z dnia 18.12.2017 r.
powiatową nr 2466P,
Aneksem nr 3 zmieniono termin powierzenia.
zmienionej Uchwałą Rady
Termin obowiązywania porozumienia po zmianach - 30.06.2018 r.
Powiatu w Poznaniu
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
Nr X/109/V/2015
z dnia 23 września 2015 r.
powierzenia Gminie
W dniu 26.09.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Komorniki
Komorniki prowadzenia
w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania
zadania publicznego
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową
w zakresie zarządzania
Zakres zadania dotyczy wykonania
opracowania dokumentacji
publiczną drogą powiatową technicznej oraz przebudowy/rozbudowy ul. Poznańskiej w m.
nr 2412P - ul. Poznańska
Chomęcice .
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
w m. Chomęcice
Zadanie w trakcie realizacji.
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82.

29.06.2016 r.

XIX/245/V/2016

zmiany uchwały
Nr XVI/222/V/2016
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2392P - ul.
Poznańską w m. Jankowice

83.

29.06.2016 r.

XIX/246/V/2016

w sprawie powierzenia
Gminie Buk prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publicznymi drogami
powiatowymi
2492P i 2498P

W dniu 12.07.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną
drogą powiatową.
Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania budowy chodnika,
ścieżki pieszo - rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej
od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej oraz przebudowy przecięcia się ul.
Poznańskiej z ul. Admiralską w m. Jankowice.
W terminie późniejszym zawarty został w dniu 24.11.2016 r. aneks nr 1,
którym przedłużono termin powierzenia oraz przesunięto
dofinansowanie na rok 2017 r. a w dniu 31.10.2017 r. aneks nr 2, którym
zmieniono zakres i termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Zadanie zostało zrealizowane.
W dniu 06.03.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2492P w m. Sznyfin.
Zakres zadania dotyczył wykonania dokumentacji technicznej oraz
realizacji budowy chodnika w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 7 do
przystanku autobusowego.
W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 1 z dnia 21.12.2017 r.,
aneks nr 2 z dnia 16.04.2018 r., aneks nr 3 z dnia 17.09.2018 r.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r .
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
W dniu 07.03.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2498P w m. Sznyfin.
Zakres zadania dotyczył wykonania dokumentacji technicznej oraz
realizacji budowy chodnika w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 3a do
istniejącego chodnika.
W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 1 z dnia 22.12.2017 r.,
aneks nr 2 z dnia 17.04.2018 r. i aneks nr 3 z dnia 18.09.2018 r.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
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84.

29.06.2016 r.

XIX/251/V/2016

powierzenie Gminie Kórnik
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową bez nazwy (byłą
drogą wojewódzką nr 433)

85.

31.08.2016 r.

XX/281/V/2016

zmiany uchwały
Nr XIX/246/V/2016
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Buk prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publicznymi drogami

Zadanie zrealizowane i rozliczone.
W dniu 08.03.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2498P w m. Dobra.
W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna dla
budowy na obszarze zabudowanym obustronnego chodnika w m.
Dobra.
W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 1 z dnia 27.12.2017 r.,
aneks nr 2 z dnia 18.04.2018 r. i aneks nr 3 z dnia 15.10.2018 r.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
W dniu 27.09.2016 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową bez numeru (byłą drogą wojewódzką nr
433), gm. Kórnik w zakresie budowy chodnika na odcinku od pętli
autobusowej przy węźle Koninko na drodze S-11 do miejscowości
Żerniki.
28.02.2017 r. zawarto Aneks nr 1 do porozumienia, zmieniający zakres
zadania z budowy chodnika na ścieżkę rowerową.
30.09.2017 r. zawarto Aneks nr 2 do porozumienia przedłużający termin
powierzenia zadania do dnia - 31.12.2018 r.
Wystąpiono do Gminy w sprawie przekazania rozliczenia z realizacji
zadania.
W dniu 06.03.2017r . podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2492P w m. Sznyfin.
Zakres zadania dotyczył wykonania dokumentacji technicznej oraz
realizacji budowy chodnika w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 7 do
przystanku autobusowego.
W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 1 z dnia 21.12.2017 r.,
aneks nr 2 z dnia 16.04.2018 r., aneks nr 3 z dnia 17.09.2018 r.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
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powiatowymi
2492P i 2498P

86.

19.10.2016 r.

XXII/307/V/2016

powierzenia Gminie
Komorniki prowadzenia
zadań publicznych
w zakresie zarządzania
publicznymi drogami
powiatowymi nr 2389P - ul.
Stawna w m. Głuchowo
oraz 2388P - ul. Bukowa
w m. Walerianowo

W dniu 07.03.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2498P w m. Sznyfin.
Zakres zadania dotyczył wykonania dokumentacji technicznej
oraz realizacji budowy chodnika w m. Sznyfin na odcinku od posesji
nr 3a do istniejącego chodnika.
W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 1 z dnia 22.12.2017 r.,
aneks nr 2 z dnia17.04.2018 r. i aneks nr 3 z dnia 18.09.2018 r.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
W dniu 08.03.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2498P w m. Dobra.
W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna dla
budowy na obszarze zabudowanym obustronnego chodnika w m.
Dobra.
W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 1 z dnia 27.12.2017 r.,
aneks nr 2 z dnia 18.04.2018 r. i aneks nr 3 z dnia 15.10.2018 r.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
W dniu 8.11.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Komorniki
w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
nr 2388P - ul. Bukowa w m. Walerianowo
Zakres zadania dotyczy wykonania
opracowania dokumentacji
technicznej oraz budowy chodnika na odcinku ul. Bukowej
w m. Walerianowo, gm. Komorniki o długości ok. 1,3 km .
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 9.11.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Komorniki
w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
nr 2389P - ul. Stawna w m. Głuchowo.
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87.

23.11.2016 r.

XXIII/319/V/2016

88.

23.11.2016 r.

XXIII/323/V/2016

zmiany uchwały
Nr XVI/222/V/2016
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania
publicznego
w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową
nr 2392P - ul. Poznańską
w m. Jankowice zmienionej
Uchwałami Rady Powiatu
w Poznaniu
nr XIX/245/V/2016
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Suchy Las
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi
nr 2061P i 2427P

Zakres zadania dotyczy wykonania opracowania dokumentacji
technicznej dla budowy chodnika na odcinku ul. Stawnej
w m. Głuchowo, gm. Komorniki o długości ok. 0,25 km.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 12.07.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną
drogą powiatową.
Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania budowy chodnika,
ścieżki pieszo - rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej
od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej oraz przebudowy przecięcia się ul.
Poznańskiej z ul. Admiralską w m. Jankowice.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 24.11.2016 r.
aneks nr 1, którym przedłużono termin powierzenia oraz przesunięto
dofinansowanie na rok 2017 r.
W terminie późniejszym y zawarty został w dniu 31.10.2017 r. aneks nr
2, którym zmieniono zakres i termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Zadanie zrealizowane.
W dniu 25.11.2016 r podpisano porozumienie z Gminą Suchy Las
w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową
nr 2061P .
Zakres zadania dotyczy wykonania opracowania dokumentacji
technicznej oraz budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Dworcowej na
odcinku od drogi S11 do ul. Tysiąclecia w m. Golęczewo.
W terminie późniejszym zawarty został w dniu 18.10.2018 r. aneks nr 1,
którym przedłużono termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
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89.

14.12.2016 r.

XXIV/331/V/2016

W dniu 28.11.2016 r podpisano porozumienie z Gminą Suchy Las
w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2427P .
Zakres zadania dotyczy wykonania opracowania dokumentacji
technicznej oraz budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Dworcowej na
odcinku od drogi S11 w m. Chludowo do ul. Szkolnej w m. Zielątkowo.
W terminie późniejszym zawarty został w dniu 19.10.2018 r. aneks nr 1,
którym przedłużono termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
zmiany uchwały
W dniu 06.03.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
Nr XIX/246/V/2016
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
Rady Powiatu w Poznaniu
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2492P w m. Sznyfin.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zakres zadania dotyczył wykonania dokumentacji technicznej oraz
w sprawie powierzenia
realizacji budowy chodnika w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 7 do
Gminie Buk prowadzenia
przystanku autobusowego.
zadania publicznego
W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 1 z dnia 21.12.2017 r.,
w zakresie zarządzania
aneks nr 2 z dnia 16.04.2018 r., aneks nr 3 z dnia 17.09.2018 r.
publicznymi drogami
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
powiatowymi 2492P
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
i 2498P, zmienionej uchwałą W dniu 07.03.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
Rady Powiatu w Poznaniu
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
nr XX/281/V/2016
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2498P w m. Sznyfin.
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zakres zadania dotyczył wykonania dokumentacji technicznej oraz
realizacji budowy chodnika w m. Sznyfin na odcinku od posesji nr 3a do
istniejącego chodnika.
W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 1 z dnia 22.12.2017 r.,
aneks nr 2 z dnia17.04.2018 r. i aneks nr 3 z dnia 18.09.2018 r.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
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90.

14.12.2016 r.

XXIV/332/V/2016

zmiany uchwały
Nr XVI/221/V/2016
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie: powierzenia
Gminie Kleszczewo
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi
nr 2429P i 2440P

91.

14.12.2016 r.

XXIV/333/V/2016

zmiany uchwały
Nr XLII/413/IV/2014
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Rokietnica zadań
zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi
nr 2424P

W dniu 08.03.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk w sprawie
powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2498P w m. Dobra.
W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna dla
budowy na obszarze zabudowanym obustronnego chodnika w m.
Dobra.
W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 1 z dnia 27.12.2017 r.,
aneks nr 2 z dnia 18.04.2018 r. i aneks nr 3 z dnia 15.10.2018 r.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
W dniu 20.06.2016 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Kleszczewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową w zakresie dotyczącym
opracowania projektu przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr
2429P i 2440P w Tulcach, w rejonie Sanktuarium wraz z pętlą
autobusową i odcinkiem chodnika wzdłuż ulicy Poznańskiej.
W dniu 28.12.2016 r. podpisano Aneks nr 1, przedłużający termin
realizacji zadania do dnia 31.12.2017 r.
W dniu 18.12.2017 r. podpisano Aneks nr 2, przedłużający termin
realizacji zadania do dnia 30.06.2018 r.
W dniu 28.06.2018 r. podpisano Aneks nr 3, przedłużający termin
realizacji zadania do dnia 31.12.2018 r.
Wystąpiono do Gminy w sprawie przekazania rozliczenia z realizacji
zadania.
W dniu 15.09.2014 r. podpisano porozumienie z Gminą Rokietnica
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową.
Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonani:
1) opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika przy
drodze powiatowej nr 2425P na odcinku od przejazdu kolejowego
na ul. Kolejowej w m. Rokietnica do skrzyżowania ul. Rokietnickiej
z ul. Modrzewiową w m. Rostworowo,
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w m. Kiekrz oraz 2425P
w m. Rokietnica i w m.
Rostworowo zmienionej
uchwałami Rady Powiatu
nr XIII/176/V/2015
z dnia 16 grudnia 2015 r.

92.

14.12.2016 r.

XXIV/336/V/2016

zmiany uchwały
Nr V/51/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Mosina
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2466P,
zmienionej Uchwałami Rady
Powiatu w Poznaniu
Nr X/109/V/2015
z dnia 23 września 2015 r.,
Nr XVII/228/V/2016
z dnia 18 maja 2016 r.

2) opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika przy
drodze powiatowej nr 2424Pw m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11
do ul. Leśnej.
Zawarty został w dniu 22.12.2015 r. aneks nr 1, którym zmieniono
termin powierzenia dla zadania 1) do 31.12.2015 r., a dla zadania 2)
pozostawiono bez zmian tj. 31.12.2016 r.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 22.12.2016 r.
aneks nr 2, którym zmieniono termin powierzenia dla zadania 2) do dnia
31.12.2018 r.
W terminie późniejszym zawarty został w dniu 21.12.2018 r. aneks nr
2, którym zmieniono termin powierzenia dla zadania 2) do dnia
31.12.2020 r.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
Zadanie 1) zrealizowane w 2015 r. i rozliczone.
Zadanie 2) w trakcie realizacji.
W dniu 21.04.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Mosina
w sprawie prowadzenia zadania publicznego polegającego na
zarządzaniu drogą powiatową nr 2466P.
Zakres zadania dotyczył wykonania aktualizacji projektu przebudowy
ul. Sowinieckiej w m. Mosina.
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93.

17.03.2015 r.

V/51/V/2015

94.

17.06.2015 r.

VIII/78/V/2015

95.

26.08.2015 r.

IX/93/V/2015

96.

26.08.2015 r.

IX/94/V/2015

powierzenia Gminie Mosina
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2466P

W dniu 21.04.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Mosina
w sprawie prowadzenia zadania publicznego polegającego na
zarządzaniu drogą powiatową nr 2466P.
Zakres zadania dotyczył wykonania aktualizacji projektu przebudowy
ul. Sowinieckiej w m. Mosina.
Do porozumienia został zawarty Aneks nr 1 z dnia 27.11.2015 r., Aneks
nr 2 z dnia 01.02.2016 r., aneks nr 3 z dnia 30.05.2016 r., aneks nr 4
z dnia 21.12.2016 r., aneks nr 5 z dnia 06.03.2018 r., aneks nr 6 z dnia
02.10.2017 r. i aneks nr 7 z dnia 18.12.2017 r.
Termin obowiązywania porozumienia po ww. zmianach – 30.06.2018 r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
powierzenia Gminie
W dniu 30.06.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Swarzędz,
Swarzędz zadań publicznych dotyczące powierzenia Gminie Swarzędz zadań publicznych z zakresu
z zakresu zarządzania
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych
drogami powiatowymi
miasta.
w granicach
Do porozumienia został zawarty Aneks nr 1 z dnia 01.12.2015 r., Aneks
administracyjnych miasta
nr 2 z dnia 30.03.2017 r. i Aneks nr 3 z 16.04.2018 r.
Termin obowiązywania porozumienia - bezterminowo.
Zadanie w trakcie realizacji.
powierzenia Gminie
Do porozumienia został zawarty Aneks nr 1 z dnia 27.11.2015 r., aneks
Dopiewo prowadzenia
nr 2 z dnia 01.02.2016 r., aneks nr 3 z dnia 30.05.2016 r., aneks nr 4
zadania publicznego
z dnia 21.12.2016 r., aneks nr 5 z dnia 06.03.2018 r., aneks nr 6 z dnia
w zakresie zarządzania
02.10.2017 r. i aneks nr 7 z dnia 18.12.2017 r.
publiczną drogą powiatową Aneksem nr 4 przedłużono termin powierzenia.
nr 2413P, zmienionej
Termin obowiązywania porozumienia po zmianach - 30.06.2018 r.
Uchwałą Rady Powiatu
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
w Poznaniu
Nr XIII/173/V/2015
z dnia 16 grudnia 2015 r.
powierzenia Gminie
W dniu 23.12.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Rokietnica
Rokietnica prowadzenia
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania
zadania publiczną drogą
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą.
powiatową nr 2400P
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97.

23.09.2015 r.

X/109/V/2015

98.

28.10.2015 r.

XI/130/V/2015

99.

16.12.2015 r.

XIII/170/V/2015

Zakres powierzonego zadania dotyczy opracowania dokumentacji
technicznej oraz budowy chodnika w m. Bytkowo, ul. Obornicka na
odcinku od ul. Porzeczkowej do ul. Pawłowickiej .
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
zmiany uchwały
W dniu 21.04.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Mosina
Nr V/51/V/2015
w sprawie prowadzenia zadania publicznego polegającego na
Rady Powiatu w Poznaniu
zarządzaniu drogą powiatową nr 2466P.
z dnia 17 marca 2015 r.
Zakres zadania dotyczył wykonania aktualizacji projektu przebudowy
w sprawie powierzenia
ul. Sowinieckiej w m. Mosina.
Gminie Mosina
Do porozumienia został zawarty Aneks nr 1 z dnia 27.11.2015 r., Aneks
prowadzenia zadania
nr 2 z dnia 01.02.2016 r., aneks nr 3 z dnia 30.05.2016 r., aneks nr 4
publicznego w zakresie
z dnia 21.12.2016 r., aneks nr 5 z dnia 06.03.2018 r., aneks nr 6 z dnia
zarządzania publiczną drogą 02.10.2017 r. i aneks nr 7 z dnia 18.12.2017 r.
powiatową nr 2466P
Aneksem nr 1 przedłużono termin powierzenia oraz przekazania
środków finansowych.
Termin obowiązywania porozumienia po ww. zmianach - 30.06.2018 r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
zmiany uchwały
W dniu 30.06.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Swarzędz dot.
nr VIII/78/V/2015
powierzenia Gminie Swarzędz zadań publicznych z zakresu zarządzania
drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta.
Rady Powiatu w Poznaniu
Do porozumienia został zawarty Aneks nr 1 z dnia 01.12.2015 r., Aneks
z dnia 17 czerwca 2015 r.
nr 2 z dnia 30.03.2017 r. i Aneks nr 3 z 16.04.2018 r.
w sprawie: powierzenia
Aneksem nr 1 zaktualizowano długości dróg.
Gminie Swarzędz zadań
Termin obowiązywania porozumienia - bezterminowo.
publicznych z zakresu
Zadanie w trakcie realizacji.
zarządzania drogami
powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta
zmiany uchwały
W dniu 23.12.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Rokietnica
Nr IX/94/V/2015
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania
Rady Powiatu w Poznaniu
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą.
z dnia 26 sierpnia 2015r.
w sprawie powierzenia
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100.

16.12.2015 r.

XIII/173/V/2015

101.

16.12.2015 r.

XIII/176/V/2015

Gminie Rokietnica
prowadzenia zadania
publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2400P
powierzenia Gminie
Dopiewo prowadzenia
zadania publicznego
w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową
nr 2413P

zmiany uchwały
Nr XLII/413/IV/2014
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie powierzenia
Gminie Rokietnica zadań
zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi
nr 2424P w m. Kiekrz
oraz 2425P w m. Rokietnica
i w m. Rostworowo

Zakres powierzonego zadania dotyczy opracowania dokumentacji
technicznej oraz budowy chodnika w m. Bytkowo, ul. Obornicka na
odcinku od ul. Porzeczkowej do ul. Pawłowickiej .
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 18.12.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Dopiewo
w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2413P.
Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania dokumentacji
technicznej oraz budowy chodnika w m. Dopiewo, na odcinku od ul.
Północnej do ul. Wiśniowej.
W terminie późniejszym zawarto w dniu 23.11.2017 r. aneks nr 1, którym
przedłużono termin powierzenia.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2018 r.
Wystąpiono do Gminy o przekazanie rozliczenia z powierzonego do
realizacji zadania.
W dniu 15.09.2014 r. podpisano porozumienie z Gminą Rokietnica
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową.
Zakres powierzonego zadania dotyczy:
1) opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika przy
drodze powiatowej nr 2425P na odcinku od przejazdu kolejowego na
ul. Kolejowej w m. Rokietnica do skrzyżowania ul. Rokietnickiej
z ul. Modrzewiową w m. Rostworowo,
2) opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika przy
drodze powiatowej nr 2424Pw m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11
do ul. Leśnej.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 22.12.2015 r.
aneks nr 1, którym zmieniono termin powierzenia dla zadania 1) do
31.12.2015 r. a dla zadania 2) pozostawiono bez zmian tj. 31.12.2016 r.
W terminie późniejszym zawarty został:
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102.

17.12.2015 r.

XII/156/V/2015

103.

27.08.2014 r.

XLII/413/IV/2014

- w dniu 22.12.2016 r. aneks nr 2, którym zmieniono termin powierzenia
dla zadania 2) do dnia 31.12.2018 r.
- w dniu 21.12.2018 r. aneks nr 2, którym zmieniono termin
powierzenia dla zadania 2) do dnia 31.12.2020 r.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
Zadanie 1) zostało zrealizowane w 2015 r. i rozliczone.
Zadanie 2) w trakcie realizacji.
zmiany uchwały
W dniu 04.05.2010 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia
Nr XXXIX/325/III/2010
Gminie Suchy Las przez Powiat Poznański niektórych zadań zarządzania
Rady Powiatu w Poznaniu
publicznymi drogami powiatowymi w zakresie budowy ścieżki
z dnia 31 marca 2010 r.
rowerowej Radojewo – Biedrusko w ciągu drogi powiatowej nr 2406P
w sprawie powierzenia
oraz budowy i bieżącego utrzymania chodnika wzdłuż ulicy Dworcowej
Gminie Suchy Las niektórych w m. Chludowo w ciągu drogi powiatowej nr 2427P. W dniu 31.12.
zadań zarządzania
2015 r. podpisano Aneks nr 1 przedłużający termin realizacji zadania do
publicznymi drogami
dnia 31.12.2017 r. W dniu 18.12.2017 r. podpisano Aneks nr 2
powiatowymi
przedłużający termin realizacji zadania do dnia 31.12.2018 r.
Zadanie wykonane.
Wystąpiono do Gminy o przekazanie rozliczenia zadania.
powierzenia Gminie
W dniu 15.09.2014 r. podpisano porozumienie z Gminą Rokietnica
Rokietnica zadań
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania
zarządzania publicznymi
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową.
Zakres powierzonego zadania dotyczy:
drogami powiatowymi
1) opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika przy
nr 2424P
drodze powiatowej nr 2425P na odcinku od przejazdu kolejowego na ul.
w m. Kiekrz oraz 2425P
Kolejowej w m. Rokietnica do skrzyżowania ul. Rokietnickiej z ul.
w m. Rokietnica
Modrzewiową w m. Rostworowo,
i w m. Rostworowo
2) opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika przy
drodze powiatowej nr 2424Pw m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11
do ul. Leśnej.
W terminie późniejszym zawarty został:
- w dniu 22.12.2015r. aneks nr 1, którym zmieniono termin
powierzenia dla zadania 1) do 31.12.2015 r., a dla zadania 2)
pozostawiono bez zmian tj. 31.12.2016 r.
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104.

29.04.2010 r.

XXXIX/325/III/2010

105.

26.04.2005 r.

XXVIII/255/II/2005

- w dniu 22.12.2016r. aneks nr 2, którym zmieniono termin powierzenia
dla zadania 2) do dnia 31.12.2018 r.
- w dniu 21.12.2018 r. aneks nr 2, którym zmieniono termin
powierzenia dla zadania 2) do dnia 31.12.2020 r.
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2019 r.
Zadanie 1) zrealizowane w 2015 r. i rozliczone.
Zadanie 2) w trakcie realizacji.
w sprawie powierzenia
W dniu 04.05.2010 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia
Gminie Suchy Las niektórych Gminie Suchy Las przez Powiat Poznański niektórych zadań zarządzania
zadań zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi w zakresie budowy ścieżki
publicznymi drogami
rowerowej Radojewo – Biedrusko w ciągu drogi powiatowej nr 2406P
powiatowymi
oraz budowy i bieżącego utrzymania chodnika wzdłuż ulicy Dworcowej
w m. Chludowo w ciągu drogi powiatowej nr 2427P. W dniu 31.12.
2015 r. podpisano Aneks nr 1 przedłużający termin realizacji zadania do
dnia 31.12.2017 r. W dniu 18.12.2017 r. podpisano Aneks nr 2,
przedłużający termin realizacji zadania do dnia 31.12.2018 r.
Zadanie wykonane.
Wystąpiono do Gminy o przekazanie rozliczenia zadania.
powierzenia Gminie Mosina W dniu 02.04.2009 r. podpisano porozumienie z Gminą Mosina
zadań publicznych z zakresu dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania drogami
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych
powiatowymi w granicach
miasta Mosina.
administracyjnych miasta
Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania przez gminę
obowiązków zarządcy drogi, wynikających z obowiązujących przepisów,
w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta.
Termin obowiązywania porozumienia – bezterminowe.
Zadanie w trakcie realizacji.
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106.

26.04.2005 r.

XXVIII/257/II/2005

powierzenia Gminie
Pobiedziska zadań
publicznych z zakresu
zarządzania drogami
powiatowymi w granicach
administracyjnych miasta

107.

28.03.2018 r.

XXXVII/536/V/2018

powierzenia Gminie
Swarzędz realizacji zadań
związanych z obsługą
weekendowej linii
autobusowej łączącej
Swarzędz z gminami
Powiatu Poznańskiego
położonymi wokół Puszczy
Zielonka, umożliwiającej
przejazd większych grup
rowerzystów i turystów

108.

28.03.2018 r.

XXXVII/538/V/2018

udzielenia Województwu
Wielkopolskiemu pomocy
finansowej
na rekompensaty dla
operatora publicznego

W dniu 11.07.2007 r. podpisano porozumienie z Gminą Pobiedziska
dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych
miasta Mosina. Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania przez
gminę obowiązków zarządcy drogi wynikających z obowiązujących
przepisów, w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na
terenie miasta. Do porozumienia zawarty został:
- w dniu 21.11.2008 r. aneks, którym doprecyzowane zostały warunki
przekazywania środków finansowych na zadania remontowe
- w dniu 23.01.2014 r. aneks nr 2, którym zmieniono numer konta gminy
na które należy przekazywać środki finansowe.
Termin obowiązywania porozumienia – bezterminowe.
Zadanie w trakcie realizacji.
Realizacja zadania wynika z Planu Zrównoważonego Rozwoju
Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2025,
przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2014 roku. W ramach realizacji uchwały zawarto
w dniu 25.04.2018 r. z Gminą Swarzędz porozumienie w sprawie
powierzenia jej realizacji zadań związanych z obsługą weekendowej linii
autobusowej łączącej Swarzędz z gminami Powiatu Poznańskiego
położonymi wokół Puszczy Zielonka, umożliwiającej przejazd większych
grup rowerzystów i turystów. Zgodnie z zawartym porozumieniem
Gminie przekazano niezbędne środki na realizację zadania w dwóch
transzach: w dniu 14.05.2018 r. i 13.07.2018 r. Linię uruchomiono
28.04.2018 r. i działała ona przez wszystkie weekendy do 14.10.2018 r.
W okresie od maja do października 2018 roku autobusy zrealizowały
łącznie 29.763 km, przewożąc 3.815 pasażerów i 518 rowerów. Koszt
pracy przewozowej brutto wyniósł 230.625,02 zł. Zadanie zrealizowane.
Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w zakresie organizacji przewozów kolejowych wpisuje się w zakres
działania 4.2.1 pn. „Wspieranie budowy i funkcjonowanie Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej”, przewidzianego w Strategii Rozwoju Powiatu
Poznańskiego do 2030 r. Celem realizacji tego działania jest budowa
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transportu zbiorowego
w ramach realizacji zadania
publicznego pn.
„Wzmocnienie
wojewódzkich kolejowych
przewozów pasażerskich
na obszarze oddziaływania
Aglomeracji Poznańskiej
poprzez zwiększenie ilości
połączeń kolejowych”
dofinansowanie Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej (PKM)
109.

29.08.2018 r.

XLI/587/V/2018

110.

29.08.2018 r.

XLI/588/V/2018

sprawnego systemu transportu zbiorowego, w oparciu o system kolei
metropolitalnej, która ma być zintegrowana z pozostałymi formami
transportu publicznego (m.in. z komunikacją autobusową). W ramach
realizacji uchwały zawarto w dniu 16.04.2018 r. umowę nr
DT/III/109/2018 z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na rekompensatę dla operatora
transportu publicznego na następujących liniach kolejowych:
1) Poznań – Wągrowiec
2) Poznań – Nowy Tomyśl
3) Poznań – Jarocin
4) Poznań – Grodzisk Wlkp.
Koszt realizacja działania w 2018 roku wyniósł 351.000,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji do końca 2020 roku.
udzielenia Województwu
Uchwała związana ze wsparciem finansowym Urzędu Marszałkowskiego
Wielkopolskiemu pomocy
Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizacji przewozów
finansowej na
kolejowych, które wpisuje się w zakres działania 4.2.1 pn. „Wspieranie
rekompensaty dla operatora budowy i funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”,
publicznego transportu
przewidzianego w Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r.
zbiorowego
W ramach realizacji uchwały zawarto w dniu 06.09.2018 r. umowę nr
w ramach realizacji zadania DT/III/136/2018 z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy
publicznego pn.
finansowej w formie dotacji celowej na rekompensatę dla operatora
„Wzmocnienie
transportu publicznego na linii kolejowej Poznań – Swarzędz. Koszt
wojewódzkich kolejowych
realizacja działania w 2018 roku wyniósł 17.204,00 zł.
przewozów pasażerskich
Zadanie w trakcie realizacji do końca 2020 roku.
na obszarze oddziaływania
Aglomeracji Poznańskiej
poprzez zwiększenie ilości
połączeń kolejowych –
dofinansowanie Poznańskiej
Kolei Metropolitarnej
(PKM)”
udzielenia Gminie Swarzędz Realizacja zadania wynika z Planu Zrównoważonego Rozwoju
pomocy finansowej
Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2025,
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na realizację zadania
publicznego polegającego
na organizacji i obsłudze linii
komunikacyjnej 485 na
trasie Swarzędz - Jasin Biskupice - Pobiedziska

111.

29.08.2018 r.

XLI/589/V/2018

udzielenia Gminie Mosina
pomocy finansowej na
realizację zadania
publicznego polegającego
na organizacji i obsłudze linii
komunikacyjnej 699
na trasie Mosina –
Puszczykowo - Kórnik

112.

19.12.2018 r.

III/46/VI/2018

113.

19.12.2018 r.

III/47/VI/2018

udzielenia pomocy
finansowej Gminie Dopiewo
z przeznaczeniem na
dofinansowanie połączenia
autobusowego
do Domu Pomocy
Społecznej w Lisówkach
zmiany uchwały
Nr XXXVII/538/V/2018
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 28 marca 2018 r.

przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2014 roku. W dniu 3 września 2018 roku podpisano
stosowne porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą
Swarzędz w/s. udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na
wypłatę rekompensaty dla operatora publicznego transportu
zbiorowego, obsługującego linię nr 485 Swarzędz – Jasin - Biskupice.
Łącznie na przedmiotowej linii przejechano 22.935,6 km, z czego Powiat
Poznański sfinansował 7.356,5 km. Koszt wsparcia finansowego w 2018
roku wyniósł 49.288,60 zł.
Zadanie zrealizowane w całości.
Realizacja zadania wynika z Planu Zrównoważonego Rozwoju
Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2025,
przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2014 roku. W ramach realizacji uchwały zawarto
w dn. 03.09.2018 r. porozumienie z Gminą Mosina w/s udzielenia
pomocy finansowej z przeznaczeniem na rekompensatę dla operatora
publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 699
Mosina – Puszczykowo - Kórnik. W ciągu całego okresu porozumienia
autobusy zrealizowały łącznie 41.119 w km, z czego Powiat Poznański
sfinansował 30.222 km. Koszt wsparcia finansowego w 2018 roku
wyniósł 120.201,26 zł.
Zadanie zostało zrealizowane w całości.
W ramach realizacji uchwały, w dniu 02.01.2019 r. zawarto umowę
z Gminą Dopiewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej na rekompensaty dla operatorów publicznego
transportu zbiorowego, obsługujących linie publicznego transportu
zbiorowego dojeżdżające do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
Zadanie w trakcie realizacji.
W dniu 28 września 2018 r. Województwo Wielkopolskie złożyło
wniosek o zmianę wysokości dotacji celowej ustalonej w umowie
z Powiatem Poznańskim nr DT/III/109/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
przeznaczonej na zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych
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114.

29.03.2017 r.

XXVI/378/V/2017

w sprawie udzielenia
Województwu
Wielkopolskiemu pomocy
finansowej na
rekompensaty dla operatora
publicznego transportu
zbiorowego
w ramach realizacji zadania
publicznego pn.
„Wzmocnienie
wojewódzkich kolejowych
przewozów pasażerskich
na obszarze oddziaływania
Aglomeracji Poznańskiej
poprzez zwiększenie ilości
połączeń kolejowych –
dofinansowanie Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej
(PKM)”
powierzenia Gminie
Puszczykowo prowadzenia
zadania publicznego
polegającego na
zarządzaniu drogą
powiatową nr 2465P
na odcinku od przystanku
kolejowego Puszczykowo
do drogi wojewódzkiej 430

przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji
Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –
dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Zmiana
stawek wynikała z zakończenia procesu badania rekompensaty,
prowadzonego przez zewnętrznego audytora zgodnie z wymogami
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i uściślenia ich na
poszczególnych liniach określonych w porozumieniu.
Zadanie w trakcie realizacji do końca 2020 r.

Zadanie określone w uchwale polegało na przygotowaniu realizacji
projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie z Gminą Puszczykowo
w ramach projektu strategicznego ZIT „Poznańska Kolej Metropolitalna
(PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu
szynowego w MOF Poznania”, obejmującego inwestycje związane
z budową węzła integracji przy stacji kolejowej Puszczykowo. Zakres
powierzenia obejmuje m.in. złożenie wniosku i zawarcie umowy
o dofinansowanie, składanie wniosków o płatność, przyjęcie płatności,
rozliczenie zadania w ramach umowy dofinasowania z UMWW na
modernizację drogi powiatowej nr 2490 P wraz z budową ścieżki
rowerowej. Porozumienie regulujące szczegóły realizacji projektu
z Miastem Puszczykowo podpisano w dniu 30 czerwca 2017 r. W dniu
3 lipca 2017 r. Miasto Puszczykowo złożyło wniosek na dofinansowanie
projektu. Umowa na dofinansowanie projektu z środków unijnych
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115.

23.05.2017 r.

XXVIII/397/V/2017

powierzenia Gminie Mosina
prowadzenia zadania
publicznego polegającego
na zarządzaniu drogami
powiatowymi nr 3911P
w m. Pecna oraz 2465P
i 2469P w m. Drużyna

została podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku. 5 lipca 2018 roku Zarząd
Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłosił przetarg nieograniczony na
wybór wykonawcy powiatowej części projektu w trybie „Zaprojektuj
i Wybuduj”. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło 20 sierpnia 2018 roku.
Obecnie trwają prace projektowe i proces uzyskiwania wszelkich
niezbędnych zgód i zezwoleń. Przetarg na wykonanie części gminnej
projektu, Miasto Puszczykowo ogłosiło w dniu 5.12.2018 r., który został
rozstrzygnięty w dniu 11 stycznia 2019 r.
Zadanie określone w uchwale polegało na przygotowaniu realizacji
projektu partnerskiego realizowanego wspólnie z Gminą Mosina
w ramach projektu strategicznego ZIT „Poznańska Kolej Metropolitalna
(PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu
szynowego w MOF Poznania”, obejmującego inwestycje związane
z budową węzłów integracji przy stacjach kolejowych Pecna Drużyna.
Zakres powierzenia obejmuje m.in. złożenie wniosku i zawarcie umowy
o dofinansowanie, składanie wniosków o płatność, przyjęcie płatności,
rozliczenie zadania w ramach umowy dofinasowania z UMWW
na modernizację dróg powiatowych nr 3911P, 2465P i 2469P, będących
drogami dojazdowymi do stacji kolejowych. Porozumienie regulujące
szczegóły realizacji projektu z Miastem podpisano w dniu 3 lipca
2017 r. W tym samym dniu Gmina Mosina, złożyła wniosek na
dofinansowanie projektu. Umowa na dofinansowanie projektu
z środków unijnych została podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku.
Gmina Mosina:
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P
w m. Drużyna wraz z przebudową drogi - w formule „zaprojektuj
i wybuduj.”
Pierwszy przetarg ogłoszono 04.07.2018 r. Oferty złożyło 3
wykonawców. Przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert
niepodlegających odrzuceniu.
Drugi przetarg ogłoszono 17.09.2018 r. Złożono 2 oferty. Postępowanie
unieważniono 30.11.2019 r. Najkorzystniejsza oferta została odrzucona,
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116.

23.05.2017 r.

XXVIII/398/V/2017

powierzenia Gminie
Rokietnica prowadzenia
zadania publicznego
polegającego na
zarządzaniu drogami
powiatowymi
nr 2400P, 2423P, 2424P
i 2425P w miejscowości
Rokietnica

natomiast druga przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację
zamówienia.
Kolejny przetarg jest planowany w I kwartale 2019 r.
Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P
granica powiatu – Pecna w miejscowości Pecna - w formule „zaprojektuj
i wybuduj.”
04.07.2018 r. ogłoszono pierwszy przetarg, w którym udział wzięło 3
oferentów. Wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowany budżet,
zatem postepowanie przetargowe unieważniono.
Drugi przetarg ogłoszono 31.07.2018 r. Ofertę złożył jeden wykonawca.
Zaproponowana kwota dwukrotnie przekraczała zaplanowany budżet.
Postepowanie unieważniono.
Trzeci przetarg został ogłoszony 05.09.2018 r. Złożono 2 oferty, obie
ponad dwukrotnie przekraczające kwotę zaplanowaną na realizację
zadania. Postepowanie przetargowe ponownie zostało unieważnione.
Kolejny przetarg ogłoszono 26.09.2018 r. Złożono 2 oferty, nieznacznie
korzystniejsze od tych z poprzedniego przetargu. Postepowanie
unieważniono.
Zwiększono kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Ostatni przetarg
ogłoszono 29.11.2018 r. Złożono jedną ofertę, mieszczącą się
w zaplanowanym budżecie, która jednakże podlegała odrzuceniu.
Postepowanie przetargowe po raz kolejny zostało unieważnione.
Kolejny przetarg jest planowany w I kwartale 2019 r.
Zadanie polegało na przygotowaniu realizacji projektu partnerskiego
realizowanego wspólnie z Gminą Rokietnica w ramach projektu
strategicznego ZIT „Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja
systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF
Poznania”, obejmującego inwestycje związane z budową węzła
integracji przy stacji kolejowej Rokietnica. Zakres powierzenia obejmuje
m.in. złożenie wniosku i zawarcie umowy o dofinansowanie, składanie
wniosków o płatność, przyjęcie płatności, rozliczenie zadania w ramach
umowy dofinasowania z UMWW na modernizację dróg powiatowych,
stanowiących dojazd do dworca kolejowego. Porozumienie regulujące
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117.

21.06.2017 r.

XXIX/410/V/2017

zmiany uchwały
Nr XXVI/377/V/2017
Rady Powiatu w Poznaniu
w sprawie powierzenia
Gminie Kostrzyn
prowadzenia zadania
publicznego polegającego
na zarządzaniu drogą
powiatową nr 2445P
na odcinku Siedlec Gułtowy

118.

30.08.2017 r.

XXXI/427/V/2017

powierzenia Gminie
Stęszew prowadzenia
zadania publicznego
polegającego
na zarządzaniu drogami
powiatowymi nr 2451P
na odcinku Strykowo -

szczegóły realizacji projektu z Gminą Rokietnica podpisano w dniu 22
czerwca 2017 r. W dniu 3 lipca 2017 r. Gmina Rokietnica złożyła wniosek
na dofinansowanie projektu. Umowa na dofinansowanie projektu
z środków unijnych została podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku. 13
sierpnia 2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłosił
przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy powiatowej części. Jego
rozstrzygnięcie nastąpiło 17 października 2018 roku. Pod koniec roku
rozpoczęto prace budowlane od wycinki drzew. Przetarg na wykonanie
części gminnej projektu, Gmina Rokietnica ogłosiła w dniu
30.01.2019 r., który został rozstrzygnięty w dniu 11 stycznia 2019 r.
Zadanie polegało na aktualizacji projektu partnerskiego, realizowanego
wspólnie z Gminą Kostrzyn w ramach projektu strategicznego ZIT
„Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu
publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania”,
obejmującego inwestycje związane z budową węzła integracji przy stacji
kolejowej Gułtowy. Zakres powierzenia obejmuje m.in. złożenie
wniosku i zawarcie umowy o dofinansowanie, składanie wniosków
o płatność, przyjęcie płatności, rozliczenie zadania w ramach umowy
dofinasowania z UMWW na modernizację drogi powiatowej nr 2445P,
wraz z budową ścieżki rowerowej. Porozumienie regulujące szczegóły
realizacji projektu z Gminą Kostrzyn, podpisano w dniu 30 czerwca
2017 r. W dniu 3 lipca 2017 r. Gmina Kostrzyn złożyła wniosek na
dofinansowanie projektu, który nie został zakwalifikowany do realizacji.
W chwili obecnej Gmina Kostrzyn rozpoczęła prace projektowe,
ograniczając zakres projektu. Po przygotowaniu nowego kosztorysu,
zostanie podjęta decyzja co do realizacji przedmiotowego projektu.
Zadanie polegało na przygotowaniu realizacji projektu partnerskiego
realizowanego wspólnie z Gminą Stęszew w ramach projektu
strategicznego ZIT „Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja
systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF
Poznania”, obejmującego inwestycje związane z budową węzła
integracji przy stacji kolejowej Strykowo. Zakres powierzenia obejmuje
m.in. złożenie wniosku i zawarcie umowy o dofinansowanie, składanie
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Modrze i 2450P na odcinku
Rybojedzko – Sapowice Strykowo

119.

30.08.2017 r.

XXXI/428/V/2017

powierzenia Miastu
i Gminie Buk prowadzenia
zadania publicznego
polegającego
na zarzadzaniu drogą
powiatową nr 2497P
na odcinku Buk - Szewce

120.

25.10.2017 r.

XXXIII/475/V/2017

udzielenia Gminie
Kleszczewo pomocy
finansowej na realizację

wniosków o płatność, przyjęcie płatności, rozliczenie zadania w ramach
umowy dofinasowania z UMWW na budowę ścieżek rowerowych
wzdłuż dróg powiatowych 2450P i 2451P. Porozumienie regulujące
szczegóły realizacji projektu z Gminą Stęszew podpisano w dniu 29
września 2017 r. 6 października 2017 r. Gmina złożyła wniosek na
dofinansowanie projektu. Umowa na dofinansowanie projektu
z środków unijnych została podpisana w dniu 29 czerwca 2018 roku.
Przetarg na wykonanie części gminnej projektu w trybie „Zaprojektuj
i Wybuduj”, Gmina Stęszew ogłosiła w dniu 4.09.2018 r. Został on
unieważniony w dniu 26.09.2018 r. Kolejną procedurę rozstrzygnięto
w dniu 17.12.2018 r.
Zadanie polegało na przygotowaniu realizacji projektu partnerskiego
realizowanego wspólnie z Gminą Kostrzyn w ramach projektu
strategicznego ZIT „Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja
systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF
Poznania”, obejmującego inwestycje związane z budową węzła
integracji przy stacji kolejowej Buk. Zakres powierzenia obejmuje m.in.
złożenie wniosku i zawarcie umowy o dofinansowanie, składanie
wniosków o płatność, przyjęcie płatności, rozliczenie zadania w ramach
umowy dofinasowania z UMWW na modernizację drogi powiatowej nr
2497P, wraz z budową ścieżki rowerowej. Porozumienie regulujące
szczegóły realizacji projektu podpisano w dniu 29 września 2017 r.
W dniu 6 października 2017 r. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie
projektu. Umowa na dofinansowanie projektu ze środków unijnych
została podpisana w dniu 29 czerwca 2018 roku. 27 listopada 2018 roku
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłosił przetarg nieograniczony
na wybór wykonawcy powiatowej części projektu. Jego rozstrzygnięcie
nastąpiło 31 stycznia 2019 roku. Przetarg na wykonanie części gminnej
projektu, Gmina Buk ogłosiła w dniu 22.08.2018 r. Został rozstrzygnięty
w dniu 16 listopada 2018 r.
Realizacja zadania wynikała z Planu Zrównoważonego Rozwoju
Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2025,
przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu
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zadania publicznego
polegającego na organizacji
i obsłudze linii
komunikacyjnej
489 na trasie Kleszczewo Siekierki Wlk. - Gowarzewo Swarzędz

121.

25.10.2017 r.

XXXIII/476/V/2017

udzielenia Gminie Mosina
pomocy finansowej
na realizację zadania
publicznego polegającego
na organizacji i obsłudze
linii komunikacyjnej 699
na trasie Mosina Puszczykowo - Kórnik

w dniu 18 czerwca 2014 roku. W dniu 27 listopada 2017 roku podpisano
stosowne porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą
Kleszczewo. Łącznie na przedmiotowej linii przejechano 40.918 km,
z czego Powiat Poznański sfinansował 14.243 km.
W dniu 4 lipca 2018 r. Uchwałą Zarządu Powiatu przyjęto Sprawozdanie
za 2017 rok z wykonania przez Powiat Poznański dotacji celowych na
pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego na utrzymanie linii transportu publicznego o charakterze
międzygminnym oraz dotacji celowej przekazanej Gminie Swarzędz
na organizację i utrzymanie linii 471 autobusowej łączącej Swarzędz
z gminami Powiatu Poznańskiego położonymi wokół Puszczy Zielonka,
realizowane na podstawie porozumień.
Zadanie zrealizowane.
Realizacja tego zadania wynika z Planu Zrównoważonego Rozwoju
Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2016 - 2025,
przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2014 roku. W dniu 30 listopada 2017 roku podpisano
stosowne porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą
Mosina. Łącznie na przedmiotowej linii przejechano 130.552 km,
z czego Powiat Poznański sfinansował 36.269 km.
W dniu 4 lipca 2018 r. Uchwałą Zarządu Powiatu przyjęto Sprawozdanie
za 2017 rok z wykonania przez Powiat Poznański dotacji celowych na
pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego na utrzymanie linii transportu publicznego o charakterze
międzygminnym oraz dotacji celowej przekazanej Gminie Swarzędz na
organizację i utrzymanie linii 471 autobusowej łączącej Swarzędz
z gminami Powiatu Poznańskiego położonymi wokół Puszczy Zielonka,
realizowane na podstawie porozumień.
Zadanie zrealizowane.
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122.

19.12.2018 r.

III/38/VI/2018

ustalenia wysokości opłat
za usuwanie
i przechowywanie
na parkingach strzeżonych
pojazdów usuniętych z dróg
oraz kosztów powstałych
w wyniku wydania
dyspozycji usunięcia, a
następnie
odstąpienia od usunięcia
pojazdu

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego w dniu 31.12.2018 r. pod poz. 10628.
W dniu 15.01.2019 r. Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie
nadzorcze nr KN.I.4131.25.2019.6, które zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu
17.01.2019 r. pod poz. 821.
Realizacja w 2019 r.
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6. Plany i programy realizowane w 2018 roku oraz programy, do których powiat przystąpił i realizował je w 2018 roku
I. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2014 – 2020 został przyjęty uchwałą nr XLII/430/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
Program stawia sobie za cel opracowanie działań zmierzających do wsparcia i tworzenia odpowiednich warunków do rozwoju osób niepełnosprawnych przy
uwzględnieniu specyfiki powiatu poznańskiego, jego zasobów oraz dostępnych form wsparcia.
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2014-2020 został podzielony na cztery cele główne:
I. Podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych,
a) Wspieranie rozwój usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych
b) Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia
c) Likwidacja barier w przestrzeni publicznej
d) Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym
II. Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
a) Rehabilitacja społeczna
b) Wyrównywanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych
c) Wsparcie psychologiczne, prawne i poradnictwo dla osób niepełnosprawnych
III. Aktywizacja zawodowa oraz promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
a) Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
b) Inicjowanie/wspieranie działań promujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych
IV. Współpraca i integracja podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne,
a) Integracja działań podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne
b) Inicjowanie spotkań, konferencji służących integracji podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne
c) Promowanie działalności organizacji pozarządowych działających w systemie pomocy osobom niepełnosprawnym.
Bezpośrednie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie poznańskim realizuje kilka typów instytucji. Wyróżnić wśród nich należy aktywność
jednostek organizacyjnych samorządu w postaci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego,
Powiatowego Zespołu m.in. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowej Społecznej Rady m.in. Osób Niepełnosprawnych i Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu, a także ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, domu pomocy społecznej, sześciu warsztatów terapii zajęciowej,
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czterech spółdzielni socjalnych, sześciu klubów integracji społecznej, trzech poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dwóch ośrodków szkolnowychowawczych
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pięć podstawowych działań, zorientowanych na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych:
a. Dofinansowywanie do turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - w roku 2018 liczba ubiegających się o dofinansowanie do
turnusów rehabilitacyjnych ogółem wyniosła 770 osób (w tym 259 opiekunów). Wypłacono dofinansowanie dla 326 osób (w tym 117 opiekunów) na łączną
kwotę 365.956,00 zł w tym:
- 196.445,00 zł na 177 osób dorosłych i ich opiekunów,
- 169.511,00 zł na 149 dzieci i młodzież również z opiekunami.
Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym uzależniona była od stopnia niepełnosprawności i wynosiła w 2018 roku odpowiednio:
- dla osób ze znacznym stopniem 30 % przeciętnego wynagrodzenia w kwartale,
- dla osób z umiarkowanym stopniem 27 % przeciętnego wynagrodzenia w kwartale,
- dla osób z lekkim stopniem 25 % przeciętnego wynagrodzenia w kwartale,
- dla opiekunów i osób niepełnosprawnych – pracowników Zakładów Pracy Chronionej 20 %.
Pierwszeństwo w dofinansowaniu uzyskały dzieci do 16 lat lub do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych mogły otrzymać dorosłe osoby posiadające orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które nie korzystały z dofinansowania w 2017 roku.
b. Dofinansowywanie sportu, kultury, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych – o dofinansowanie mogły ubiegać się osoby prawne i jednostki
organizacyjne, które:
- prowadzą statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
- przedstawią udokumentowane zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem
ze środków PFRON.
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wpłynęło 12 wniosków na kwotę 234.678,00 zł.
Pozytywnie rozpatrzono 12 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 57.820,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 12 organizacji działających na
rzecz 630 osób niepełnosprawnych, w tym 173 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
c. Dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na
podstawie odrębnych przepisów – o dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia czynnej rehabilitacji
w warunkach domowych. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta między Starostą Poznańskim a Wnioskodawcą. Natomiast wykaz przedmiotów
ortopedycznych oraz środków pomocniczych, kryteria ich przyznawania przez lekarzy, okresy użytkowania oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego
w cenie nabycia, a także przedmioty ortopedyczne podlegające naprawie ustala Minister Zdrowia.
Dofinansowanie do zakupu wszystkich przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosiło 80% kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.
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W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na powyższe zadania przyjęło ogółem 1093 wnioski na kwotę 1.377.681,00 zł. Na dofinansowanie
wydatkowano w 2018 roku środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 510.170,00 zł, z tego 349.731,00 zł
na niepełnosprawne osoby dorosłe oraz 160.439,00 zł na niepełnosprawne dzieci i młodzież. Łącznie ze środków PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
zrealizowało 618 wniosków na kwotę 596.072,00 zł w tym:
- na zakup sprzętu rehabilitacyjnego kwotę 114.394,00 zł,
- na zakup środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych kwotę 481.678,00 zł.
W ramach sprzętu rehabilitacyjnego ustalono limity maksymalnego dofinansowania:
- do wysokości 1 900,00 zł w przypadku zakupu łóżka rehabilitacyjnego,
- do wysokości 400,00 zł w przypadku zakupu roweru rehabilitacyjnego lub orbitreku,
- do wysokości 1 200,00 zł w przypadku zakupu platformy wibracyjnej,
- do wysokości 1 300,00 zł w przypadku zakupu bieżni rehabilitacyjnej,
- do wysokości 1 000,00 zł w przypadku zakupu komputera albo innego tego typu urządzenia.
Wnioski rozpatrywane były według kolejności złożenia, do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel w 2018 roku.
W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dodatkowe środki budżetowe z Powiatu Poznańskiego w wysokości 300.000,00 zł, kwota ta
została przeznaczona na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON.
Ogółem w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w 2018 roku zrealizowano 62 wnioski na kwotę 114.394,00 zł.
W przypadku 12 wniosków nie udzielono dofinansowań z powodu:
- 4 wnioskodawców zrezygnowało z przyznanego dofinansowania,
- 5 wnioskodawców wypowiedziało umowę,
- 1 wnioskodawca zmarł,
- 1 wnioskodawca przekroczył kryterium dochodowe,
- 1 wniosek nie spełniał wymogów formalnych.
Ogółem w zakresie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowano 983 wnioski na kwotę 695.776,00 zł. W 2018 roku nie przyznano
dofinansowania 90 osobom, w tym:
- 76 osobom z powodu wyczerpania środków finansowych,
- 14 osobom z powodów formalnych.
d. Dofinansowywanie likwidowania barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – w celu udzielenia pomocy finansowej większej liczbie
osób niepełnosprawnych, Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostały wprowadzone maksymalne limity dofinansowania.
W ramach likwidacji barier architektonicznych ustalono limity maksymalnego dofinansowania:
- do wysokości 7.000,00 zł w przypadku dostosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- do wysokości 10.000,00 zł w zakresie dostosowania podjazdów z kostki brukowej lub z konstrukcji stalowej,
- do wysokości 40.000,00 zł w przypadku zakupu i montażu windy.
W ramach likwidacji barier technicznych ustalono limity maksymalnego dofinansowania:
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- do wysokości 5.000,00 zł w przypadku zakupu podnośnika łazienkowego,
- do wysokości 10.000,00 zł w przypadku podnośnika transportowego,
- do wysokości 10.000,00 zł w przypadku zakupu schodołazu,
- do wysokości 4.000,00 zł w przypadku zakupu i montażu bramy wjazdowej lub garażowej,
- do wysokości 1.500,00 zł w przypadku zakupu roweru trójkołowego,
W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się ustalono limity maksymalnego dofinansowania:
- do wysokości 1.000 ,00 zł w przypadku zakupu komputera, laptopa lub notebooka,
- do wysokości 500,00 zł w przypadku telefonów komórkowych.
Ogółem w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się zrealizowano 171 wniosków na kwotę 717.607,00 zł.
W 2018 roku nie przyznano dofinansowania dla 41 osób, w tym:
- 5 osób zrezygnowało z dofinansowania,
- 2 osoby z powodów formalnych,
- 7 osób zmarło,
- 2 osoby rozwiązały umowę,
- 4 osoby zrezygnowały z dofinansowania,
- 21 osób z braku środków,
e. Dofinansowywanie warsztatów terapii zajęciowej - zgodnie z zapisem m.in. 68 c ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej wynosi 90 % tych kosztów. Natomiast zgodnie z zapisem
m.in. 10b ust 2a ustawy koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości, co najmniej 10 % tych kosztów.
Powiat Poznański znając potrzeby osób niepełnosprawnych przebywających w Warsztatach Terapii Zajęciowej zwiększył środki finansowe do wysokości 15
% kosztów.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określił w 2018 roku kwotę zobowiązań dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie działalności
funkcjonujących warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 4.327.068,27 zł dla 261 uczestników.
Lp.

Nazwa Warsztatu Terapii Zajęciowej, adres, Liczba
jednostka prowadząca WTZ
uczestników

Wypłacone
środki ogółem
w 2018 r. w zł

1.

WTZ Swarzędz, os. Kościuszkowców 13
45
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu

878.619,60

2.

WTZ Konarzewo „Promyk” ul. Poznańska 19

1.640.089,92

84
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Stowarzyszenie
Na
Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych “Promyk” w Komornikach
WTZ Owińska ul. Kolejowa 3
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu
Ruchu w Poznaniu
WTZ Drzązgowo – Drzązgowo 11
Stowarzyszenie
Dzieci
I
Młodzieży
Niepełnosprawnej “ Razem” w Drzązgowie
WTZ Baranowo ul. Wspólna 5
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych I Ich
Rodzin “Roktar” w Rokietnicy
WTZ Murowana Goślina ul. Mściszewska 10
Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych w Murowanej Goślinie
WTZ Luboń ul. Romana Maya 1
Stowarzyszenie
Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” w
Luboniu
WTZ Pobiedziska ul. Mieszka I nr 5
Stowarzyszenie
Na
Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej Dla
Ciebie w Pobiedziskach

32

624.796,16

20

390.497,60

33*

390.497,60

25

390.497,60

20**

390.497,60

20***

390.497,60

W dniu 31 grudnia 2018 r. nastąpiło poszerzenie 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej z czego:
*13 osób do WTZ w Baranowie, które rozpoczną rehabilitację od października 2019 r.,
**5 osób przyjętych będzie do WTZ w Luboniu w 2019 r.,
***5 osób przyjętych będzie do WTZ w Pobiedziskach w 2019 r.

2. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego realizuje zadania związane między innymi z wspieraniem osób niepełnosprawnych:
- prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
- udzielanie informacji, dotyczących ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych,
- realizowanie zawartych porozumień i umów w zakresie dofinansowania rehabilitacji mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej.
W strukturze Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia działa Powiatowy Pełnomocnik m.in. Osób Niepełnosprawnych.

316

Zadanie pn. „Zdrowy senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych” stanowi wypełnienie zapisów
Narodowego Programu Zdrowia w zakresie celu operacyjnego 3 „wspieranie zdrowia psychicznego” oraz celu operacyjnego 5 „promocja zdrowego
i aktywnego starzenia się”. Stanowi ono również wypełnienie zapisów „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów
zdrowotnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 469), wśród których wymienia się „tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu i poprawie zdrowia w środowisku nauki,
pracy i zamieszkania”. Uzasadnieniem dla realizacji ww. zadnia są również dane demograficzne i epidemiologiczne.
Wraz z rozwojem cywilizacji i postępem medycyny, w ostatnich latach obserwuje się zjawisko – wydłużania życia ludzkiego, prowadzące do wzrostu
populacji ludzi starszych. Starzenie się społeczeństwa to naturalny i nieunikniony proces. W okresie ostatniego ćwierćwiecza w Polsce nastąpiło spowolnienie
rozwoju demograficznego oraz znaczące zmiany w strukturze wieku jej mieszkańców. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2017 roku średnio mężczyźni
żyli w Polsce 73,96 lat, zaś kobiety – 81,82 roku. Z kolei w Wielkopolsce mężczyźni żyli 74,06 lat, a kobiety 81,58 lat. W 2035 roku 24,5% Polaków będzie miało
powyżej 65 lat, w Wielkopolsce będzie ich 22,7 %, a w powiecie poznańskim 17,6%. Natomiast w 2050 r., co trzeci Polak będzie miał więcej niż 65 lat. Podobny
wzrost liczby osób po 65 roku życia prognozuje się w województwie wielkopolskim i w powiecie poznańskim, odpowiednio 30,1% i 25,8%.
Naturalną konsekwencją tych zmian jest zwiększenie częstości występowania chorób typowych dla wieku osób starszych m.in. zaburzeń funkcji
poznawczych, rośnie również ryzyko wystąpienia otępienia, którego rozpowszechnienie zaczyna osiągać rozmiary globalnej epidemii. Każdego roku na świecie
rozpoznawanych jest 4,5 mln nowych przypadków otępienia. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba tych chorych przekroczy w 2040 roku 80
milionów. Liczby te pokazują wagę problemu, z jakim mierzyć się będzie w kolejnych latach ochrona zdrowia na całym świecie.
Zaburzenia funkcji poznawczych są typowym przykładem problemów zdrowotnych związanych z wiekiem. W zależności od ich nasilenia przebiegają one
łagodnie bądź przybierają patologiczną postać zespołów otępiennych.
W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie, dostępność usług opiekuńczych dla osób z zespołem otępiennym jest niewystarczająca.
Poważnym problemem jest również odpowiednio wczesne zdiagnozowanie i leczenie zaburzeń otępiennych. Badania dotyczące rozpowszechnienia otępienia
w Polsce wykazały, że w populacji osób powyżej 65. Roku życia wynosi od 5,7% do 10%. Opierając się na wynikach tych badań liczbę chorych z otępieniem
można oszacować na 300 000 do 500 000.
Osoby powyżej 65. Roku życia z powodu współwystępowania licznych chorób, ich przewlekłego charakteru oraz niejednokrotnie niewielkiej
efektywności leczenia przez lekarza POZ, wymagają szczególnych procedur diagnostycznych i odmiennego sposobu postępowania terapeutycznego. Dla tej
grupy chorych zasadnym jest zorganizowanie nowych, wyspecjalizowanych programów i projektów wczesnego diagnozowania chorób, których częstość
występowania wzrasta wraz z wiekiem. Zaawansowany wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka pojawienia się otępienia, które powoli staje się jednym
z najpoważniejszych współczesnych problemów zdrowotno – społecznych. Zapewnienie możliwie najlepszej sprawności osób cierpiących na choroby
otępienne daje szanse utrzymania dobrej jakości życia w chorobie zarówno dla pacjentów, jak i ich opiekunów. Szybko rosnąca liczba chorych, wiąże się
z licznymi i istotnymi konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi.
W 2017 r. realizowano ww. zadanie, w ramach którego zorganizowano warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące zdrowia psychicznego,
adresowane do osób powyżej 60 roku życia oraz ich opiekunów, w 5 gminach powiatu poznańskiego (Swarzędz, Czerwonak, Luboń, Tarnowo Podgórne,
Mosina) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Realizator przeprowadził również szkolenie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej prowadzących
działalność leczniczą w powiecie poznańskim oraz personelu medycznego i opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach na temat postępowania
profilaktycznego, diagnostycznego oraz terapeutycznego w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych u osób starszych, a także roli rodziny
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w diagnostyce i terapii otępień. Ponadto opracowano i wydrukowano zeszyt ćwiczeń profilaktyczno-terapeutycznych dotyczących chorób otępiennych osób
starszych oraz ulotki informacyjne nt. wytycznych w zakresie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego tych chorób i innych zaburzeń psychicznych
u osób starszych, adresowaną do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
W 2018 r. zadanie stanowi kontynuację działań profilaktycznych, rozpoczętych w 2017 r.
Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2980/2018 z dnia 26.10.2018 r. zatwierdził wyniki konkursu ofert, powierzając realizację zadania z zakresu
zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych” Fundacji PETRA senior,
z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 4.
W ramach zadania przeprowadzono w 12 gminach powiatu poznańskiego (tj. Buk, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Murowana Goślina,
Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Stęszew) warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego, w tym w szczególności
chorób otępiennych, działań terapeutycznych, roli rodziny w diagnostyce i terapii otępień, a także sposobach komunikowania się z chorymi wraz z prezentacją
ćwiczeń do terapii poznawczej adresowane do osób po 60 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego oraz ich opiekunów.
3. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach
struktury Powiatowego Urzędu Pracy funkcjonuje Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Kluby Pracy. W swoim codziennym funkcjonowaniu skupiają się one
na osobach długotrwale pozostających bez zatrudnienia, wśród których dużą grupę stanowią właśnie osoby niepełnosprawne.
4. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wykonuje zadania rządowe, wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie: orzekania o niepełnosprawności dzieci i młodzieży do 16 roku życia; stopniu niepełnosprawności dla osób
powyżej 16 roku życia oraz wskazania do ulg i uprawnień. Od 1 stycznia 2013 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wykonuje
swoje zadania dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego oraz dla mieszkańców miasta Poznań.
5. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób powoływanych przez Starostę Poznańskiego spośród przedstawicieli,
działających na terenie powiatu poznańskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów
i gmin). Do głównych zadań Rady należy:
- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych,
- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- ocena realizacji programów,
- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
6. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wychowaniem
i kształceniem dzieci i młodzieży. Na terenie powiatu poznańskiego działają 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne z 9 filiami.
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7. Ośrodki pomocy społecznej działają w każdej z 17 gmin powiatu poznańskiego (stanowią jednostkę budżetową gminy). Do głównych zadań ośrodka należy
wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności
człowieka, niesienie pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. W kontekście Programu ważne jest to, że w ramach wyliczonych aktywności ośrodek
prowadzi również sprawy dotyczące ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz problematyki zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy.
8. Środowiskowe Domy Samopomocy
Środowiskowe domy samopomocy to jednostki prowadzone przez powiaty i gminy, w ramach zadań zleconych w Ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie
o ochronie zdrowia psychicznego. Do ich zadań należy budowanie sieci wsparcia oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku
osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.
W powiecie poznańskim funkcjonują trzy takie domy, pierwszy z nich to Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie Dom Pomocy Maltańskiej,
prowadzony na zlecenie powiatu poznańskiego przez Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”. Działalność Domu skierowana jest do osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dom Samopomocy głównie świadczy takie specjalistyczne usługi opiekuńcze jak:
trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych, a także rozwiązywania problemów życiowych, trening umiejętności
spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz terapię
ruchową. Ośrodek dysponuje 2. miejscami dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Sposób ustalania odpłatności został uregulowany w m.in. 51b ustawy
o pomocy społecznej, zgodnie z którym odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości
5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę
w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, ustalonego dla celów pomocy społecznej.
W 2018 r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie, korzystało ogółem 28 osób z trzech gmin: Puszczykowa, Mosiny i Lubonia.
Do ponoszenia odpłatności za pobyt w ŚDS w Puszczykowie, zobowiązanych zostało 6 osób.
W 2018 roku wydano 47 decyzji administracyjnych, w tym:
− 23 decyzje administracyjne skierowujące i zwalniające z odpłatności,
− 7 decyzji administracyjnych skierowujących (bez ustalenia odpłatności),
− 12 decyzji administracyjnych ustalających odpłatność,
− 3 decyzje zmieniające decyzje skierowujące w zakresie zmiany wymiaru czasu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie,
− 1 decyzję uchylającą decyzję w przedmiocie skierowania do ŚDS w Puszczykowie (rezygnacja uczestnika),
− 1 decyzję umarzającą postępowanie (wycofanie wniosku o przyznanie pomocy w formie skierowania do ŚDS w Puszczykowie przez wnioskodawcę).
9. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach – przeznaczony jest dla osób w wieku podeszłym, także dotkniętych chorobą Alzheimera oraz demencjami. Zapewnia
on 100 miejsc o standardzie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach świadczy usługi socjalno - bytowe, zapewniając
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miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości oraz usługi opiekuńcze. Podopieczni mogą brać udział w zajęciach w pracowniach z zakresu terapii
zajęciowej, m.in. plastycznej, krawieckiej czy stolarskiej.
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach mają również możliwość korzystania ze specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu
hydroterapii, krioterapii, laseroterapii, elektroterapii i innych. Do dyspozycji mieszkańców jest sala wielofunkcyjna, sala gimnastyczna, biblioteka. Dom
posiada własny kwartalnik, w którym poruszane są aktualne problemy mieszkańców, na bieżąco relacjonowane imprezy i wyjazdy oraz przybliżane
czytelnikom sylwetki nowych mieszkańców i pracowników. Zgodnie z zarządzeniem Starosty Poznańskiego Nr 13/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. średni
miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2018 ustalony został w wysokości 4.148,02 zł.
W 2018 roku do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zostały przyjęte 33 osoby, w tym 22 kobiety i 11 mężczyzn. Wydano 38 decyzji administracyjnych
o umieszczeniu osób zainteresowanych w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (z uwzględnieniem decyzji zmieniających umieszczenie z pobytu stałego na
pobyt czasowy i z czasowego na stały), w tym:
− 37 decyzji administracyjnych umieszczających w 2018 r. (dla 21 kobiet i 16 mężczyzn),
− 1 decyzję administracyjną zmieniającą wcześniejszą decyzję umieszczającą w zakresie czasu pobytu tj. z pobytu czasowego na stały.
Uwzględniając miejsce zamieszkania osób otrzymujących decyzję umieszczającą w 2018 r. (tj. dotyczącą 37 osób):
• dla 25 osób – miejscem zamieszkania był Powiat Poznański, w tym:
− gminy: Swarzędz, Stęszew, Kleszczewo, Luboń, Suchy Las – po 1 osobie,
− gminy Kórnik i Puszczykowo – po 2 osoby,
− gmina Buk – 3 osoby,
− gminy: Dopiewo i Tarnowo Podgórne – po 4 osoby,
− gmina Pobiedziska – 5 osób,
• dla 12 osób – miejscem zamieszkania były:
− miasto Poznań – 10 osób,
− Piekary Śląskie – 1 osoba,
− Szamotuły – 1 osoba.
10. Warsztaty terapii zajęciowej mają na celu tworzenie sprzyjających warunków do rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.
Uczestnikami warsztatów terapii zajęciowych mogą być osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz
ze wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej.
II. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2013 – 2020 został przyjęty
uchwałą nr XXIX/272/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r.
Celem głównym Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie
i dostępności pomocy oraz skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
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Cele szczegółowe:
Prowadzenie działań zapobiegających występowaniu przemocy w rodzinie.
Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą.
Oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne na sprawców przemocy w rodzinie.
Usprawnienie funkcjonowania instytucji i placówek działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Koordynowanie i monitorowanie realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie
Poznańskim na lata 2013-2020.
Działania podjęte w ramach programu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 r.:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało konferencję pod hasłem: „Dziecko doświadczające przemocy – profilaktyka, diagnoza, wsparcie”,
która odbyła się 30 listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Celem konferencji było zwrócenie szczególnej uwagi na dziecko w kontekście
przemocy. Uwrażliwienie osób, które pracują z dzieckiem na profilaktykę, diagnozę zjawiska oraz wsparcie dziecka, które tej przemocy doświadczyło lub
mogło doświadczać. Zwiększenie świadomości jakie mogą być przyczyny i konsekwencje stosowania przemocy wobec dzieci, uwidocznienie jak ważna jest
obserwacja zachowań dzieci w kontekście rozpoznawania symptomów krzywdzenia i umiejętności rozmowy z dzieckiem o doświadczeniu przemocy.
Ważnym punktem spotkania było także zapoznanie uczestników z procedurami postępowania w przypadku podejrzenia przemocy wobec dziecka oraz
profilaktyka i działania w przypadku doświadczenia przemocy rówieśniczej.
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele służb, wchodzących w skład Zespołów Interdyscyplinarnych oraz instytucji i organizacji pożytku publicznego
podejmujący działania na rzecz dziecka doświadczającego przemocy, w tym: przedstawiciele pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, sądów.
2. Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało konferencję pod hasłem: „Współczesne zagrożenia dzieci
i młodzieży – wsparcie, profilaktyka, diagnoza”, której tematyka dotyczyła problemów związanych z wychowaniem dzieci będących w pieczy zastępczej. Na
konferencji przedstawiciel Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu odniósł się do zagrożeń płynących z sieci, skutkach oraz
konsekwencjach prawnych niewłaściwego postępowania młodych ludzi. Uczestnicy konferencji zostali poinformowani o najnowszych zagrożeniach oraz
sposobach radzenia sobie z dzieckiem pokrzywdzonym w sieci. W przerwie rodzice zastępczy mieli okazję porozmawiać o swych spostrzeżeniach
dotyczących cyberprzemocy oraz doświadczeniach z funkcjonariuszem KMP, który zajmuje się na co dzień tematyką sieci.
3. W ramach interdyscyplinarnej współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, placówek oświatowych
zrealizowano projekt pn. „Razem przeciwko przemocy”, który miał na celu poszerzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych z zakresu form przemocy, jej
skutków oraz możliwości uzyskania pomocy. W ramach projektu funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zorganizowali spotkania, prelekcje,
warsztaty w 15 szkołach podstawowych powiatu poznańskiego. Uczniowie, którzy zostali ambasadorami „walki z przemocą” otrzymali breloki z hasłem
„SŁUCHAJ!, PATRZ!, REAGUJ!”.
4. W pierwszym kwartale 2018 roku przeprowadzono IV edycję konkursu fotograficznego pn. „Skrzydła życia”. Powyższe przedsięwzięcie adresowane było do
młodzieży w wieku 13-18 lat, zamieszkującej powiat poznański. Temat prac fotograficznych obejmował problematykę przemocy i wykorzystania. Zgłoszone
prace miały na celu ukazanie przedmiotowych zjawisk oczami nastolatków i poznanie ich spojrzenia na ten problem. Organizatorem konkursu pod
patronatem Starosty Poznańskiego była Komenda Miejska Policji w Poznaniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Konkurs został ogłoszony
w styczniu i trwał do końca marca 2018 roku. Uroczyste podsumowanie konkursu miało miejsce w dniu 25 kwietnia 2018 roku podczas sesji Rady Powiatu
a)
b)
c)
d)
e)
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w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Fundacją PCPS (Poznańskim Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu) oraz ośrodkami pomocy
społecznej powiatu poznańskiego w ramach pozyskanych przez powiat dotacji celowych, uruchamianych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
objęło mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc wobec członków rodziny:
• programem korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy - 11 mężczyzn, na ten cel pozyskano z rezerwy celowej kwotę 8.400,00 zł,
• programem psychologiczno-terapeutycznym - 10 mężczyzn, program ma na celu zwiększenie zdolności uczestników programu do kontroli własnych
zachowań, zapobieganie eskalacji przemocy domowej i wzrost krytycyzmu wobec zachowań przemocowych, na ten cel pozyskano z rezerwy celowej kwotę
8.540,00 zł.
W PCPR istnieje możliwość odbycia konsultacji z psychologiem w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy.
Oferowane usługi są bezpłatne i przeznaczone dla mieszkańców powiatu poznańskiego. Mieszkańcy powiatu mogą uzyskać pomoc w stanach osobistego
kryzysu życiowego, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy ofiarom przemocy. Informacja o działalności Punktu zamieszczona jest na stronie BiuIetynu
Informacji Publicznej PCPR.
III. Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie poznańskim na lata 2018 – 2020 został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/544/V/2018 Rady Powiatu
w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2018 r. Program stanowi podstawę budowania efektywnego systemu zapobiegania umieszczaniu dziecka w pieczy zastępczej,
rozwoju różnorodnych form pieczy zastępczej w powiecie poznańskim oraz wspierania w procesie usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę
zastępczą.
W ramach realizacji zadań, ujętych w harmonogramie Programu w 2018 r. podejmowano następujące działania:
1. Pomocą w ramach rodzinnej pieczy zastępczej objęte zostały 333 rodziny zastępcze, w których przebywało 472 dzieci.
2. Intensywnie wspierano 153 rodziny zastępcze (228 dzieci) przez 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
3. Promocja rodzicielstwa zastępczego, poprzez:
- propagowanie przez pracowników PCPR idei na festynach organizowanych na terenie gmin powiatu poznańskiego,
- emisje na antenie radiowej spotów reklamowych w styczniu i kwietniu 2018 r.
4. Przeszkolono 18 kandydatów na rodziców zastępczych, a 6 osobom wydano świadectwa kwalifikacyjne dla rodzin zastępczych.
5. Zawarto 2 umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, zgodnie z ustalonym w Programie limitem.
6. W rodzinach zastępczych umieszczono 36 dzieci.
7. Zorganizowano 5 szkoleń dla 42 rodziców zastępczych oraz 2 konferencje powiatowe o tematyce pieczy zastępczej, w których uczestniczyło 45 rodziców
zastępczych.
8. Poradnictwem specjalistycznym i terapią objęto dzieci i opiekunów zastępczych – 189 osób.
9. Zapewniono pomoc i wsparcie w ramach grup wsparcia dla:
- rodziców zastępczych (18 osób),
- młodzież w wieku 15-18 lat z rodzin zastępczych (7 osób).
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10. Zapewniono priorytetowy dostęp dla 69 dzieci z rodzin zastępczych do usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych.
11. Zapewniono pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym w formie 5 rodzin pomocowych dla 9 dzieci.
12. W ramach wsparcia dla rodzin zastępczych w codziennej opiece nad dziećmi:
- zawarto umowy z 10 osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
- z 1 osobą zawarto porozumienie wolontariackie,
- zorganizowano możliwość uczestniczenia dzieci z opiekunami w 17 meczach ligowych Lecha,
- zorganizowano wyjazdowy piknik integracyjny dla 21 dzieci i 15 rodziców zastępczych,
- zorganizowano balik Andrzejkowy we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla 14 dzieci i 9 rodziców zastępczych.
13. W placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez powiat:
- umieszczono 16 dzieci,
- prowadzono wzmożone działania w ramach posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka (2 razy do roku dla każdego dziecka),
- prowadzono intensywna pracę z wychowankami w zakresie edukacji i kształtowania pozytywnych postaw, w efekcie tylko 6 wychowanków nie uzyskało
promocji do klasy programowo wyższej,
- pracowano z rodzinami naturalnymi w kierunku powrotu dziecka do rodziny lub poprawy relacji z dzieckiem – 31 rodzin i 6 opiekunów (5 wychowanków
powróciło do rodziny biologicznej).
14. W celu osiągnięcia przez placówki opiekuńczo - wychowawcze powiatu poznańskiego określonego ustawowo od 2021 r. standardu w zakresie liczby miejsc:
- w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie podjęto działania dotyczące uzyskania informacji o procedurach podziału budynku i przewidywanych kosztach ich
realizacji w związku z dostosowaniem do wymagań ustawy, po uzyskaniu stosownej zgody Zarządu Powiatu na wyodrębnienie dwóch budynków,
- w Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy trwały prace nad przygotowaniem projektu przebudowy pawilonu “C” na potrzeby 14-osobowej placówki
interwencyjnej. Równolegle trwały prace nad pozyskaniem gruntu w Swarzędzu pod budowę nowej 14-osobowej placówki socjalizacyjnej. Prace
koordynował Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
15. Wspierano w procesie usamodzielnienia wychowanków, opuszczających pieczę zastępczą:
- wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objęto 31 osoby pełnoletnie,
- pomocą finansową na kontynuacje nauki objęto 88 osób,
- pomocą na zagospodarowanie – 27 osób,
- pomocą na usamodzielnienie 29 osób,
- 11 osób korzystało z wsparcia w formie pobytu w mieszkaniach chronionych.
16. W ramach wzmacniania funkcjonowania rodzin biologicznych w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich, aby zapobiec umieszczeniu dzieci w pieczy
zastępczej:
- 20 osób skorzystało z terapii prowadzonej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy (OIK),
- 28 osób korzystających ze schronienia w OIK objętych było wsparciem psychologicznym, socjalnym, prawnym.
17. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne udzielały wsparcia, diagnozowały i prowadziły terapię 1360 dzieci oraz udzielały porad 107 rodzicom.
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18. W ramach pozyskanych przez powiat środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych
powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzieliło dzieciom i młodzieży wsparcia w następujących formach rehabilitacji społecznej (liczba dzieci):
- dofinansowanie pobytu na turnusach rehabilitacyjnych (149),
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (266),
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (50),
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (173).
19. W ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków UE coachingiem rodzicielskim objęto 30 rodzin biologicznych oraz zajęciami
podwórkowymi 109 dzieci.
20. W ramach działań na rzecz dziecka i rodziny Powiat Poznański w ramach wydatków budżetowych w 2018 r. zorganizował imprezy dla 136 dzieci z rodzin
zastępczych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych z okazji Dnia Dziecka oraz imprezę mikołajkową.
21. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych zakupiono karty podarunkowe, roboty kuchenne, zestawy
kosmetyków, zabawki, torby podróżne.
22. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań w zakresie pomocy społecznej, Powiat udzielił dotacji Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu na organizację 9-dniowego wyjazdu nad morze do ośrodka rehabilitacyjno - wypoczynkowego dla 48 dzieci
i osób z niepełnosprawnościami wraz z ich opiekunami w celu profilaktyki zdrowotnej i wypoczynku, również w celach poznawczych i integracji grupy oraz
stworzenia możliwości wymiany doświadczeń wśród rodziców.
23. Wydatki poniesione przez powiat na utrzymanie dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej 7.375.476,97 zł:
1) 5.081.296,97 zł – wydatki na rodziny zastępcze oraz osoby usamodzielniane,
2) 2.294.180,00 – zł – kwota dotacji celowej z budżetu państwa (program Doby Start – 300 PLUS, 500 PLUS),
- na utrzymanie dzieci w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej 6.077.223,88 zł w tym 6.025.758,29 zł – kwota wydatków poniesionych przez powiat
na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu poznańskiego oraz w placówkach na terenie innych powiatów,
- 51.465,59 zł kwota dotacji celowej z budżetu państwa (ubezpieczenia zdrowotne, program Doby Start – 300 PLUS, 500 PLUS.
IV. Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2016 – 2019 został przyjęty uchwałą Nr XVI/214/IV/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia
27 kwietnia 2016 r. Realizowany jest poprzez:
1. Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy obiektach zabytkowych nieruchomych będących własnością powiatu;
zabezpieczenie i utrzymanie tych obiektów oraz ich otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystanie z nich w sposób zapewniający trwale zachowanie ich
wartości. Zapewnienie warunków do naukowego badania i dokumentowania obiektów zabytkowych. Na lata 2016 - 2019 zaplanowano w tym obszarze
działania następujące:
a) wykonanie zadania pn.: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w budynkach szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach,
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b) przeprowadzenie koniecznych prac remontowych i modernizacyjnych w zabytkowych zabudowaniach zespołu dworsko–folwarczno-parkowego,
mieszczących się z Zespole Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich w Rokietnicy ze szczególnym uwzględnieniem zadania pn.: Przebudowa budynku
administracyjnego Zespołu Szkół w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24,
c) przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych w zabytkowym budynku szkolnym Liceum Ogólnokształcącego obecnie Zespół Szkół w Kórniku
ze szczególnym uwzględnieniem poddasza,
d) przeprowadzenie koniecznych prac modernizacyjnych w Szkole w Murowanej Goślinie - zadanie pn. Rozbudowa Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego
Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1,
e) zadanie pn. Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla powiatu poznańskiego.
2. Udzielanie na wniosek zainteresowanych podmiotów dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy obiektach zabytkowych z terenu powiatu poznańskiego wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością powiatu poznańskiego,
w szczególności obiektów architektury i budownictwa, zabytków ruchomych i zabytków archeologicznych:
1. ustanawianie przez starostę na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków społecznych opiekunów zabytków; prowadzenie
listy społecznych opiekunów zabytków,
2. wydawanie przez starostę na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji o zabezpieczeniu obiektów zabytkowych
zagrożonych zniszczeniem lub uszkodzeniem w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia lub - o ile usunięcie zagrożenia
nie jest możliwe - wywłaszczenie tych obiektów na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez starostę na rzecz Skarbu
Państwa lub gminy, na terenie której położony jest ten obiekt,
3. wspieranie na wniosek zainteresowanych gmin podjętych przez nie inicjatyw tworzenia parków kulturowych.
4. wspieranie na wniosek zainteresowanych stron inicjatyw społecznych w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
ustanawiania Pomników Historii,
5. umieszczanie przez Starostę w uzgodnieniu z Powiatowym Konserwatorem Zabytków lub właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na
obiekcie zabytkowym nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, iż obiekt ten podlega ochronie,
6. współpraca na wniosek zainteresowanych stron w zakresie utrzymania istniejących i wytyczanie nowych szlaków kulturowych i turystycznych,
przygotowanie i promocja oferty turystycznej, wspieranie podejmowanego przez gminy zagospodarowania miejsc atrakcyjnych turystycznie,
współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz rozwoju turystyki,
7. współpraca z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorach edukacji oraz kultury i sztuki
w zakresie upowszechniania kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego, organizacji imprez mających znaczenie
dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego, wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu powiatu poznańskiego czy
wspierania działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu powiatu poznańskiego,
8. współpraca z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury fizycznej i turystyki
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego, organizowanie
imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym, organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat
poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych,
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9. współpraca z organizacjami ekologicznymi, realizującymi programy służące ochronie przyrody i edukacji ekologicznej w zakresie wymiany informacji
i konsultowania projektów aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej w zakresie m. in. ochrony środowiska
i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
10. upowszechnianie wiedzy o zabytkach, zasobach kulturowych i przyrodniczych powiatu oraz jego walorach turystycznych.
W kwestii realizacji zadania, dotyczącego zabytkowych obiektów, będących własnością powiatu poznańskiego to do roku w 2018 zrealizowano już działania
dotyczące modernizacji i remontu szkoły w Kórniku oraz w Rokietnicy. W roku 2018 z powyższego zakresu zrealizowano (lub są w trakcie realizacji, na
ukończeniu) prace konserwatorskie związane z rewaloryzacją zabytkowych wnętrz klasztoru w Owińskach z jednoczesnym wykonaniem modernizacji
infrastruktury technicznej oraz spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ewakuacji, jako I część przyjętego zadania
kompleksowego, który ze względu na zakres prac budowlano – konserwatorskich, możliwości finansowe i specyfikę źródeł finansowania musiał być podzielony
na etapy. Rozpoczęto również rozbudowę szkoły w Murowanej Goślinie, która obecnie jest na ukończeniu. W 2018 r. na ukończeniu było już wykonanie
dokumentacji technicznej dla zadania, polegającego na modernizacji dworu w Skrzynkach, jako podstawy do ubiegania się o uzyskanie stosownych pozwoleń
konserwatorskich i budowlanych.
W 2018 r. Powiat Poznański kontynuował program dofinansowania remontów obiektów zabytkowych niebędących własnością powiatu. Na powyższe
zadanie powiat poznański przekazał 1.489.500,00 zł. Beneficjentami tego programu było 18 zabytków, z czego 16 tzw. nieruchomych (obiekty architektury
i budownictwa) oraz 2 zabytki ruchome, będące przykładem rzemiosła artystycznego.
Rok 2018 nie przyniósł żadnych działań związanych z ustanawianiem przez Starostę Poznańskiego społecznego opiekuna zabytków (nie było wniosków od
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) jako zadania własnego, wynikającego bezpośrednio z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami. Lista społecznych opiekunów zabytków jest na bieżąco prowadzona przez Powiatowego Konserwatora Zabytków, na którego zadanie to zostało
scedowane. Również ze względu na brak wniosków od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie były wydawane przez starostę decyzje
o zabezpieczeniu obiektów zabytkowych zagrożonych zniszczeniem lub uszkodzeniem w formie ustanowienia czasowego zajęcia lub wywłaszczenie tych
obiektów oraz nie pojawiły się ze strony samorządów gminnych powiatu poznańskiego inicjatywy powołania parków kulturowych, w stosunku do których
można byłoby podejmować inicjatywy wspierające. Również od zainteresowanych stron nie było wniosków w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ustanawiania nowych Pomników Historii na terenie powiatu. Na bieżąco odbywa się oznakowywanie przez Starostę
Poznańskiego obiektów wpisanych do rejestru zabytków jako zadanie własne, wynikające bezpośrednio z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków został zaopatrzony w stosowne tabliczki, których wzór określony jest rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. W celu oznakowania określonego obiektu, wydawane są specjalne decyzje administracyjne.
Pozostałe obszary realizacji zadań, wynikających z ustaleń „Programu opieki nad zabytkami powiatu poznańskiego na lata 2016 – 2019” wykonywane
są przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej i realizowane są na bieżąco.
W ramach realizacji programu, od 2010 r. wykonywane są przez Powiat Poznański zadania związane z administrowaniem ochroną zabytków i dziedzictwa
kulturowego na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim w sprawie
powierzenia Powiatowi Poznańskiemu spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r.
nr 85, poz. 1212), jako zadania zlecone z administracji państwowej. Na potrzeby obsługi tego obszaru powołany został w strukturach Starostwa Powiatowego
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w Poznaniu Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków. W 2018 r. wydano 1710 decyzji, postanowień i zaświadczeń w ramach prowadzonych postępowań
administracyjnych.
V. Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016 – 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XIX/243/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia
29 czerwca 2016 r. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z wykonania programów sporządza się, co dwa lata raport, który przedstawia się radzie
powiatu. Termin na opracowanie raportu za lata 2018-2019 upływa w 2020 r.
Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu środowiska w powiecie poznańskim, polegającej na analizie poszczególnych obszarów interwencji, wyznaczono
dla Powiatu Poznańskiego cele, których osiągnięcie przyczyni się do poprawy wybranych elementów środowiska.
Cele środowiskowe określone dla Powiatu Poznańskiego to:
a) ochrona jakości powietrza
b) ochrona wód i ziemi
c) prawidłowa gospodarka odpadami
d) ograniczenie akustycznych zagrożeń środowiska
e) zapobieganie ponadnormatywnej emisji pól elektromagnetycznych
f) monitoring podmiotów korzystających ze środowiska
g) ochrona przyrody
h) edukacja ekologiczna
i) promocja walorów przyrodniczych i turystycznych powiatu.
Gospodarka wodna:
W dniu 1 stycznia 2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w myśl której organami właściwymi w zakresie wykonywania zadań
związanych z gospodarowaniem wodami są organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich, Zarząd Zlewni Wód Polskich). W kompetencjach Starosty Poznańskiego pozostał wyłącznie nadzór nad
działalnością spółek wodnych, działających na terenie powiatu poznańskiego.
Ochrona środowiska i przyrody:
Uchwałą Nr 2343/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził regulamin, określający zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest
na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2018. Celem uchwały było umożliwianie sfinansowania prac związanych z usunięciem azbestu oraz wyrobów
azbestowych z terenu powiatu poznańskiego. Podjęte działania przyniosły zarówno korzyści zdrowotne, ekonomiczne jak i ekologiczne. Efektem było
zmniejszenie emisji włókien azbestu do powietrza, a co za tym idzie poprawie uległa ochrona zdrowia mieszkańców powiatu oraz poprawa wyglądu
zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.
Realizacja zadań, wskazanych w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2020:
1. Liczba obiektów, w których dokonano wymiany urządzeń elektrycznych i oświetlenia w roku 2018 – 3, liczba obiektów poddanych termomodernizacji
w roku 2018 – 2, liczba instalacji wykorzystujących energię źródeł odnawialnych, instalowanych w obiektach zarządzanych przez Powiat w roku w roku 2018 –
2, wielkość nakładów finansowych w roku 2018 – 38.940.281,11 zł.
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2. Masa unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest wyniosła 994 220 kg/rok. Wielkość nakładów finansowych na działanie w 2018 roku wyniosła
534.485,40 zł.
3. Łączna długość wybudowanych ścieżek rowerowych wynosi 13,68 km. W 2018 r. nie podejmowano żadnych innych działań w celu redukcji
ponadnormatywnej emisji hałasu.
4. W ramach wspierania i ratowania gatunków zagrożonych (reintrodukcja kuropatwy) na terenie działania Koła Łowieckiego Nr 13 „Lis” oraz Nadleśnictwa
Konstantynowo wypuszczono 908 szt. ptaków. Nakłady finansowe wyniosły 29.964,00 zł.
5. W 2018 r. Powiat nie poniósł żadnych nakładów finansowych na realizację identyfikacji, sporządzania i aktualizacji wykazu potencjalnych historycznych
zanieczyszczeń ziemi oraz prowadzenia obserwacji i rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.
6. W ramach edukacji ekologicznej zrealizowano 2 szkolenia, 1 konferencję oraz 1 konkurs. Łączna wysokość nakładów finansowych w 2018 r. wyniosła
48.883,76 zł. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, konkursach, konferencjach wyniosła 162 osoby.
W wyniku podjętych działań osiągnięto następujące rezultaty:
• zwiększono efektywność energetyczną oraz zmniejszono energochłonność budynków użyteczności publicznej zarządzanych przez Powiat.
• zrealizowano założenia zawarte w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego”.
• zmniejszono liczbę mieszkańców narażonych na ponadnormatywny poziom hałasu.
• Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej i redukcji drapieżników (lisów i jenotów) na terenie powiatu poznańskiego.
• identyfikację, sporządzanie i aktualizację wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi oraz prowadzenie obserwacji i rejestru terenów
zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.
• promocję przedsięwzięć i zachowań proekologicznych oraz edukację ekologiczną.

VI. Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w roku 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/630/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 r.
Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu poznańskiego oraz wzmacnianie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy powiatem poznańskim a Organizacjami a celami szczegółowymi są:
• poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu poznańskiego,
• racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych,
• rozwijanie innowacyjności i konkurencyjności w wykonywaniu zadań publicznych,
• integrowanie organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych,
• wzmacnianie potencjału Organizacji oraz rozwój wolontariatu,
• promowanie i upowszechnianie postaw obywatelskich.
Realizatorami „Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018” były:
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1. Rada i jej Komisje w zakresie wytyczenia polityki społecznej i finansowej powiatu poznańskiego.
2. Zarząd w zakresie:
a) realizacji polityki społecznej i finansowej wytyczonej przez Radę,
b) realizacji zadań wynikających z „Rocznego Programu Współpracy (…)”, w tym m. in.:
− zlecania Organizacjom realizacji zadań publicznych powiatu poznańskiego,
− kontroli i oceny stanu realizacji zleconych zadań Organizacjom pod względem efektywności i jakości przy pomocy upoważnionych pracowników
Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
− przedstawienia Radzie rocznego sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy (…)”.
3. Wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Poznaniu w zakresie:
a) ochrony zdrowia, osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, promocji i organizacji wolontariatu, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej,
b) kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji - Wydział Promocji i Aktywności Społecznej,
c) ratownictwa i ochrony ludności - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej,
d) inne wydziały i samodzielne stanowiska - w zakresie wynikającym z potrzeb.
4. Jednostki organizacyjne powiatu poznańskiego, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy.
5. Organizacje.
Na rok 2018, Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił 7 otwartych konkursów ofert, w tym:
• 1 z edukacji,
• 1 z kultury i sztuki,
• 1 z kultury fizycznej i turystyki,
• 1 z pomocy społecznej,
• 1 z ochrony i promocji zdrowia,
• 1 z ratownictwa i ochrony ludności,
• 1 ze zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
We wszystkich ogłoszonych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu na rok 2018 otwartych konkursach, ofert złożono łącznie 211 ofert, w tym:
• 10 z edukacji,
• 45 z kultury i sztuki,
• 102 (78+24) z kultury fizycznej i turystyki,
• 39 z pomocy społecznej,
• 11 z ochrony i promocji zdrowia,
• 2 z ratownictwa i ochrony ludności,
• 2 ze zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
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We wszystkich konkursach, oferty złożyło łącznie 156 organizacji a z 146 podmiotami zawarto umowy na realizację zadań publicznych. Łącznie w 2018 roku
zawarto 198 umów, w tym:
• 9 z edukacji,
• 37 z kultury i sztuki,
• 94 (70+24) z kultury fizycznej i turystyki,
• 44 z pomocy społecznej,
• 11 z ochrony i promocji zdrowia,
• 2 z ratownictwa i ochrony ludności,
• 1 ze zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
W 2018 roku organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w omawianych obszarach miały do dyspozycji kwotę nie mniejszą niż
1.660.000,00 zł. W związku z obchodami 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, kwota ta uległa zwiększeniu i ostatecznie na poszczególne
obszary wynosiła:
• na edukację przeznaczono 50.000,00 zł,
• na kulturę i sztukę przeznaczono 490.000,00 zł,
• na kulturę fizyczną i turystykę przeznaczono 630.000,00 zł (500.000,00 zł + 130.000,00 zł),
• na pomoc społeczną przeznaczono 400.000,00 zł,
• na ochronę i promocję zdrowia przeznaczono 90.000,00 zł,
• na ratownictwo i ochronę ludności przeznaczono 60.000,00 zł,
• na zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa przeznaczono 10.000,00 zł.
Na realizację zadań publicznych objętych Rocznym Programem Współpracy (…) wydatkowano łączną kwotę 1.694.293,31 zł z planowanej kwoty 1.730.000,00
zł, w tym:
• z edukacji udzielono dotacji w wysokości 44.000,00 zł,
• z kultury i sztuki udzielono dotacji w wysokości 479.581,66 zł,
• z kultury fizycznej i turystyki udzielono dotacji w wysokości 612.871,90 zł (495.471,90 zł + 117.400,00 zł),
• z pomocy społecznej udzielono dotacji w wysokości 398.050,62 zł,
• z ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji w wysokości 89.789,13 zł,
• z ratownictwa i ochrony ludności udzielono dotacji w wysokości 60.000,00 zł,
• ze zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa udzielono dotacji w wysokości 10.000,00 zł.
Na pozostałą kwotę w wysokości 35.706,69 zł składają się m.in. zwroty od organizacji, jako niewykorzystane części dotacji (które wpłynęły do końca 2018 roku)
oraz rezygnacje oferentów z przyznanych dotacji.
Jednocześnie w 2018 roku w ramach tzw. „małych grantów” wpłynęło 27 ofert z zakresu:
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1 z edukacji, 7 z kultury i sztuki, 7 z kultury fizycznej, 8 z pomocy społecznej, 3 z ochrony i promocji zdrowia, 1 z turystyki. Spośród tych ofert Zarząd Powiatu
w Poznaniu stwierdził brak celowości realizacji 3 zadań z obszaru kultury fizycznej oraz 1 z obszaru pomocy społecznej.
Podmioty uprawnione nie złożyły żadnej oferty wspólnej w 2018 roku.
W 2018 roku zadania związane z realizacją zadań publicznych (własnych) w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
realizowały dwa wydziały – Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Działania opierały się na
procedurze zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonej uchwałą Nr 1242/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 października 2016 roku
w sprawie: określenia procedur zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wzmocnieniu relacji z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie służyła także
znacząca liczba zadań realizowanych w wielu dziedzinach przez organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty.
Zapisane w Rocznym Programie Współpracy (…) w roku 2018 priorytety, szeroko określające preferowane zadania publiczne, pozwoliły startować
w ogłoszonych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu konkursach organizacjom i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z wielorakich obszarów
działalności statutowej.
Ponadto, w ramach środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego powiatowi poznańskiemu, Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił:
• otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu na terenie
powiatu poznańskiego w roku 2018 ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B.
Na realizację powyższego zadania udzielono dotacji w wysokości 490.954, 30 zł. Zadanie to zostało zrealizowane zgodnie z umową. Przekazane środki
zostały wykorzystane w całości,
• otwarty konkurs ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej: Powierzenie w 2018 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie powiatu poznańskiego. Na realizację powyższego zadania udzielono dotacji w wysokości 485.807,04 zł. W wyniku konkursu zawarto łącznie
osiem umów z trzema oferentami, na prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej. Jedna organizacja w 2019 r. zwróciła 928 zł tytułem
niewykorzystanej dotacji. Wszystkie osiem umów zostało zrealizowanych i rozliczonych w terminie.
Ponadto w ramach procedury „małego grantu” udzielono 2 dotacji w wysokości łącznej 16.940,00 zł na realizację zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie pt. „Program Edukacyjno-Korekcyjny PARTNER” oraz „Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie
poznańskim”. Powyższe zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane zgodnie z umowami i prawidłowo rozliczone. Pierwsze z wymienionych
zadań realizował Wydział Spraw społecznych i Zdrowia, drugie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
VII. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego na lata 2015 – 2025 został przyjęty uchwałą
Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 r.
Plan wytycza dalsze działania Powiatu w zakresie zaspakajania potrzeb transportowych mieszkańców powiatu na liniach łączących poszczególne gminy
z pominięciem miasta Poznania.
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Plan przewiduje uruchomienie 5 linii całorocznych i jednej sezonowej łączących Dopiewo z Rokietnicą, Kleszczewo ze Swarzędzem, Kórnik z Mosiną, Stęszew
z Mosiną i Pobiedziska ze Swarzędzem. Warunkiem uruchomienia tych linii jest:
1. pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie zadania publicznego,
2. zainteresowanie jednej z gmin w partycypacji kosztów utrzymania linii na odcinkach, na których dominuje ruch o charakterze wewnątrzgminnym,
3. zainteresowanie społeczne umożliwiające uzyskanie, co najmniej 50% pokrycia kosztów wpływami ze sprzedaży biletów,
4. możliwość wprowadzenia zintegrowanej taryfy z taryfą gmin przez które przebiega linia,
5. możliwość wprowadzenia zintegrowanej taryfy z taryfą Kolei Wielkopolskich,
6. dostosowanie odcinków dróg powiatowych do ruchu autobusów (dotyczy zadania nr 1 na odcinku Więckowice – Rozalin – Lusówko),
7. podpisanie porozumienia międzypowiatowego dla zadania nr 6.
W 2018 r. przyjęto oraz wykonano zgodnie z założeniami Planu następujące uchwały:
• uchwałę Rady Powiatu Poznańskiego 28.03.18r. Nr XXXVII/536/V/2018 w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz realizacji zadań związanych z obsługą
weekendowej linii autobusowej łączącej Swarzędz z gminami Powiatu Poznańskiego położonymi wokół Puszczy Zielonka, umożliwiającym przejazd
większych grup rowerzystów i turystów,
• uchwałę Nr XLI/589/V/2018 Rady Powiatu Poznańskiego z 29.08.2018r. udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania
publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Puszczykowo – Mosina – Kórnik,
• uchwałę Nr XLI/588/V/2018 Rady Powiatu Poznańskiego z 29.08.2018r. w sprawie udzielenia Gminie Swarzędz pomocy finansowej na realizację
zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz – Jasin –Biskupice Pobiedziska (zadanie
w trakcie realizacji).
VIII. Program wspierania edukacji w powiecie poznańskim został przyjęty uchwałą Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 czerwca
2014 r. (zm. uchwałą Nr XL/565/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2018 r.)
Głównym celem programu jest wsparcie instytucjonalne i finansowe edukacji uczniów poprzez program stypendialny Rady Powiatu w Poznaniu, Nagrody
Starosty Poznańskiego, oferty zajęć pozalekcyjnych, zajęcia fakultatywne dla klas maturalnych, wsparcie finansowe projektów zajęć zgłaszanych przez szkoły
do konkursów zewnętrznych, wsparcie zawodowe uczniów poprzez pomoc doradczą świadczoną przez wychowawców, psychologów, pedagogów i doradców
zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego.
Program określa następujące obszary oddziaływania:
1. Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży poprzez przyznawanie Stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu. Stypendia są skierowane do uczniów szkół
ponadgimnazjainycb kończących się egzaminem maturalnym oraz gimnazjów, prowadzonych przez Powiat Poznański, za wysokie wyniki w nauce.
2. Wspieranie i motywowanie uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański do rozwijania swoich uzdolnień poprzez Nagrody Starosty Poznańskiego
przyznawane za wybitne osiągnięcia.
3. Rozwijanie swoich zainteresowań oraz wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zajęcia pozalekcyjne przeznaczone dla uczniów szkół prowadzonych
przez Powiat Poznański, realizowane zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.
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4. Wspieranie uczniów klas kończących się egzaminem maturalnym w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez organizowanie dla nich zajęć
fakultatywnych.
5. Wspieranie finansowe projektów zgłaszanych przez szkoły w ramach ogłoszeń i konkursów organizowanych przez zewnętrzne podmioty.
6. Wspieranie zawodowe realizowane poprzez pomoc doradczą skierowaną do uczniów, stających przed koniecznością wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej
i zawodu. Zadanie to realizować będą w szczególności doradcy zawodowi, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy oraz odpowiedni pracownicy poradni
psychologiczno-pedagogicznych.
Wspieranie finansowe edukacji uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki nauczania w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański lub wykazali się
wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, ma miejsce
poprzez przyznanie Stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagród Starosty Poznańskiego. Udzielane przez Powiat Poznański stypendia i nagrody mają
charakter świadczeń motywujących (za dobre wyniki w nauce, za uzyskane wybitne osiągnięcia). W ten sposób, podkreśla się, że Powiat Poznański przywiązuje
wagę do poziomu nauczania w szkołach, dla których jest organem prowadzącym i wyróżnia tych uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki nauczania bądź
wyróżniają się w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej.
Działanie realizowane jest poprzez przyznawanie najzdolniejszym uczniom: stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu, nagród Starosty Poznańskiego, ale także
poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć fakultatywnych. W ten sposób, podkreśla się, że Powiat Poznański przywiązuje wagę do poziomu nauczania
w szkołach, dla których jest organem prowadzącym a także stwarza warunki do pogłębiania wiedzy i poszerzania kompetencji w ramach szerokiego wachlarza
realizowanych zajęć dodatkowych. Środki finansowe przeznaczone w roku 2018 z budżetu Powiatu Poznańskiego wyniosły:
• 164.000,00 zł na stypendia Rady Powiatu w Poznaniu
• 21.000,00 zł na nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów
• 240.000,00 zł na zajęcia pozalekcyjne (przekazano do szkół 200.000,00 zł)
• 100.000,00 zł na zajęcia fakultatywne dla maturzystów.
W roku 2018 Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu otrzymało 134 uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. W ujęciu
szczegółowym: w roku szkolnym 2017/2018, od września 2017 do czerwca 2018 r., to 60 uczniów, w roku szkolnym 2018/2019, od września 2018 do czerwca
2019 r., to 74 uczniów.
Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu skierowane są do uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz uczniów klas gimnazjalnych
w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Warunkiem koniecznym do otrzymywania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku
nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański, równej, co najmniej 5,0. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego, liczonego od września
do czerwca (10 miesięcy), w kwocie 250,00 zł. netto miesięcznie.
Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia można otrzymać w jednej z poniższych kategorii:
a) jako uczeń szkoły prowadzonej przez Powiat Poznański, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat
Poznański w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody otrzymują laureaci konkursów i olimpiad
szczebla krajowego i międzynarodowego,
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b) jako uczeń branżowej szkoły I stopnia i uczeń klasy zasadniczej szkoły zawodowej w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański, który za ostatni rok szkolny
w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański uzyskał średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych i 4,00 z przedmiotów ogólnokształcących,
uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz nie uzyskał oceny niedostatecznej z żadnego z przedmiotów.
Zajęcia fakultatywne skierowane są do uczniów klas maturalnych: liceów i techników. Liczba maturzystów w roku 2018 w szkołach prowadzonych przez Powiat
Poznański wynosiła: w I półroczu
506 uczniów (dane SIO z 30.09.2017 r.) oraz w II półroczu 476 uczniów (dane SIO z 30.09.2018 r.), to jest razem 985 uczniów.
Zajęcia pozalekcyjne skierowane są do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży, których liczba w roku 2018 wynosiła: 3.079 (dane SIO z 30.09.2017 r.)
Efektem realizacji działania jest polepszenie sytuacji finansowej uczniów i stworzenie w ten sposób czynnika motywującego do nauki. Wspieranie finansowe
uczniów przyczynia się do wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży. Realizacja dodatkowych zajęć fakultatywnych i zajęć pozalekcyjnych pozwala na
pogłębienie wiedzy i kompetencji uczniów o raz umożliwia rozwój ich zainteresowań czy pasji.
W roku 2018 przyznano nagrody pieniężne, w łącznej wysokości: 21.000,00 zł 33 uczniom: 3 uczniom za wybitne osiągnięcia (6.000,00 zł) i 30 uczniom
branżowej szkoły I stopnia/ uczniom klas zasadniczej szkoły zawodowej (30x500,00 zł=15.000,00 zł). Ponadto 3 uczniom przyznano nagrody rzeczowe w postaci
materiałów reklamowych Powiatu Poznańskiego o wartości ok. 300,00 zł każdy.
IX. Aktywny Samorząd to pilotażowy program adresowany do osób niepełnosprawnych, realizowany w 2018 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu. Realizacja programu polityki zdrowotnej finansowana jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
757.322,02 zł, w tym:
• na Moduł I 543.941 zł,
• na Moduł II 168.335,12 zł,
• na obsługę realizacji programu 34.650,78 zł,
• na promocję programu 6.930,09 zł,
• na ewaluację programu 3.465,03 zł.
W skład Modułu I wchodzi:
- Obszar A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Obszar A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- Obszar B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Obszar B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- Obszar C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Obszar C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- Obszar C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
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- Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby
niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).
Moduł II to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Program trwa od 15 marca 2018 r do 15 kwietnia 2019 r.
W 2018 roku pilotażowy program „Aktywny samorząd” nie był realizowany w obszarze C 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
X. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu poznańskiego został uchwalony przez
Radę Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr XII/142/V/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku.
Program wskazuje cele strategiczne dla podmiotów zaangażowanych w jego bezpośrednią realizację – tj. Komendę Miejską Policji w Poznaniu, Komendę
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
Podstawowym celem programu jest zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli i ograniczenia przestępczości, które dla mieszkańca
rozumiane jest jako bezpieczeństwo własne, jego rodziny oraz najbliższego otoczenia.
Program określa skoordynowane przedsięwzięcia i działania profilaktyczne prowadzone przez działalność różnych instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych
podmiotów na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w dłuższej perspektywie czasu, które mają charakter kompleksowy.
Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu poznańskiego realizowany jest od dnia
uchwalenia przez Radę Powiatu w Poznaniu do 31 grudnia 2020 roku.
Coroczne sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu
poznańskiego zawarte jest w sprawozdaniu z prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, o którym mowa w art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511).
Informacja o zdarzeniach i działaniach podjętych przez:
I. Komendę Miejską Policji w Poznaniu:
1. Liczba przestępstw wszczętych z 7 kategorii (kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, uszkodzenie mienia, bójka i pobicie, rozbój,
uszczerbek na zdrowiu) – 2.245 interwencji.
2. Liczba wykroczeń z kategorii – przeciwko mieniu art. 119 i 124 Kodeksu Wykroczeń (kradzież i uszkodzenie mienia) – 241.
3. Łączna liczba interwencji przeprowadzonych na całym terenie podległym KMP w Poznaniu (miasto i powiat) – 137.859.
4. Liczba „Niebieskich Kart” - 607.
5. Liczba osób doprowadzonych do wytrzeźwienia i izolowanych w PDOZ (Pomieszczenia dla osób zatrzymanych) – 109.
6. Liczba wypadków drogowych i ich ofiar - 502 wypadki / 22 ofiar śmiertelnych.
7. Liczba nietrzeźwych kierujących (na podstawie danych Wydziału Ruchu Drogowego i Komisariatów Policji KMP powiatu poznańskiego – ujawnionych
nietrzeźwych - 369 (269 przestępstw, 100 wykroczeń).
8. Łączna liczba kontroli stanu trzeźwości przeprowadzonych na całym terenie podległym KMP (na podstawie danych Wydziału Ruchu Drogowego) - 166.767
kontroli.
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9. Liczba zrealizowanych działań profilaktyczno – edukacyjnych rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 118.
10. Liczba spotkań z dziećmi i młodzieżą w zakresie poprawy bezpieczeństwa – 101.
11. Liczba inicjatyw i przedsięwzięć profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży – 26.
12. Liczba spotkań z nauczycielami / pedagogami / psychologami / rodzicami w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – 677.
II. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu:
1. Liczba osób rannych w pożarach w 2018 roku na terenie powiatu poznańskiego – 24.
2. Liczba osób śmiertelnych w pożarach w 2018 roku na terenie powiatu poznańskiego – 2.
3. Szacowane straty w mieniu w 2018 r. ok. 53.570.700,00 zł.
4. Liczba przeszkolonych strażaków PSP – 192.
5. Liczba przeszkolonych strażaków OSP – 160.
6. Liczba przeprowadzanych akcji edukacyjnych – 76.
7. Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych w ramach prewencji społecznej – 58.
8. Ilość przeprowadzonych kontroli w poszczególnych obiektach (w tym ilość wydanych decyzji administracyjnych, ilość stwierdzonych uchybień) – 463:
• ilość wydanych decyzji administracyjnych: 44
• ilość stwierdzonych uchybień: 793
9. Ilość jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego: 1 – OSP Brzeźno.
Działania podjęte przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu:
1. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla KMP – współfinansowanie: karuzela dla koni, zakup 4 samochodów oznakowanych, zakup 3 samochodów
oznakowanych segment C, zakup 1 samochodu nieoznakowanego segment C, zakup 1 samochodu oznakowanego segment B, zakup 1 samochodu
nieoznakowanego segment B. na kwotę 603.634,00 zł.
2. Dofinansowanie remontu komisariatu w Tarnowie Podgórnym - środki z 2018 r. w wysokości 500.000,00 zł zostaną wydatkowane przez KWP w Poznaniu
do kwietnia 2019 roku; współfinansowanie prac remontowych Ogniwa Przewodnika Psów Służbowych WZP KMP Poznań,
3. Wielkość wydatków przeznaczonych na prace remontowo-budowlane - 100.000,00 zł.
4. Ocena pracy dzielnicowych zgłoszonych do konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” - liczba nagrodzonych policjantów zgodnie z regulaminem
przyznawania nagród przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu - 34 policjantów.
5. Wspieranie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w zakupie niezbędnego sprzętu i wyposażenia m.in. elektrody do defibrylatora,
materiały do ćwiczeń, wytwornica dymu, GPS dla psów, defibrylator, wentylator odymiający, torby medyczne, hełm z osłoną karku, hełm strażacki, sprzęt
do nurkowania, obuwie koszarowe, ubrania specjalne, uzupełnienie wyposażenia medycznego w torbach R1, Szkolenie w zakresie młodszego i specjalisty
nurka MSWiA, szkolenie z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych, kosz do ładowania butli, dofinansowanie samochodu specjalistycznego,
prądnice, skafander do prac w wodzie, ubranie gazoszczelne, zakup przyczepy samochodowej, wykonanie makiety domku do ćwiczeń edukacyjnych wielkość wydatków przeznaczonych na zakup sprzętu i wyposażenia – 515.000,00 zł.
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6. Wspieranie działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie remontów lub budowy nowych strażnic na terenie powiatu poznańskiego – opracowanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót modernizacyjnych modernizacji JRG nr 6, modernizacja JRG 6 Krzesiny, modernizacja JRG 8 Bolechowokontynuacja, budowa nowej strażnicy JRG 4 - wielkość wydatków przeznaczonych na remonty i budowę nowych strażnic – 800.500,00 zł.
7. Współpraca z Zarządem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej - w tym imprezy sportowe, okolicznościowe i szkoleniowe
(12) - wielkość wydatków przeznaczonych na współpracę z OSP – 45.200,00 zł.
8. Zakup lub dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 36 prądnic ROSENBAUER RB 101 EN, 108 odcinków węża WP-52,
dofinansowanie budowy strażnicy OSP w Puszczykowie, wielkość wydatków przeznaczonych dla OSP – 197.200,00 zł.
9. Liczba interwencji jednostek OSP – 4.233 interwencje.
10. Wspieranie rozwoju i funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu - ilość przeprowadzonych szkoleń w ośrodku – 192, liczba przeszkolonych druhów ochotników – 160.
11. Coroczne przyznawanie nagrody za wybitne osiągnięcia w służbie lub pracy społecznej w konkursie „ Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”.
12. Utrzymanie ciągłości przepływu informacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego z zakresu zarządzania kryzysowego
i spraw obronnych - liczba zgłoszeń telefonu alarmowego – 132 zgłoszenia.
13. Doposażenie powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego - wielkość wydatków na doposażenia bazy 19.801,56 zł.

XI. Program Zwiększania Lesistości Powiatu Poznańskiego został przyjęty uchwałą Nr 808/2008 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 lutego 2008 r.
Starosta Poznański sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, a zgodnie z ustawą o lasach trwale
zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się m.in. według uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL), zawierających opisy i oceny stanu lasu oraz cele,
zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Budżet Powiatu wynosił na ten cel 70.000,00 zł.
UPUL-e dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, sporządzane są na zlecenie i koszt starosty. W 2018 r. w Wydziale Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzone zostały UPUL-e obejmujące lasy prywatne o łącznej powierzchni
1.430,12 ha.
Przedmiotowe działanie jest realizowane w związku z utrzymaniem i poprawą stanu lasów już istniejących, natomiast plany zwiększania lesistości są
w głównej mierze weryfikowane przez zamierzenia inwestycyjne właścicieli gruntów, również samorządy gminne.
XII. Program usuwania azbestu na terenie powiatu poznańskiego został przyjęty uchwałą Nr XLII/412/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia
2014 roku. Program określa zadania oraz czynności przewidziane do realizacji, które doprowadzą do:
• oczyszczenia terenu gmin powiatu poznańskiego z azbestu oraz stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,
• wyeliminowania negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców powiatu spowodowanych kontaktem z włóknami azbestu,
• sukcesywnej likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,
• finansowej pomocy dla mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości w realizacji likwidacji wyrobów zawierających azbest w sposób zgodny
z przepisami prawa,
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Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:
• gromadzenie informacji o ilości, Jakości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest,
• przygotowywanie i aktualizacja programu usuwania azbestu – potrzeba ta wynika z tego, iż okres realizacji programu jest długi, dlatego też należy
dostosowywać go do zmieniających się warunków,
• prowadzenie działań z zakresu edukacji i szkoleń, dotyczących tematyki azbestu, w szczególności szkodliwości włókien na zdrowie ludzkie,
• przekazywanie informacji dotyczącej bezpiecznego użytkowania, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest,
• wspieranie finansowe skierowane do mieszkańców lub właścicieli nieruchomości, którzy wyrażą chęć do wymiany wyrobów zawierających azbest na
wyroby bezazbestowe,
• pozyskiwanie środków finansowych na realizację powyższego celu.
Usunięcie azbestu oraz wyrobów azbestowych z terenu powiatu poznańskiego przynosi zarówno korzyści zdrowotne, ekonomiczne jak i ekologiczne poprzez
zmniejszenie emisji włókien azbestu do powietrza. Poprawie ulega wówczas ochrona zdrowia mieszkańców gmin oraz wygląd zewnętrzny obiektów
budowlanych i ich stan techniczny.
Program finansowany jest z budżetu Powiatu, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz budżetów gmin,
uczestniczących w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest (534.485,40 zł).
XIII. Program działań Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2014-2018 został przyjęty uchwałą Nr XLII/431/IV/2014 Rady
Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
W Programie określono cel strategiczny tj. poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia oraz zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych
mieszkańców powiatu poznańskiego oraz sześć celów operacyjnych, którym zostały przyporządkowane konkretne zadania do realizacji.
Cel strategiczny:
Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia oraz zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych mieszkańców powiatu poznańskiego.
Cele operacyjne:
Cel operacyjny nr 1:
Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców powiatu poznańskiego.
Cel operacyjny nr 2:
Profilaktyka chorób układu krążenia i zwiększenie skuteczności ich wykrywania u osób należących do grup ryzyka.
Cel operacyjny nr 3:
Profilaktyka chorób nowotworowych i zwiększenie skuteczności ich wczesnego wykrywania.
Cel operacyjny nr 4:
Zmniejszenie częstości występowania urazów powstałych w wyniku wypadków oraz upowszechnienie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Cel operacyjny nr 5:
Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.
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Cel operacyjny nr 6:
Profilaktyka - wczesne wykrywanie i zapobieganie powikłaniom wybranych chorób społecznych i cywilizacyjnych (m.in. cukrzyca, choroby układu
oddechowego, choroby układu trawiennego, choroby reumatyczne, choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory, otyłość, osteoporoza).
Cel operacyjny nr 7:
Wspieranie zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży oraz osób starszych.
Zadanie pn. „Zdrowy senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych” stanowi wypełnienie zapisów
Narodowego Programu Zdrowia w zakresie celu operacyjnego 3 „wspieranie zdrowia psychicznego” oraz celu operacyjnego 5 „promocja zdrowego i aktywnego
starzenia się”. Stanowi ono również wypełnienie zapisów „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 469), wśród których wymienia się „tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu i poprawie zdrowia w środowisku nauki, pracy
i zamieszkania”. Uzasadnieniem dla realizacji ww. zadnia są również dane demograficzne i epidemiologiczne.
Wraz z rozwojem cywilizacji i postępem medycyny, w ostatnich latach obserwuje się zjawisko – wydłużania życia ludzkiego, prowadzące do wzrostu populacji
ludzi starszych. Starzenie się społeczeństwa to naturalny i nieunikniony proces. W okresie ostatniego ćwierćwiecza w Polsce nastąpiło spowolnienie rozwoju
demograficznego oraz znaczące zmiany w strukturze wieku jej mieszkańców. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2017 roku średnio mężczyźni żyli
w Polsce 73,96 lat, zaś kobiety – 81,82 roku. Z kolei w Wielkopolsce mężczyźni żyli 74,06 lat, a kobiety 81,58 lat. W 2035 roku 24,5% Polaków będzie miało
powyżej 65 lat, w Wielkopolsce będzie ich 22,7 %, a w powiecie poznańskim 17,6%. Natomiast w 2050 r., co trzeci Polak będzie miał więcej niż 65 lat. Podobny
wzrost liczby osób po 65 roku życia prognozuje się w województwie wielkopolskim i w powiecie poznańskim, odpowiednio 30,1% i 25,8%.
Naturalną konsekwencją tych zmian jest zwiększenie częstości występowania chorób typowych dla wieku osób starszych m.in. zaburzeń funkcji poznawczych,
rośnie również ryzyko wystąpienia otępienia, którego rozpowszechnienie zaczyna osiągać rozmiary globalnej epidemii. Każdego roku na świecie
rozpoznawanych jest 4,5 mln nowych przypadków otępienia. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba tych chorych przekroczy w 2040 roku 80
milionów. Liczby te pokazują wagę problemu, z jakim mierzyć się będzie w kolejnych latach ochrona zdrowia na całym świecie.
Zaburzenia funkcji poznawczych są typowym przykładem problemów zdrowotnych związanych z wiekiem. W zależności od ich nasilenia przebiegają one
łagodnie bądź przybierają patologiczną postać zespołów otępiennych.
W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie, dostępność usług opiekuńczych dla osób z zespołem otępiennym jest niewystarczająca. Poważnym
problemem jest również odpowiednio wczesne zdiagnozowanie i leczenie zaburzeń otępiennych. Badania dotyczące rozpowszechnienia otępienia w Polsce
wykazały, że w populacji osób powyżej 65. roku życia wynosi od 5,7% do 10%. Opierając się na wynikach tych badań, liczbę chorych z otępieniem można
oszacować na 300.000 do 500.000.
Osoby powyżej 65. roku życia z powodu współwystępowania licznych chorób, ich przewlekłego charakteru oraz niejednokrotnie niewielkiej efektywności
leczenia przez lekarza POZ, wymagają szczególnych procedur diagnostycznych i odmiennego sposobu postępowania terapeutycznego. Dla tej grupy chorych
zasadnym jest zorganizowanie nowych, wyspecjalizowanych programów i projektów wczesnego diagnozowania chorób, których częstość występowania
wzrasta wraz z wiekiem. Zaawansowany wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka pojawienia się otępienia, które powoli staje się jednym z najpoważniejszych
współczesnych problemów zdrowotno – społecznych. Zapewnienie możliwie najlepszej sprawności osób cierpiących na choroby otępienne daje szanse
utrzymania dobrej jakości życia w chorobie zarówno dla pacjentów, jak i ich opiekunów.
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Szybko rosnąca liczba chorych, wiąże się z licznymi i istotnymi konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi.
W 2017 r. realizowano ww. zadanie, w ramach którego zorganizowano warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące zdrowia psychicznego, adresowane do
osób powyżej 60 roku życia oraz ich opiekunów, w 5 gminach powiatu poznańskiego (Swarzędz, Czerwonak, Luboń, Tarnowo Podgórne, Mosina) oraz w Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach. Realizator przeprowadził również szkolenie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej prowadzących działalność leczniczą
w powiecie poznańskim oraz personelu medycznego i opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach na temat postępowania profilaktycznego,
diagnostycznego oraz terapeutycznego w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych u osób starszych, a także roli rodziny w diagnostyce
i terapii otępień. Ponadto opracowano i wydrukowano zeszyt ćwiczeń profilaktyczno-terapeutycznych dotyczących chorób otępiennych osób starszych oraz
ulotki informacyjne nt. wytycznych w zakresie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego tych chorób i innych zaburzeń psychicznych u osób starszych,
adresowaną do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
W 2018 r. zadanie stanowi kontynuację działań profilaktycznych rozpoczętych w 2017 r.
Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2980/2018 z dnia 26.10.2018 r. zatwierdził wyniki konkursu ofert, powierzając realizację zadania z zakresu zdrowia
publicznego pn. „Zdrowy Senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych” Fundacji PETRA senior, z siedzibą
w Poznaniu, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 4.
W ramach zadania przeprowadzono w 12 gminach powiatu poznańskiego (tj. Buk, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Murowana Goślina,
Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Stęszew) warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego, w tym w szczególności
chorób otępiennych, działań terapeutycznych, roli rodziny w diagnostyce i terapii otępień, a także sposobach komunikowania się z chorymi wraz z prezentacją
ćwiczeń do terapii poznawczej adresowane do osób po 60 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego oraz ich opiekunów.
XIV. Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2018 roku (kontynuacja)
Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej: 149.968,00 zł
Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2018 r.
Źródło finansowania: budżet powiatu poznańskiego
Celem głównym Programu jest zapobieganie zachorowaniom na grypę oraz zmniejszenie powikłań pogrypowych stanowiących zagrożenie dla życia wśród
mieszkańców powiatu poznańskiego w wieku 50 lat i więcej.
W ramach środków budżetowych powiatu poznańskiego przeznaczonych w 2018 r. na realizację Programu oraz na podstawie jednostkowego kosztu
zaszczepienie jednej osoby przeciwko grypie określono maksymalną liczbę osób objętych szczepieniami przeciw grypie, która wyniosła 2.678 osób (populacja
zaplanowana do udziału w Programie).
W ramach Programu zaszczepiono 2 678 osób spełniających kryteria włączenia do Programu, co stanowi 100% populacji zaplanowanej do udziału
w Programie (2.678) i 2,35% populacji osób po 50 r. ż. (114.085). Nie odnotowano osób, które zgłosiły się do Programu, a nie zostały zaszczepione ze względu
na przeciwwskazania zdrowotne, bądź inne.
Elementem Programu była również edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki grypy, polegająca na opracowaniu, wydaniu i dystrybucji ulotek informacyjnych.
Rozdystrybuowano 3.500 ulotek oraz 100 plakatów.
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Realizacja Programu przyczyniła się do zwiększenia dostępności do szczepień niefinansowanych ze środków budżetu państwa. Zgodnie z Komunikatem
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018 (Dz. Urz. MZ z 2017 r. poz. 108),
szczepienia przeciwko grypie znajdowały się w grupie szczepień ochronnych zalecanych niefinansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra
Zdrowia.
Prowadzona w ramach Programu edukacja przyczyniła się do zwiększenia wiedzy na temat profilaktyki grypy u beneficjentów Programu.
XV. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2018 r. (kontynuacja)”
Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej: 227.520,83 zł,
Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2018 r.
Źródło finansowania: budżet powiatu poznańskiego
Celem głównym Programu jest zmniejszenie liczby zachorowań i umieralności na raka szyjki macicy i inne choroby HPV-zależne, wśród mieszkanek powiatu
poznańskiego poprzez wykonanie szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego oraz przeprowadzenie edukacji zdrowotnej.
W 2018 r. szczepienia przeciw HPV adresowane były do 2.039 dziewcząt urodzonych w 2004 r. (populacja dziewcząt w roczniku, na podstawie danych
demograficznych) i 1.297 dziewcząt urodzonych w 2003 r., które nie skorzystały ze szczepień finansowanych przez Powiat Poznański w 2017 roku
(uwzględniono dane demograficzne oraz liczbę dziewczynek zaszczepionych w ramach Programu realizowanego przez Powiat Poznański w 2017 r.)
W ramach środków budżetowych powiatu poznańskiego oraz na podstawie jednostkowego kosztu zaszczepienia jednej osoby przeciw wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV), określono maksymalną liczbę osób objętych szczepieniami w 2018 r. jako 571 osób (populacja zaplanowana do udziału w Programie).
Do Programu zgłosiły się 542 dziewczynki. Szczepienie obejmowało podanie trzech dawek szczepionki. Pierwszą dawkę szczepionki otrzymały 542
dziewczynki, drugą dawkę - 541, a trzecią 524 dziewczynki, co stanowi 91,8% populacji zaplanowanej do udziału w Programie (571). Wśród zaszczepionych
było 504 dziewczynki urodzone w 2004 r., co stanowi 24,7% populacji dziewczynek urodzonych w 2004 r. (2.039) i 20 dziewczynek urodzonych w 2003 r.
Nie odnotowano dziewczynek, które zostały zgłoszone do Programu, a nie zostały zaszczepione ze względu na przeciwwskazania zdrowotne, bądź inne.
Program obejmował również działania edukacyjne, w ramach których zorganizowano 17 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców/opiekunów
prawnych dzieci urodzonych w 2004 r. oraz mieszkańców powiatu poznańskiego, w których wzięło udział 155 osób. Ponadto przeprowadzono 60 prelekcji
dla dziewcząt i chłopców urodzonych w 2004 r., w których uczestniczyło 2.614 osób.
W ramach działań promocyjno - edukacyjnych Programu rozdystrybuowano 170 plakatów, 4.000 broszur edukacyjnych oraz 2.000 listów do
rodziców/opiekunów prawnych dziewcząt urodzonych w 2004 r., zapraszających do udziału w Programie.
XVI. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego w 2018 r. (kontynuacja)
Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej: 249.715, 62 zł
Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2018 r.
Źródło finansowania: budżet powiatu poznańskiego
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Celem głównym Programu jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia oraz zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych wśród
mieszkańców powiatu poznańskiego, poprzez przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom u dzieci urodzonych w latach 2010 – 2016, mających na
dzień wykonania szczepienia ukończone 24 miesiące życia, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego.
Szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym adresowane były do dzieci urodzonych w latach 2010 – 2016, mających na dzień wykonania szczepienia
Populacja kwalifikująca się do włączenia do Programu wyniosła 34.187 osoby (na podstawie danych demograficznych.
W ramach środków budżetowych powiatu poznańskiego, przeznaczonych na realizację Programu oraz jednostkowego kosztu zaszczepienia jednej osoby
przeciwko zakażeniom pneumokokowym, określono maksymalną liczbę osób objętych szczepieniami w 2018 r., która wyniosła 838 osób (populacja
zaplanowana do udziału w Programie). Zaszczepionych zostało 838 dzieci, co stanowi 100% populacji zaplanowanej do udziału w Programie (838) i 2,45%
populacji dzieci urodzonych w latach 2010-2016 (34.187).
W ramach działań promocyjno - edukacyjnych Programu rozdystrybuowano 215 plakatów oraz 1.000 broszur informacyjno-edukacyjnych.
XVII. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Poznańskiego na lata 2016 – 2018 został przyjęty uchwałą nr 784/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu
z dnia 28 marca 2019 r. Plan zawiera m.in. zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu powiatu poznańskiego oraz nieruchomości powiatu oddanych
w użytkowanie wieczyste – stan na dzień 1.01.2016 r. W skład zasobu wchodzą grunty o łącznej powierzchni 508.9886ha, w tym w trwałym zarządzie na rzecz
powiatowych jednostek organizacyjnych – 141.3192 ha, zajęte pod drogi powiatowe 340.4256ha, zagospodarowane w inny sposób 27.2438 ha, zestawienie
powiatowych jednostek organizacyjnych posiadających w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiące własność powiatu poznańskiego, zestawienie
powierzchni nieruchomości powiatu poznańskiego oddanych w użytkowanie wieczyste, prognozę dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz
nabywania nieruchomości do zasobu powiatu poznańskiego, zestawienie inwestycji planowanych przez ZDP w wyniku, których nabyte zostaną nieruchomości
do zasobu powiatu poznańskiego, prognozę wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu powiatu
poznańskiego, prognozę wpływów osiąganych z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości powiatu poznańskiego oddanych
w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu poznańskiego, wykaz nieruchomości powiatu poznańskiego oddanych
w trwały zarząd, za które trwali zarządcy uiszczają opłaty z tytułu trwałego zarządu, prognoza dotycząca aktualizacji opłat z tytułu z użytkowania wieczystego
nieruchomości powiatu poznańskiego oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu poznańskiego, program
wykorzystania nieruchomości zasobu.
XVIII. Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego został zatwierdzony przez Starostę Poznańskiego we wrześniu 2018 r. Plan jest wypełnieniem
zapisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym i jest podstawowym dokumentem, określającym zasady działania administracji
samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie powiatu. Układ i zawartość Planu w pełni zgodne
są z „Zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego do powiatowych planów zarządzania kryzysowego”.
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Programy, do których przystąpił Powiat Poznański i były realizowane w 2018 r.
1. Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej został przyjęty uchwałą Nr 1702/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu
z dnia 12 maja 2017 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Poznańskiego do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych
w administracji publicznej i zawarcie umowy z FIRST DATA POLSKA z siedzibą w Warszawa, o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych
instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS. Przedmiotem umowy jest zapewnienie usługi związanej z realizacją i rozliczaniem transakcji
opłacanych kartami płatniczymi Organizacji kart płatniczych Vasa i MasterCard oraz systemu BLIK. Usługa ma charakter nieodpłatny. Umowa została zawarta
na czas określony, licząc od daty zawarcia do 31.03.2020 r. W 2018 roku w kasie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ok. 500 operacji miesięcznie,
realizowanych było za pomocą karty płatniczej.
2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – uchwałą Nr 2077/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 listopada 2017 r., Zarząd Powiatu wyraził zgodę
na przystąpienie Powiatu Poznańskiego do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów
prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży,
w tym zakup nowości wydawniczych. W roku 2018 uczestniczył w programie SOSW w Mosinie. Całość zadania opiewała na kwotę 5.000,00 zł, z czego 4.000,00
zł pochodziły z dotacji a 1.000,00 zł stanowił wkład własny powiatu.
3. Program Za życiem został przyjęty uchwałą Nr 2285/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 r., Zarząd Powiatu wyraził zgodę na
przystąpienie do Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” działanie 2.4 Utworzenie ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno –
opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia
niepełnosprawnością
w latach 2017 – 2021. Realizacja tego zadania zakłada utworzenie nowych, a także powstanie na bazie obecnie funkcjonujących placówek, realizujących
zadania w wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, sieci ośrodków udzielających kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, u których wykryło wady
rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi. Funkcję wiodącego ośrodka koordynująco – rehabilitacyjno – opiekuńczego w Powiecie Poznańskim
pełni Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie. Do zadań wiodącego ośrodka koordynująco – rehabllitacyjno - opiekuńczego
należy: udzielanie rodzicom specjalistycznej Informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka; wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form
kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydartych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla każdego dziecka, oraz w zależności od potrzeb dziecka –
dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów; koordynowanie korzystania z usług specjalistów
dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych,
monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom. W 2018 roku opieką specjalistów objęto w sumie 56 dzieci. Łączna liczba
godzin przewidziana dla wszystkich specjalistów wynosiła w roku 2018 – 2860, z czego zrealizowano 2591 i nie zrealizowano 269 godzin. Porozumienie zostało
podpisane w dniu 28 marca 2018 r., odliczone więc zostały miesiące styczeń, luty i marzec i przyznano łącznie do realizowania 2860 godzin na kwotę 186.600,00
zł ( w tym 15.000,00 zł na zakup wyposażenia). Zwrotu w kwocie 19.297,54 zł dokonano 15 stycznia 2019 r.
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4. Program „Lekkoatletyka dla każdego!” został przyjęty uchwałą Nr 423/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 31.08.2015 r. Zarząd Powiatu wyraził
zgodę na zawarcie porozumienia z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, dotyczącym przystąpienia do programu „Lekkoatletyka dla każdego!”. Innowacyjny
projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki funkcjonuje od 2014 roku. Program ma na celu popularyzację lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu dla
dzieci, zachęcenie ich do zorganizowanej aktywności fizycznej w formie sportowej zabawy pod okiem przeszkolonych nauczycieli, instruktorów i trenerów.
W programie udział biorą uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów. Dzieci młodszych klas szkoły podstawowej zapraszane są do sportowej zabawy wg.
opracowanej przez IAAF formuły „Kids' Athletics", a uczniom starszych klas szkoły podstawowej I gimnazjum proponuje się zajęcia w formie treningów
i zawodów lekkoatletycznych. Porozumienie na rok 2018 zostało zawarte w dniu 18.06.2018 r. z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie.
Udziałem w programie zainteresowane było Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Program realizowany bez wkładu finansowego
Powiatu.
5. Program „Szkolny Klub Sportowy” został przyjęty uchwałą Nr 2232/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 05.01.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na
przystąpienie w 2018 roku do Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Porozumienie na rok 2018 zostało zawarte w dniu 01.02.2018 r. ze Szkolnym Związkiem
Sportowym „Wielkopolska” z siedzibą w Poznaniu. Udziałem w programie zainteresowane były: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, Zespół Szkół
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika w Puszczykowie. Wkład własny Powiatu Poznańskiego wyniósł 1.200,00 zł.
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7. Przynależność do stowarzyszeń i fundacji
1. Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS)
Powstało w czerwcu 1990 r. i jest najstarszym oraz największym stowarzyszeniem samorządów w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei
samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, w szczególności
poprzez:
1) działania edukacyjno-doradcze oraz informacyjno-wydawnicze skierowane do działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego osób, takich jak:
• osoby piastujące funkcje w organach jednostek samorządu terytorialnego,
• osoby piastujące funkcje w organach jednostek pomocniczych gmin,
• osoby zatrudnione w administracji samorządowej.
2) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi zarządzania.
3) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie.
Powiat Poznański, podobnie jak w latach poprzednich, w bardzo dużym stopniu korzysta z usług szkoleniowych oferowanych przez WOKiSS. W 2018 r.
w szkoleniach uczestniczyło 98 pracowników. Eksperci WOKiSS na co dzień służą jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie doradztwa prawnego.
Wszystkie te usługi, świadczone są w ramach składek, odprowadzanych przez członków stowarzyszenia, w tym Powiat Poznański.
Aktualnie stowarzyszenie zrzesza 271 jednostek: 241 gmin z terenu województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego
i zachodniopomorskiego oraz 30 wielkopolskich powiatów.
2. Związek Powiatów Polskich
Jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego,
integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana
doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem Związku Powiatów Polskich jest również
prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury
fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej
i społecznej inwalidów. Osiąganie wyżej wymienionych celów, realizowane jest poprzez:
• reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
• inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
• propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych powiatów zadań z zakresu administracji rządowej,
• inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych,
• inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych
oraz wymianę naukową i kulturalną,
• prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych
dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
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•
•
•
•

prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków,
współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi oraz środowiskami naukowymi,
delegowanie swoich przedstawicieli do innych organizacji i instytucji,
inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

3. Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT)
Stowarzyszenie zostało założone w 2003 roku z inicjatywy Miasta Poznania, samorządów aglomeracji poznańskiej oraz najważniejszych poznańskich instytucji
i przedsiębiorstw, związanych z turystyką. Głównym celem PLOT jest promocja Poznania i aglomeracji poznańskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz
wspieranie rozwoju rynku turystycznego w tym regionie. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją
a branżą turystyczną, instytucjami kulturalnymi oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego.
PLOT przyczynia się do kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku aglomeracji poznańskiej m.in. poprzez udział w najważniejszych
krajowych i zagranicznych targach turystycznych, poprzez akcje promocyjne i prezentacje prowadzone w Polsce i zagranicą oraz poprzez organizowanie wizyt
studyjnych dla dziennikarzy turystycznych i touroperatorów. Członkowie stowarzyszenia podejmują także działania na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury
turystycznej oraz poprawy jakości obsługi gości. Aktualnie Stowarzyszenie liczy blisko 60 członków.
4. Metropolia Poznań
15 maja 2007 roku podpisane zostało „Porozumienie o współpracy pomiędzy samorządami aglomeracji poznańskiej”, które dało początek dzisiejszej Metropolii
Poznań. W pierwotnym kształcie doszło do zawiązania przez powiat poznański, miasto Poznań oraz 17 okolicznych gmin, Rady Aglomeracji.
W niezmienionym składzie Rada funkcjonowała do 26 czerwca 2008 roku, kiedy to dołączyły do niej Szamotuły i Śrem. 28 listopada tego samego roku do
organizacji przystąpiła gmina Skoki. W takiej formule Rada Aglomeracji działała do 18 lutego 2011 roku, kiedy odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia
Metropolia Poznań. Wcześniej Rada Powiatu w Poznaniu 29 września 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Pierwotnie nie przyłączyła się do niego gmina Czerwonak. Finalnie ten samorząd dołączył 29 listopada 2013 roku. W międzyczasie, 15 czerwca 2011 roku,
członkiem została gmina Oborniki. Do tej pory Stowarzyszenie działa w składzie obejmującym powiat, Poznań oraz 21 wielkopolskich gmin. Stowarzyszenie
Metropolia Poznań na mocy porozumienia zawartego w dniu 16 marca 2015 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego stało się Instytucją Pośredniczącą
dla realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. To jedno z największych realizowanych zadań.
Flagowym przedsięwzięciem Stowarzyszenia jest uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, czyli dodatkowych połączeń kolejowych na liniach
kolejowych na terenie Metropolii, które umożliwiają zamianę indywidualnych środków transportu na rzecz transportu publicznego szynowego.
Drugim kluczowym zadaniem realizowanym przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest uruchomienie systemu monitorowania jakości powietrza,
czyli zamontowanie czujników jakości powietrza wraz monitorem informacyjnym oraz szeroko zakrojona kampania edukacyjna. Projektem w tej chwili
objętych jest 160 szkół podstawowych Metropolii Poznań. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia niezmiennie stanowisko Prezesa zajmuje prezydent Miasta
Poznania, natomiast jednym z wiceprezesów jest zawsze starosta poznański.
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5. STOWARZYSZENIE „KOMUNIKACJA”
Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” zostało powołane do życia 4 lipca 2000 r. przez 15 samorządów terytorialnych. Powiat
poznański należał do założycieli stowarzyszenia. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Wągrowcu.
Celem stowarzyszenia jest:
• LEPSZA KOMUNIKACJA – Poprawa warunków komunikacyjnych pomiędzy gminami, powiatami i województwami w obrębie województwa
wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
• TWORZENIE SZLAKÓW – Tworzenie regionalnych szlaków turystycznych, wodnych, pieszych i rowerowych w celu szybszego, sprawniejszego
i bezpieczniejszego przemieszczania się mieszkańców.
• WSPÓŁPRACA – Współpraca z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Prezydentem Poznania i Marszałkiem Województwa KujawskoPomorskiego.
• TWORZENIE WARUNKÓW DO INWESTOWANIA.

6. STOWARZYSZENIE GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW „DROGA S11”
Stowarzyszenie powstało w lipcu 2006 r. w Koszalinie (wpisane do KRS w 2007). Powiat poznański należy do stowarzyszenia od 2006 roku.
Celem stowarzyszenia jest doprowadzenie do powstania drogi ekspresowej o długości ok. 550 km, przebiegającej przez 4 województwa: zachodniopomorskie,
wielkopolskie, opolskie oraz śląskie, łącząc północ z południem kraju, to jest:
• propagowanie w możliwie najkrótszym czasie budowy drogi S11 o standardach drogi ekspresowej,
• inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin, powiatów i województw, wspólnych przedsięwzięć służących
rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy drogi ekspresowej S11,
• pomoc jednostkom samorządu terytorialnego zrzeszonym w Stowarzyszeniu w podejmowaniu niezbędnych ze strony samorządu działań
umożliwiających jak najszybszą budowę drogi S11,
• koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S11,
• wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach,
• wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia,
• realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S11.
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8. Osiągnięcia
I miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego
Powiat poznański zdobył I miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2018 r. na 314 powiatów.
Autorami rankingu są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy współpracowali z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi. Celem tego
szczegółowego opracowania, przedstawiającego kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego, jest promocja tych samorządów oraz ich
największych osiągnięć w rozwoju gospodarczym.
W rankingu pod uwagę brano dziesięć wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego:
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
2. Relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń.
6. Relację zobowiązań do dochodów ogółem.
7. Obciążenie wydatków bieżących kosztami obsługi długu.
8. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
9. Relację wydatków inwestycyjnych do dochodów własnych.
10. Udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem.
Eksperci przygotowujący ranking uwzględniali informacje zawarte w sprawozdaniach, które każdy samorząd w Polsce musi przedłożyć właściwej Regionalnej
Izbie Obrachunkowej. Szczegółowej analizie poddane zostały wszystkie samorządy w Polsce. Razem ponad 2 tysiące jednostek.
II miejsce w Rankingu Związku Powiatów Polskich oraz tytuł Super Powiat
Powiat poznański po raz kolejny zajął drugie miejsce w przygotowywanym przez Związek Powiatów Polskich (ZPP), ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów
za rok 2018. Tym samym potwierdził silną pozycję w czołówce liderów samorządowych.
To jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie w kraju, ponieważ zarządzane jest przez ekspertów na bieżąco, i to w trybie on-line. Konkurs prowadzony jest
w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Są to powiaty do 60 tysięcy mieszkańców, powiaty do 120 tysięcy osób, powyżej 120 tysięcy
mieszkańców, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Ranking ZPP opiera się na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego uczestnictwa wszystkich samorządów gminnych i powiatowych. Celem tego przedsięwzięcia
jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych samorządów w kraju, a także ich promocja oraz integracja mieszkańców i środowisk samorządowych.
Powiat poznański klasyfikowany jest w kategorii powyżej 120 tysięcy mieszkańców.
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Nasz samorząd punktował w 54 z 58 kategorii, tym samym uzyskując najlepszy wynik w kraju. Najwięcej, bo maksymalną liczbę punktów, otrzymaliśmy
w kategoriach: „rozwój społeczeństwa obywatelskiego”, „wspieranie działań na rzecz społeczności gospodarki rynkowej”, „promocja rozwiązań z zakresu
edukacji, kultury i sportu” oraz „działania promocyjne”. Bardzo wysoko oceniono nas także w pozostałych sferach działalności, takich jak choćby „promocja
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej” czy „rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania Jednostek
Samorządu Terytorialnego”.
Oprócz wysokiej lokaty otrzymaliśmy również tytuł Super Powiatu, który związany jest z wynikami rankingu ZPP. Takie wyróżnienie przyznawane jest w sytuacji,
gdy dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w rankingu. To rodzaj uhonorowania „Mistrzów wśród
liderów".

349

9. Podsumowanie
Stale zmieniające się, dynamiczne otoczenie, wpływające na funkcjonowanie Powiatu Poznańskiego, powoduje jednocześnie konieczność podejmowania
szeregu działań, których nadrzędnym celem jest stała poprawa warunków życia mieszkańców. Realizowane przez Zarząd Powiatu w Poznaniu strategia, plany
i programy są wyznacznikami kierunków, na co dzień liczą się jednak konkretne decyzje i działania.
Przedstawiony Raport o stanie Powiatu Poznańskiego za rok 2018 to odzwierciedlenie kroków podejmowanych przez organ wykonawczy Powiatu
Poznańskiego, ukazujących realizację polityki, ukierunkowanej na harmonijny rozwój Powiatu Poznańskiego z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup
społecznych stanowiących jego społeczność.
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