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OP.0021.3.2017 
 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 27 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r. 

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 27 marca 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 

1. 28 marca 2017 r., godz. 08:30, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu                Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

 
2. 30 marca 2017 r., godz. 11:30, w którym udział wzięli:   

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu                Zygmunt Jeżewski 

     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

 
3. 7 kwietnia 2017 r., godz. 14:00, w którym udział wzięli:   

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 

     oraz 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
     Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu, 
 

4. 13 kwietnia 2017 r., godz. 12:30, w którym udział wzięli:   
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu                Zygmunt Jeżewski 

     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

5. 19 kwietnia 2017 r., godz. 08:30, w którym udział wzięli:   
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu                Zygmunt Jeżewski 

     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
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6. 21 kwietnia 2017 r., godz. 08:30, w którym udział wzięli:   
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu                Zygmunt Jeżewski 

     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
 
II.  UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 24 postanowień 
(w tym 5 o nieuzgodnieniu), 

2.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2016. 
Zarząd przyjął sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2016 oraz informację  
o stanie mienia powiatowego na dzień 31 grudnia 2016 r., 

3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na rozbudowę systemu alarmowego dla obiektu 
stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego, położonego w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1, 
62-060 Stęszew, z firmą EKSPERT – Grzegorz Wawrzyniak z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 
10.986,68 zł brutto,  

4.  w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Bieg Zamoyskiego,  
przez Stowarzyszenie „UKS – Jedynka Kórnik” z siedzibą w Kórniku, 

5.   w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Organizacja zgrupowania 
szkoleniowego dla młodzieżowców w sekcji kolarskiej „UKS – Jedynka Kórnik”, przez 
Stowarzyszenie „UKS – Jedynka Kórnik” z siedzibą w Kórniku, 

6.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. VII Otwarte 
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez przeszkody,  
przez Ludowy Klub Jeździecki „Abaria” Iwno z siedzibą  w Iwnie, w kwocie  10.000,00 zł, 

7. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego, programów działalności i planu pracy 
Środowiskowego Domu Samopomocy – „Dom Pomocy Maltańskiej” z siedzibą w Puszczykowie, 
na rok 2017. Zarząd zatwierdził opracowane przez Kierownika Środowiskowego Domu 
Samopomocy - „Pomoc Maltańska" w Puszczykowie w uzgodnieniu z Wojewodą Wielkopolskim: 

− Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy - „Dom Pomocy Maltańskiej" 
w Puszczykowie na rok 2017, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 

− Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie - Dom typu A  
na rok 2017, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, 

− Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie - Dom typu B  
na rok 2017,  stanowiący załącznik nr 3 do uchwały, 

− Plan pracy Domu Pomocy Maltańskiej - Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Puszczykowie na rok 2017, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały, 

8. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg 
powiatowych mających przebieg na terenie miasta Krzywiń, powiat kościański: 

− droga nr 3900P ulica Edmunda Bojanowskiego - odcinek od ul. Kościańskiej do granicy 
miasta, 

− droga nr 3901P ulica Kilińskiego - odcinek od ul. Kościańskiej do ul. Chłapowskiego, 

− droga nr 3901P ulica Gen. Chłapowskiego - odcinek od ul. Kilińskiego do granicy miasta, 

− droga nr 3909P ulica Powstańca Lewandowskiego - odcinek od Rynku do ul. Strzeleckiej, 

− droga nr 3909P ulica Strzelecka - odcinek od ul. Powstańca Lewandowskiego do granicy 
miasta. 

Ww. drogi zlokalizowane są na terenie powiatu kościańskiego i nie posiadają przedłużenia  
na terenie powiatu poznańskiego, 

9.  w sprawie zmiany Uchwały nr 1420/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2017 r.  
w sprawie  przyznania Gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2017 r. Zmiana dotyczy wysokości kwoty 
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dofinansowania dla gminy Swarzędz, w związku z powierzeniem gminie nowego odcinka drogi   
powiatowej o długości 1.485 km. Po zmianie wysokość środków przyznanych poszczególnym 
gminom przedstawia się następująco: 

− Buk - 101.700,00 zł, 

− Kostrzyn - 224.400,00 zł, 

− Kórnik - 58.200,00 zł, 

− Mosina - 148.900,00 zł, 

− Murowana Goślina - 191.000,00 zł, 

− Pobiedziska - 233.600,00 zł, 

− Puszczykowo - 201.300,00 zł.  

− Stęszew - 99.800,00 zł, 

− Swarzędz - 281.584,00 zł,  
10.  w sprawie ustalenia i aktualizacji podstawowych kwot dotacji dla szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2017.  
1) Ustala się kwotę dotacji w roku budżetowym 2017 na jednego ucznia niepublicznej szkoły 

ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości 5.726,42 zł na jednego ucznia liceum 
ogólnokształcącego rocznie, 

2) Ustala się podstawową kwotę dotacji w roku budżetowym 2017 na jednego ucznia:  

− Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w którym nie jest realizowany obowiązek nauki -               
w wysokości 2.372,56 zł rocznie, z uwzględnieniem przy jej ustalaniu liczby 298 uczniów 
statystycznych, 

− Szkoły policealnej, w której nie jest realizowany obowiązek nauki - w wysokości 1.560,95 zł 
rocznie, z uwzględnieniem przy jej ustalaniu informacji z najbliższej j.s.t., 

− Szkoły policealnej kształcącej w zawodach medycznych, w której nie jest realizowany 
obowiązek nauki - w wysokości 2.533,37 zł rocznie, z uwzględnieniem przy jej ustalaniu 
informacji z najbliższej j.s.t., 

3) Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych wymienione  
w pkt 1, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują  
na każdego ucznia miesięczną dotację w roku budżetowym 2017 w wysokości 477,00 zł  
na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego, 

4) Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, wymienione  
w pkt 2,  w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na 
każdego ucznia miesięczną dotację w roku budżetowym 2017, w wysokości: 

− 99,00 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 

− 65,00 zł na jednego ucznia szkoły policealnej (tryb zaoczny, dla dorosłych) 

− 106,00 zł na jednego ucznia szkoły policealnej kształcącej w zawodach medycznych (tryb 
zaoczny, dla dorosłych), 

11. w sprawie dofinansowania konferencji „Wpływ odżywiania na zachowanie dzieci i młodzieży” 
organizowanej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Luboniu, w kwocie 1.600,00 zł. 
Konferencja odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum w Suchym Lesie. Adresatem 
konferencji są przede wszystkim psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w placówkach 
prowadzonych przez Powiat Poznański, skupieni w „Sieci współpracy i samokształcenia 
specjalistów szkolnych". Ponadto, uczestniczyć w niej mogą także psycholodzy i pedagodzy 
zatrudnieni w obsługiwanych przez poradnię w Luboniu gminach z terenu powiatu poznańskiego, 

12.  w sprawie zatwierdzenia wyników Części nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, z podziałem na 3 części, dotyczącej 
modernizacji korytarzy II i III piętra. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez TWM 
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizacje zamówienia za kwotę 
906.266,47  zł brutto i udzielono 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane. Termin 
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realizacji zamówienia wyniesie do 25 tygodni od dnia przekazania terenu budowy.  
W postępowaniu złożono 2 oferty, druga była na kwotę 1.146.679,25 zł brutto, 

13.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu w rejonie 
kuchni i internatu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2. Zarząd Powiatu 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez TWM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 322.385,41 zł brutto i udzielono 60 miesięcy 
gwarancji na wykonane prace budowlane. Termin realizacji zamówienia wyniesie do 10 tygodni 
od dnia przekazania terenu budowy. W postępowaniu złożono 3 oferty, w tym jedna została 
odrzucona, 

14.  w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Stolarczykowi administratorowi 
nieruchomości położonej w Poznaniu  przy ul. Zielonej 8, prowadzącemu działalność gospodarczą  
pod nazwą FALO Nieruchomości z siedzibą w Poznaniu przy ul. Palacza 104, NIP779-202-44-96, 
do reprezentowania Powiatu Poznańskiego (posiadającego udział w wysokości 25/100 części  
w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8,  
przed Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania), w związku z toczącym się 
postępowaniem, dot. usunięcia drzewa rosnącego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.  
Ze względu na  zapewnienie bezpieczeństwa konieczne jest usunięcie drzewa z działki nr 35/2, 

15. w sprawie zakończenia postępowania w trybie z wolnej ręki na wykonanie wiatrołapu z kurtyną 
powietrza w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, ponieważ 
zaproszony Wykonawca, tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LAU Piotr Lau z siedzibą  
w Wałbrzychu, poinformował, że z przyczyn technicznych nie może wziąć udziału  
w postępowaniu. W konsekwencji przeprowadzonego postępowania nie zostanie zawarta 
umowa w sprawie zamówienia publicznego,  

16. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół  
Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020. Inwestowanie w rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 14 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, 

17. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S.T. 
Dąbrowskiego S.A. w 2016 roku, na współfinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa Szpitala 
w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. o budynek bloku operacyjnego wraz z budową 
szybu windowego”. Na podstawie uchwały Nr 656/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia  
23 grudnia 2015 r. Powiat Poznański udzielił Szpitalowi dotację w kwocie 8.600.000,00 zł. Zgodnie 
z zawartą umową środki były przekazywane na wniosek beneficjenta. Łącznie w 2016 r. Powiat 
przekazał Szpitalowi kwotę w wysokości 2.404.703,65 zł. Na podstawie wniosku Szpitala, Rada 
Powiatu w Poznaniu uchwałą nr XXIV/328/V/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. postanowiła ująć 
kwotę dotacji w wysokości 6.195.277,00 zł na liście wydatków niewygasających z końcem roku 
budżetowego 2016, z terminem wydatkowania do dnia 30.06.2017 r. Niewykorzystana kwota 
dotacji wynosi 19,35 zł. Rozliczenie otrzymanej dotacji wraz z kopią dokumentacji 
potwierdzającej dokonanie wydatków Szpital przedłożył w terminie określonym umową.  
Po dokonaniu szczegółowej analizy finansowej rozliczenia, wniesiono uwagi i wezwano  
do przedłożenia stosownej korekty. W dniu 06.03.2017 r. Szpital przedłożył korektę 
sprawozdania wraz z wyjaśnieniami, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, 

18. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonych w związku z realizacją programów 
polityki zdrowotnej w 2016 roku. Zarząd Powiatu zatwierdził rozliczenie trzech dotacji celowych 
udzielonych w 2016 r. podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą - „EDICTUM” sp. z o. o.  
z siedzibą w Poznaniu, w związku z realizacją programów zdrowotnych w zakresie: profilaktyki 
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (kontynuacja), profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego (kontynuacja) oraz profilaktycznego 
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programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego (kontynuacja).  
Na realizację powyższych programów Powiat przekazał w 2016 r. dotacje w łącznej wysokości 
800.000,00 zł. Rozliczenia dotacji Realizator przedłożył w terminie i zgodnie z zawartymi 
umowami. Po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych rozliczeń, wniesiono uwagi  
i zobowiązano Wykonawcę do wprowadzenia stosownych korekt. Niewykorzystane środki dotacji 
zostały zwrócone w łącznej wysokości 84.805,39 zł, a od kwot zwróconych po terminie 
Wykonawca zapłacił powstałe odsetki z zwłokę w wysokości łącznej 532,60 zł. Łącznie  
na realizację ww. programów Powiat wydatkował 715.194,61 zł, co stanowi ok. 89,4% wartości 
zawartych umów,  

19. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S.T. 
Dąbrowskiego S.A. w 2016 roku, na zakup sprzętu medycznego, na kwotę 25.000,00 zł. 
Rozliczenie otrzymanej dotacji wraz z kopią dokumentacji potwierdzającej zakup sprzętu 
medycznego przedłożono w terminie określonym umową. Po przeprowadzeniu analizy 
otrzymanego rozliczenia dotacji stwierdza się,  że środki finansowe  zostały wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem oraz w pełnej wysokości,  

20. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pobiedziska 
na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024. Opinia stanowi załącznik do uchwały. 
Zarząd Powiatu zaopiniował projekt Programu pozytywnie, z uwagami do niektórych zagadnień 
ujętych w Programie, 

21. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej 
modernizacji kotłowni w obiektach Powiatu Poznańskiego, z firmą Ireneusz Szajerka z siedzibą  
w Kicinie, za kwotę 29.500,00 zł brutto, 

22. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie dostawy i montażu drabiny zewnętrznej metalowej  
na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, firmie CRYNOLINE  
sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, za kwotę 11.008,50 zł brutto, 

23. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn. Zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół  
im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, z firmą Biuro Obsługi Budownictwa Marian 
Wojciechowski z siedzibą w Murowanej Goślinie, za kwotę 7.995,00 zł brutto,  

24. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn. Modernizacja korytarzy II i III piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8  
w Poznaniu, z firmą Roman Młodak – NORD Roman Młodak z siedzibą w Śremie, za kwotę 
23.000,00 zł brutto, 

25. w sprawie określenia wysokości nagród w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”.  
Do czasu ogłoszenia wyników konkursu informacja o nagrodzonych kandydatach nie może być 
upubliczniona, 

26. w sprawie określenia wysokości nagród w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”. 
Do czasu ogłoszenia wyników konkursu informacja o nagrodzonych kandydatach nie może być 
upubliczniona, 

27. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Bieg 
Zamoyskiego, przez Stowarzyszenie „UKS - Jedynka Kórnik” siedzibą w Kórniku, w wysokości 
7.000,00 zł brutto, 

28. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Organizacja 
zgrupowania szkoleniowego dla młodzieżowców w sekcji kolarskiej „UKS – Jedynka Kórnik”,  
przez Stowarzyszenie „UKS - Jedynka Kórnik” siedzibą w Kórniku, w wysokości 10.000,00 zł 
brutto, 

29. w sprawie przeprowadzenia negocjacji w związku z zamiarem zmiany umowy  
nr ZP.272.00044.2015 z dnia 14.10.2015 r., zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej 
Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, zatwierdzenia NWZ, powołania 
komisji przetargowej. Zmiana związana jest z zamiarem udzielenia zamówienia uzupełniającego, 
polegającego na ubezpieczeniu:  
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− OC, AC, NNW i Assistance dla samochodu osobowego marki Dacia Duster, użytkowanego 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 

− OC i AC przyczepy specjalnej - rąbek marki Laski, użytkowanego przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu, 

− OC, AC, NNW i Assistance dla samochodu marki Mercedes Benz Sprinter 519, użytkowanego 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie, 

− OC, AC, NNW i Assistance dla samochodu osobowego marki Kia Carens, użytkowanego przez 
Dom Rodzinny w Swarzędzu, 

− odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i zarządzania drogami przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu, 

− ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do majątku, którym 
administruje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

Wartość zamówienia uzupełniającego szacuje się na kwotę 8.917,00 zł brutto i nie przekracza 
50% wartości zamówienia podstawowego. Do wzięcia udziału w negocjacjach zostanie 
zaproszony dotychczasowy Wykonawca świadczący usługi ubezpieczenia, tj. Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, 

30. w sprawie dopuszczenia Wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na dostawę 140 licencji  
na oprogramowanie Microsoft Office Standard 2016 Government. Do udziału w licytacji 
elektronicznej zaprasza się następujących Wykonawców, spełniających warunki udziału  
w postępowaniu: Jakub Hryciuk Onex Group z siedzibą w Warszawie, Pomarex Andrzej 
Pomarański z siedzibą w Lublinie, Innovation in Technology Sp. z o. o. z siedzibą w Kołobrzegu, 
A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, Hardsoft – Telekom Jarosław Kaźmierczak z siedzibą 
w Poznaniu. Licytacja elektroniczna odbędzie się po 5 dniach od dnia przesłania 
zakwalifikowanym wykonawcom zaproszeń do udziału w licytacji. Podczas licytacji oferty będą 
składane w postaci elektronicznej i podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 10 dni od dnia podpisania umowy,  

31. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie 
przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii kotłowni w Zespole Szkół  
w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
GRAMET Sławomir Gray z siedzibą w Luboniu, za kwotę 172.106,79 zł brutto. Wykonawca  
w złożonej ofercie udzielił 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane, a także 
zobowiązał się, że roboty budowlano – montażowe przeprowadzi w terminie 5 tygodni od dnia 
przekazania terenu budowy. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres  
do 21 tygodni od dnia podpisania umowy. W przeprowadzonym postępowaniu złożono dwie 
oferty, druga była na kwotę 192.000,00 zł, 

32. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych  
z demontażem, zapakowaniem, transportem i przekazaniem na składowisko posiadające 
odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest, 
odebranych od ich posiadaczy, znajdujących się na terenach nieruchomości zlokalizowanych  
w gminach Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez firmę 
AM Trans Progres sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której zaoferowano: 

− cenę jednostkową brutto za zapakowanie, transport i przekazanie na składowisko 1 kg 
zdeponowanych wyrobów zawierających azbest – 0,63 zł, 

− cenę jednostkową brutto za demontaż 1 kg wyrobów zawierających azbest wraz  
z zapakowaniem, transportem i przekazaniem na składowisko – 0,24 zł, 

− do realizacji zamówienia wykorzystanie środków transportu o klasie emisji spalin EURO  
z grupy III, 
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− odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone 
czynności w zakresie demontażu i/lub zapakowania, transportu i przekazania na składowisko 
wyrobów zawierających azbest – 1.  

Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 25.10.2017 r. lub do wykorzystania 
kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 692.000,00 zł brutto, z tym że 
termin 25.10.2017 r. jest terminem ostatecznym realizacji umowy i nie ulegnie przedłużeniu.  
W przeprowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert, 

33. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru  
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu upoważnił 
przedsiębiorcę PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie do odbioru z miejsca 
przechowywania i wykonania demontażu pojazdu o nr rej. PO 8716S. Upoważnienie wydano  
na okres od 07.04.2017 r. do 21.04.2017 r., 

34. w sprawie zmiany Uchwały nr 1381/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2016 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej dostawy prasy codziennej  
i publikacji na potrzeby Zamawiającego, zmienionej Uchwałą nr 1596/2017 Zarządu Powiatu  
w Poznaniu z dnia 24 marca 2017 roku. Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości umowy o kwotę 
447,00 zł brutto, z powodu odstąpienia od umowy w pozycji dot. dostawy gazetek gminnych 
(lokalnych), 

35. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na 
sporządzanie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego dworu w Skrzynkach  
na potrzeby ośrodka szkoleniowo - konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, zatwierdzenia 
SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 
do 29 tygodni od dnia podpisania umowy, 

36. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy ulicy Ogrodowej w Paczkowie, gm. Swarzędz.  
W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę i przebudowę jezdni, chodników, zjazdów,  
a także wykonanie infrastruktury towarzyszącej i kolidującej. Jednocześnie wskazuje się, że przed 
uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy wystąpić do Starosty 
Poznańskiego z wnioskiem o opinię geometrii drogi – zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 
budowlane, w związku z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach  
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.). 
Dodatkowo wyjaśnia się, że przedsięwzięcie powinno spełniać warunki techniczne 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Ponadto, należy spełnić warunki wynikające z opinii zarządcy drogi,  
tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z dnia 11.10.2016 r. 

37. w sprawie powołania Koordynatora projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych 
dla powiatu poznańskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014+, Pani Małgorzaty Waszak Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Do zadań koordynatora należy: kierowanie Zespołem 
zarządzającym projektem, organizowanie działań projektowych, nadzór nad terminowością  
i jakością prac, uczestniczenie w procesie zamówień publicznych, zarządzanie budżetem, 
monitoring i ewaluacja projektu, nadzór nad dokumentacją projektową, nadzór nad promocją 
projektu i organizacja szkoleń, prowadzenie nadzoru nad kwalifikowalnością wydatków, 
bezpośredni kontakt z Instytucją Zarządzającą, 

38. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P  
ul. Poznańska, na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach – droga publiczna 
powiatowa, gm. Czerwonak. W ramach zadania przewiduje się m.in. poszerzenia jezdni do 6 m, 
wzmocnienie istniejącej nawierzchni, wykonanie zjazdów, budowę ścieżki rowerowej, budowę 
chodników, wykonanie przejścia dla pieszych z azylem, budowę zatok autobusowych, 
oczyszczanie rowów, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, 
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39.   w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej rozbudowy chodnika i ścieżki rowerowej przy  
ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym. W ramach zadania przewiduje się m.in. poszerzenie ulicy 
Cichej, budowę chodnika, ścieżki rowerowej i usunięcie ewentualnych kolizji,  

40.  w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, 
polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy – ośrodka wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi w roku 2016, udzielonej Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich 
„Pomoc Maltańska” z siedzibą w Poznaniu, na kwotę  426.715,00 zł. Sprawozdania z przyznanej 
dotacji zostały przedłożone terminowo i podlegały ocenie w zakresie prawidłowości wykonania 
zadania i wykorzystania dotacji. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, po ostatecznej ocenie 
przedłożonego sprawozdania końcowego wraz z 2 korektami, pod względem prawidłowości 
wykonania zadania i wykorzystania  dotacji, stwierdził, że dotacja została rozliczona w pełnej 
wysokości,  

41.  w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wprowadzenia programu „Rozwój kompetencji 
międzykulturowych” w ramach Umowy partnerskiej z dnia 12 grudnia 2000 r. pomiędzy 
Powiatem Poznańskim a Powiatem Hanowerskim (aktualnie regionem Hanower), 

42.   w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej. Uchwała zawiera opisową ocenę zasobów za 2016 
rok oraz formularz oceny. Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku  
do 30 kwietnia radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki 
samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej. Uchwała została przekazana Radzie Powiatu. Środki 
finansowe wydatkowane w 2016 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  
i innych obszarów polityki społecznej wyniosły łącznie 34.491.932,00 zł. Na realizację powyższych 
zadań w 2017 r. potrzeby wynoszą 35.661.709,00 zł. Otrzymane w 2016 roku do dyspozycji PCPR 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwoliły: z zakresu 
likwidacji barier architektonicznych zrealizować 43% złożonych wniosków (82 złożonych,  
35 zrealizowanych), z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się 20% wniosków  
(94 złożonych, 19 zrealizowanych) oraz z zakresu likwidacji barier technicznych 60% wniosków  
(50 złożonych, 30 zrealizowanych). Dofinansowanie wniosków do uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych zostało zrealizowane w 21% wniosków  
(652 złożonych, 134 zrealizowanych). Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 
zrealizowano w 57 % wniosków (81 złożonych, 46 zrealizowanych), natomiast dofinansowanie 
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 75% (1149 złożonych, 867 
zrealizowanych). W 2017 roku Powiat Poznański otrzymał z PFRON na realizację zadań zakresu 
rehabilitacji społecznej i zawodowej środki w wysokości 5.892.399,00 zł, w tym kwota 
4.222.944,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zobowiązań, dotyczących kosztów 
działalności warsztatów terapii zajęciowej. Powiat zabezpieczył środki budżetowe na 
dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego 
powiatu w wysokości 745.272,00 zł. Na zadania bieżące w 2017 roku pozostaje kwota 
1.669.455,00 zł, 

43.   w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Integracyjne manewry dla 
zdrowia, w ramach tzw. małego grantu, 

44.   w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Finał IX Rodzinnego Grand 
Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki, w ramach tzw. małego grantu, 

45.   w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu w następującym składzie: 
a) przedstawiciele organu prowadzącego:  

− Tomasz Łubiński – przewodniczący komisji 

− Renata Ciurlik 

− Barbara Antoniewicz 
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 

− Barbara Zatorska 
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− Brygida Wieczorek 

− Krzysztof Skrętny 
c) przedstawiciele Rady Pedagogicznej: 

− Grażyna Strużyńska 

− Marek Hadrych 

− Iwona Winiarczyk (członek rezerwowy)  
d) przedstawiciele Rady Rodziców: 

− Piotr Cichewicz 

− Mirosława Ratajczyk 
e) przedstawiciel ZNP: 

− Katarzyna Kmieciak, 
46.   w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku  
w Owińskach w następującym składzie:  

a) przedstawiciele organu prowadzącego:  

− Tomasz Łubiński – przewodniczący komisji 

− Renata Ciurlik 

− Barbara Antoniewicz 
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 

− Barbara Zatorska 

− Brygida Wieczorek 

− Krzysztof Skrętny 
c) przedstawiciele Rady Pedagogicznej: 

−    Kalina Grzelak 

−    Zygmunt Nowicki 
d) przedstawiciele Rady Rodziców: 

−      Eugenia Chajdacka 

−      Joanna Walczak 
e) przedstawiciel ZNP: 

− Roman Marcinkowski 
f) przedstawiciel NSZZ „Solidarność": 

−      Izabela Lorenz-Sikorska 

−      Krzysztof Wojciechowski - członek rezerwowy, 
47.   w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Skupio do uczestnictwa i wykonywania 

prawa głosu w imieniu Powiatu Poznańskiego w spotkaniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu,  
w dniu 19.04.2017 r., 

48.  w sprawie zakończenia postępowania w trybie z wolnej ręki na wykonanie systemu oddymiania 
klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Słowackiego 8.  
W konsekwencji przeprowadzonego postepowania nie zostanie zawarta umowa. Do udziału  
w postępowaniu, prowadzonym w trybie z wolnej ręki została zaproszona firma Icopal Awak  
sp. z o.o. z siedzibą w Buku. Zaproszony wykonawca nie odpowiedział na zaproszenie i zlecił 
przystąpienie do negocjacji Firmie Fabryka Zabezpieczeń sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która 
złożyła wymagane dokumenty. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują 
możliwości  przekazania przez wykonawcę  zaproszenia do negocjacji innemu  podmiotowi, 

49.   w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi powdrożeniowej opieki autorskiej, 
dotyczącej programu PZOON wspierającego proces orzeczniczy w Powiatowym Zespole do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności, z  Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach 
tj. ITTI sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zadanie realizowane będzie do 24 miesięcy  
od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty 150.000,00 zł brutto. W wyniku 
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przeprowadzonych negocjacji ustalono iż zadanie zostanie wykonane zgodnie z cenami brutto   
za pracę określone w 1-7 umowy 984,00 zł  na miesiąc, za prace określone w pkt 8 i 9 –  
123,00 zł/osobogodzinę, 

50.   w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług sprzątania budynku Starostwa Powiatowego 
położonego w Poznaniu ul. Słowackiego 8, wraz z terenem przyległym, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej, 

51.   w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy drogi gminnej ul. Wiśniowej  
w Skórzewie, gm. Dopiewo, 

52.   w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego powiatu poznańskiego za 2016 r.  Sprawozdanie 
obejmuje:  

− Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego powiat poznański,  

− Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,  

− Rachunek zysków i strat jednostki, 

− Zestawienie zmian w funduszu jednostki, 

− Informację dodatkową do sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2016 r.,  
Zarząd Powiatu zapoznał się z ww. sprawozdaniami finansowymi, sporządzonymi na dzień  
31.12.2016 r. Sprawozdania zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.  
Do sporządzenia łącznych sprawozdań ujęto sprawozdania jednostkowe sporządzone  
i przekazane do Zarządu Powiatu przez jednostki budżetowe Powiatu Poznańskiego. Sporządzając 
sprawozdanie finansowe dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami, 

53.   w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
ul. Słowackiego 8, z podziałem na 2 części (Część nr 1 – Wykonanie sytemu oddymiania klatek 
schodowych, Część nr 2 – Wykonanie wiatrołapu z kurtyną powietrza), zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres: 
Część nr 1 – do 14 tygodni od dnia przekazania terenu budowy, Część nr 2 – do 16 tygodni  
od dnia przekazania terenu budowy,  

54.   w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Olimpiada specjalna  
w Owińskich – gry i zabawy sportowe oraz spływ kajakowy dla osób niepełnosprawnych 
wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością, przez Stowarzyszenie „Pomóż dziecku 
niewidomemu” z siedzibą w Owińskach, w ramach tzw. „małego grantu”, 

55.  w sprawie organizacji i dofinansowania etapu powiatowego Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy  
o Samorządzie Terytorialnym przeznaczonego dla uczniów szkół gimnazjalnych, w wysokości 
1.000,00 zł. Konkurs odbędzie się w dniu 19.05.2017 r. w Gimnazjum im. Władysława  
hr. Zamoyskiego w Kórniku. Uczestniczyć w nim będzie 20 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu 
powiatu poznańskiego, 

56.   w sprawie powołania Komisji konkursowej eliminacji powiatowych Wielkopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, w następującym składzie: 

− Przewodniczący Komisji – Barbara Antoniewicz – Przewodnicząca Oświaty i Wychowania 
Rady Powiatu w Poznaniu, 

− Członek komisji – Małgorzata Roszak – inspektor Wydziału Edukacji,  

− Członek komisji – Agnieszka Przybylska – inspektor Wydziału Edukacji, 
57.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Integracyjne 

manewry dla zdrowia, przez Stowarzyszenie Dębowa Tarcza z siedzibą w Gruszczynie,  
w wysokości 3.400,00 zł brutto, 

58.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Finał IX 
Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki, przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Dolina Samy z siedzibą w Cerekwicy, w wysokości 5.415,00 zł brutto, 

59.  w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie dokumentacji projektowej modernizacji 
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zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo – konferencyjnego dla 
Powiatu Poznańskiego, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

60.  w sprawie ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie dokumentacji projektowej 
modernizacji zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo – 
konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej. 

 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej i Dworcowej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza: teren 
zabudowy usługowej, teren drogi publicznej – zbiorczej. Teren objęty projektem planu objęty jest 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części 
wsi Wiry, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XXXVI/249/98 z dnia 27 kwietnia  
1998 r. Celem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia terenu dla działek objętych 
sporządzeniem planu - rozszerzenie profilu działalności usługowej oraz wprowadzenie zakazu 
lokalizacji inwestycji uciążliwych, w związku z działaniami inwestycyjnymi właściciela 
nieruchomości. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

2. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w Wysogotowie w rejonie ulic: Bukowskiej, Batorowskiej, Wierzbowej i Długiej, gm. Tarnowo 
Podgórne - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy usługowej, teren zieleni urządzonej  
z usługami sportu, teren drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg wewnętrznych. Teren objęty 
zmianą stanowi obszar o powierzchni ok. 4,2 ha. Na obszarze objętym zakresem niniejszego 
planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej w Wysogotowie, w rejonie ulic Bukowskiej, Batorowskiej, Wierzbowej i Długiej, 
zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LVIII/569/2009 z dnia 20.10.2009 r. 
Zmiana dotyczy rozszerzenia funkcji terenu o teren zieleni urządzonej z usługami sportu  
oraz poszerzenia rozwiązań komunikacyjnych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Luboń – „Lasek – fragment ul. Nowiny”, gm. Luboń  - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren drogi publicznej – dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. 
Teren objęty zmianą stanowi obszar o powierzchni ok. 3,5 ha. Na obszarze objętym zakresem 
niniejszego planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Lasek – rejon 
ul. Nowiny” zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Luboń Nr XLIX/263/2010 z dnia 30.09.2010 r. 
Zmiana dotyczy korekty linii zabudowy, nie ulega zmianie funkcja terenu. Główne zmiany  
w planie polegają na uszczegółowieniu zapisów obecnie obowiązującego planu. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik – etap I - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zieleni urządzonej i parkingi, droga 
wewnętrzna. Teren objęty niniejszym planem stanowi obszar ok. 4,1 ha i nie obowiązuje na nim 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Celem głównym opracowania niniejszego 
planu jest wprowadzenie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z terenem zieleni 
urządzonej. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że przesłany do uzgodnień projekt planu, w części 
graficznej wykazuje nieaktualny stan prawny działki o nr ewid. 170/1, obręb Dachowa,  
gm. Kórnik, której w całości dotyczy niniejszy projekt planu. Zarząd Powiatu zwraca również 
uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu,  
z problemami komunikacyjnymi, możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów  
w zakresie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Intensywny stopień zainwestowania 
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niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 
prowadzących w kierunku miasta Poznania.  Zarząd Powiatu zwraca także uwagę, że wyznaczenie 
zbyt rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej (MN) stoi w sprzeczności z powszechnie 
znanymi prognozami demograficznymi i niekorzystnie wpłynie na jednostkowe koszty budowy  
i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej, stanowiących zadanie własne gminy. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo 
obejmującego działki położone w Bylinie, gm. Kleszczewo  - projekt planu wyznacza teren 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Tereny pomiędzy 
ulicą Poznańską, a torami kolejowymi w Jasinie”, gm. Swarzędz -  projekt planu wyznacza tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej lub rozmieszczenia 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2, tereny infrastruktury 
technicznej, tereny komunikacji drogowej: tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych, 
teren zamknięty kolejowy, teren startów i lądowań śmigłowców ratunkowych. Na obszarze 
projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2512P oznaczona symbolem KD-Z. Zarząd Powiatu 
zwraca uwagę, że należy wyłączyć z obszaru oznaczonego symbolem KD-Z działkę o nr. ewid. 
313/1 z przeznaczeniem pod tereny infrastruktury, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo 
obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce, gm. Kleszczewo - projekt planu 
wyznacza teren usług komunikacji oraz teren drogi publicznej klasy lokalnej. Poza obszarem 
opracowania projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2429P – ulica Poznańska, z której 
będzie odbywać się komunikacja dla terenu usług komunikacji. Ustalenia projektu planu  
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

8. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 
aktywizacji gospodarczej w Kostrzynie wraz z układem komunikacyjnym miasta – etap II i III, 
miasto Kostrzyn, gm. Kostrzyn - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolno stojącej, mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, usługowej, 
obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych, tereny komunikacji: dróg publicznych klasy zbiorczej, dróg publicznych klasy 
dojazdowej, ciąg pieszo – rowerowy, dróg wewnętrznych, tereny infrastruktury technicznej: 
elektroenergetyki, tereny komunikacji kolejowej – teren zamknięty. Bezpośrednio przy granicy 
opracowania planu przebiega droga powiatowa ul. Poznańska (była droga wojewódzka DW434), 
relacji Kostrzyn – Kleszczewo. W granicach niniejszego planu przebiega droga powiatowa  
nr 2429P (ul. Warzywna – 1KD-Z, 2KD-Z  i ul. Wieniawskiego – 3KD-Z), relacji Tulce –  
Gowarzewo – Siekierki Wielkie – Kostrzyn. Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi 
obszar ok. 29 ha i objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego obszarów aktywizacji gospodarczej w Kostrzynie wraz z układem 
komunikacyjnym miasta uchwalonym uchwałą Nr III/11/2002 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn  
z dnia 12.12.2002 r. Celem opracowania zmiany planu jest wprowadzenie funkcji mieszkaniowej 
wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym i stworzenie całościowego rozwiązania 
urbanistycznego. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów 
oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej, wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, w tym  
na drogach powiatowych nr 2429P (ul. Warzywna) i ul. Poznańska (była DW434) z problemami 
komunikacyjnymi, możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie 
wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Intensywny stopień zainwestowania niedostosowany 
do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących  
w kierunku miasta Poznania. Zarząd Powiatu zwraca także uwagę, że wyznaczenie zbyt rozległych 
terenów zabudowy mieszkaniowej (MN, MN/U) stoi w sprzeczności z powszechnie znanymi 
prognozami demograficznymi i niekorzystnie wpłynie na jednostkowe koszty budowy  
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i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej, stanowiących zadanie własne gminy, 
9. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

przyległych do obwodnicy miasta Buku (drogi wojewódzkiej nr 370) na odcinku od ulicy 
Dworcowej do ulicy Grodziskiej, gm. Buk - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar  
o powierzchni 0,6992 ha i obowiązuje na nim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów przyległych do obwodnicy miasta Buku (drogi wojewódzkiej Nr 307) na odcinku od ulicy 
Dworcowej do ulicy Grodziskiej, uchwalony uchwałą Nr XXX/185/2000 Rady Miasta i Gminy Buk  
z dnia 24.10.2000 r. ze zmianami, uwzględniającymi realizację zamierzeń inwestycyjnych jednego 
z właścicieli. Zmiana planu utrzymuje dotychczasowe przeznaczenie terenu pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, uwzględniając wnioskowane przez inwestora zmiany parametrów 
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz kontekst urbanistyczny miejsca. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

10. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik – etap IV - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny 
zieleni urządzonej, teren parku wiejskiego, tereny rowu melioracyjnego, tereny komunikacji: 
drogi publiczne, drogi wewnętrzne, teren ciągu pieszo - rowerowego, tereny infrastruktury 
technicznej. Bezpośrednio przy granicy opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy 
zbiorczej (Z) nr 2477P (ul. Poznańska), relacji Gądki – Robakowo – Dachowa – Szczodrzykowo. 
Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 37 ha i nie obowiązuje na nim 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Celem głównym opracowania planu jest 
wprowadzenie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo - usługowej, wraz  
z funkcjonalną obsługą komunikacyjną nowoprojektowanych terenów mieszkaniowych. Zgodnie  
z rysunkiem planu wprowadzono poszerzenie drogi powiatowej klasy zbiorczej nr 2477P, 
oznaczone jako KDL-2, na włączeniu dróg wewnętrznych KDW-4 i KDW-5. Poszerzenie drogi 
znajduje się na gruntach stanowiących własność prywatną (działki o nr ewid. 109/1, 108, 107/3, 
107/5, 106/3, 106/5, 107/4, 106/4). Zarząd Powiatu w Poznaniu i Zarząd Dróg Powiatowych  
w Poznaniu nie wnioskowali o poszerzenie pasa drogowego ww. drogi. Zmiana szerokości 
istniejących pasów drogowych wiązałaby się z kosztami wynikającymi z wykupów gruntów pod 
poszerzenia. Nie można zatem, w dokumencie jakim jest miejscowy plan zagospodarowania 
gminy decydować o inwestycjach na terenach będących w kompetencji Powiatu Poznańskiego. 
Budowa dróg wewnętrznych oraz ich połączeń z drogą publiczną należy do inwestora, w związku 
z tym nie stanowi uzasadnienia dla poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej. Zgodnie z § 9 
ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i uch usytuowanie (Dz.U. z 2016 r.   
poz. 124) na drodze klasy zbiorczej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów. Dla działek 
narożnych zlokalizowanych zarówno przy drodze powiatowej – ul. Poznańskiej oraz przy drogach 
wewnętrznych nowe zjazdy należy lokalizować od strony drogi wewnętrznej. Zarząd Powiatu  
w Poznaniu planuje inwestycję pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P  
na odcinku od drogi krajowej S11 węzeł Gądki do drogi wojewódzkiej 434. Obecnie 
przygotowywany jest projekt dla ww. inwestycji, w którym wyznaczono poszerzenia pasa 
drogowego drogi powiatowej ul. Poznańskiej oraz lokalizację zjazdów. W związku z tym projekt 
mpzp należy dostosować do projektu przebudowy drogi, który można uzyskać od Biura Projektów 
Drogowych KFG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań. Zarząd Powiatu zwraca uwagę,  
że intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wiąże się ze znacznym 
zwiększeniem natężenia ruchu, w tym na drodze powiatowej nr 2477P (ul. Poznańska),  
z problemami komunikacyjnymi, możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów  
w zakresie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Intensywny stopień zainwestowania 
niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 
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prowadzących w kierunku miasta Poznania. Zarząd Powiatu zwraca także uwagę, że wyznaczenie 
zbyt rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej (MN, MN/U) stoi w sprzeczności  
z powszechnie znanymi prognozami demograficznymi i niekorzystnie wpłynie na jednostkowe 
koszty budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej, stanowiących zadanie własne 
gminy, 

11. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica, rejon ul. Leśnej, ul. Szkolnej i ul. Bukowej, gm. Rokietnica – projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny 
komunikacji: droga publiczna, drogi wewnętrzne, ciąg pieszy, tereny infrastruktury technicznej. 
W granicy opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy głównej (G) nr 2400P  
(ul. Szkolna), relacji Napachanie – Rokietnica – Sobota - Złotkowo. Teren objęty niniejszym 
opracowaniem stanowi obszar ok. 38 ha i obowiązują na nim dwa plany miejscowe:  
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica, uchwalony uchwałą  
Nr XXXVI/200/1997 oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica 
przyjęty uchwałą Nr XXVIII/284/2000. Celem głównym opracowania planu jest uporządkowanie 
istniejącego zagospodarowania oraz wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych dla zabudowy 
techniczno - produkcyjnej wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym i infrastrukturą 
techniczną. W projekcie niniejszego planu wprowadzono poszerzenia drogi powiatowej nr 2400P 
na działce nr ewid. 984 oraz na zjazdach z drogi powiatowej na istniejące drogi wewnętrzne.  
Na terenie drogi powiatowej objętej projektem planu planowana jest inwestycja pn.: 
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie – Złotkowo oraz na odcinku 
Napachanie – Rokietnica. W projekcie budowlanym nie wyznacza się poszerzeń. W związku z tym 
należy niniejszy plan dostosować do linii rozgraniczających inwestycję wyznaczonych w projekcie 
budowlanym, który można uzyskać od firmy MBM PROJEKT Marcin Brzostowski, Lusówko,  
ul. Morska 9, 62-080 Tarnowo Podgórne. Zgodnie z projektem przebudowy ul. Szkolna stanowi 
drogę zbiorczą. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów 
oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wiąże się ze znacznym 
zwiększeniem natężenia ruchu, w tym na drodze powiatowej nr 2400P (ul. Szkolna) z problemami 
komunikacyjnymi, możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie 
wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Intensywny stopień zainwestowania niedostosowany 
do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących  
w kierunku miasta Poznania. Zarząd Powiatu zwraca także uwagę, że wyznaczenie zbyt rozległych 
terenów zabudowy mieszkaniowej (MN) stoi w sprzeczności z powszechnie znanymi prognozami 
demograficznymi i niekorzystnie wpłynie na jednostkowe koszty budowy i eksploatacji 
infrastruktury technicznej i społecznej, stanowiących zadanie własne gminy, 

12. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Chomęcice w rejonie ulic: Poznańskiej i Szkolnej, gm. Rokietnica – projekt planu wyznacza: teren 
zabudowy usługowej oświaty, teren sportu i rekreacji, teren sportu i rekreacji lub zabudowy 
usługowej oświaty, teren zieleni urządzonej. Bezpośrednio przy granicy opracowania planu 
przebiega droga powiatowa klasy zbiorczej (Z)nr 2412P (ul. Poznańska), relacji Chomęcice - 
Rosnowo - Szreniawa. Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 4,6 ha  
i obowiązuje na nim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (etap I) 
podjęty Uchwałą Nr XXIII/202/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 28.09.2001 r. Przedmiotowy 
plan stanowi kontynuację zapisów ww. uchwały, wprowadzając nieznaczne korekty w liniach 
rozgraniczających tereny oraz w parametrach zabudowy. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

13. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 
oznaczonych numerami ewid.: 181/1, 181/2, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo,  
gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów lub 
zabudowy usługowej, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, teren drogi wewnętrznej, teren 
zieleni urządzonej. Bezpośrednio przy granicy opracowania planu przebiega droga powiatowa 
klasy zbiorczej (Z) nr 2477P (ul. Poznańska), relacji Gądki – Robakowo – Dachowa – 
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Szczodrzykowo. Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 4,70 ha i obowiązuje 
na nim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Radę Miejską  
w Kórniku uchwałą Nr XXXI/404/2001 z dnia 20.04.2001 r. Dotychczasowy plan wprowadzał na 
tym obszarze tereny pod działalność produkcyjną, składy i magazyny, zieleń i tereny dróg 
wewnętrznych, które ograniczały możliwości zagospodarowania. Zmiana planu przewiduje tylko 
jedną drogę wewnętrzną oraz dostosowanie zapisów obowiązującego dokumentu do aktualnych 
wymagań rynku i uwarunkowań ekonomicznych, panujących na terenie gminy Kórnik. Zgodnie  
z rysunkiem planu wprowadzono poszerzenie drogi powiatowej klasy zbiorczej nr 2477P, 
oznaczone jako KDZ, na włączeniu drogi wewnętrznej. Poszerzenie drogi znajduje się na gruntach 
stanowiących własność prywatną. Zarząd Powiatu w Poznaniu i Zarząd Dróg Powiatowych  
w Poznaniu nie wnioskowali o poszerzenia pasa drogowego ww. drogi. Zmiana szerokości 
istniejących pasów drogowych wiązałaby się z kosztami wynikającymi z wykupów gruntów pod 
poszerzenia. Nie można zatem, w dokumencie jakim jest miejscowy plan zagospodarowania 
gminy decydować o inwestycjach na terenach będących w kompetencji Powiatu Poznańskiego. 
Budowa dróg wewnętrznych oraz ich połączeń z drogą publiczną należy do inwestora,  
w związku z tym nie stanowi uzasadnienia dla poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej, 

14. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej 
części obrębu Bugaj, dla terenu dz. 100/4, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza: teren 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren zabudowy usługowej. Teren objęty 
niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 0,2 ha i obowiązuje na nim miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Nr XLI/421/2014 Rady Miejskiej Gminy 
Pobiedziska z dnia 27.02.2014r. Przedmiotowa zmiana planu ma charakter regulacyjny i dotyczy 
zmian parametrów zabudowy i zagospodarowania. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

15. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. 174 ark. 25  
w Pobiedziskach, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowo – 
usługowej. Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar o powierzchni 994m2  
i nie obowiązuje na nim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Celem opracowania 
planu jest określenie przeznaczenia działki oraz rodzaju i parametrów możliwej do realizacji 
zabudowy. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

16. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła 
przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w Pobiedziskach, gm. Pobiedziska – projekt 
planu wyznacza: teren zabudowy usługowej, teren obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów, teren kolejowy, teren drogi publicznej klasy głównej. Teren objęty niniejszym 
opracowaniem stanowi obszar ok. 4,9 ha i został już częściowo objęty uchwałą o przystąpieniu do 
sporządzenia planu miejscowego. Celem niniejszego planu jest utworzenie w ramach 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych miejsc umożliwiających dogodną zmianę środka 
transportu. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

17.  nieuzgodnienia przesłanego ponownie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w  miejscowości Trzcielin, w rejonie ulicy Płk. A. Kopy i Środkowej, gm. Dopiewo - 
projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej, tereny dróg wewnętrznych. Bezpośrednio poza obszarem projektu 
planu znajduje się skrzyżowanie dróg powiatowych: nr 2402P klasy głównej (G), relacji Dopiewo - 
Trzcielin - Stęszew (ul. Płk. A. Kopy), oraz nr 2412P klasy zbiorczej (Z), relacji Trzcielin - Chomęcice 
- Rosnowo - Szreniawa (ul. Środkowa). Poprzednio powyższy projekt miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego postanowieniem Zarządu Powiatu w Poznaniu  
z dnia 23.12.2016 r. znak: WD.673.17.140.2016.WL został nieuzgodniony. Powyższe było 
uwarunkowane przepisami, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2016 poz. 124). Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, na drodze klasy zbiorczej i głównej 
należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie dla terenów przeznaczonych pod nową 
zabudowę, w związku z tym zaproponowano ograniczenie zjazdów z ul. Środkowej (2412P),  
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przy zachowaniu zjazdu 2KDW, a dla ruchu z dróg 1KDW i 3KDW zaproponowano wyprowadzenie 
drogą wewnętrzną w osiedle, bez możliwości zjazdu z drogi powiatowej ul. Płk. A. Kopy (2402P). 
Proponowane rozwiązanie zostało tylko częściowo spełnione. Zachowano zjazd z drogi 
powiatowej (ul. Środkowa) na drogę 2KDW, ale komunikacja dla terenu MN/U nie została 
poprowadzona przez drogę wewnętrzną, zachowano bezpośrednie zjazdy z terenu 2MN, 3MN, 
5MN na drogi powiatowe 2402P i 2412P. Zachowano zjazd 3KDW na drogę powiatową. Zarząd 
Powiatu zwraca także uwagę na nieprawidłowe oznaczenie ul. Środkowej, która jest drogą 
powiatową o nr 2412P, co nie zostało poprawione. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, iż intensywne 
zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, w tym na drodze powiatowej nr 2402P  
(ul. Płk. A. Kopy) i nr 2412P (ul. Środkowa), z problemami komunikacyjnymi, możliwością 
występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych relacji społeczności 
lokalnej. Intensywny stopień zainwestowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne 
utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących w kierunku miasta Poznania. Zarząd 
Powiatu zwraca również uwagę, że wyznaczenie zbyt rozległych terenów zabudowy 
mieszkaniowej (MN) stoi w sprzeczności z powszechnie znanymi prognozami demograficznymi  
i niekorzystnie wpłynie na jednostkowe koszty budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej  
i społecznej, stanowiących zadanie własne gminy, 

18.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Gołuski, teren w rejonie autostrady A2 oraz ulicy szkolnej, Starowiejskiej i Lipowej, gm. Dopiewo, 
z uwagami: 

− zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 1MN i MN/U na odległość 8 m od granicy  
z pasem drogowym, 

− zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 1P i 3P na odległość 20 m od granicy  
z pasem drogowym drogi powiatowej 2391P Palędzie – Komorniki, 

− dla działek narożnych mających dostęp do drogi powiatowej KDZ i dróg wewnętrznych, 
obsługę komunikacyjną należy zapewnić przez drogi wewnętrzne, 

− wprowadzenie zapisu o zakazie odprowadzania wód opadowych i deszczowych na teren pasa 
drogi powiatowej KDZ i z terenów MN, MN/U i P. 

Projekt planu wyznacza: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, teren 
zieleni izolacyjnej, tereny dróg wewnętrznych, teren infrastruktury technicznej - telekomunikacja, 
tereny dróg publicznych - klasy dojazdowej, teren drogi publicznej klasy zbiorczej. W granicach 
niniejszego planu przebiega droga powiatowa klasy zbiorczej (Z) nr 2391P, relacji Palędzie - 
Gołuski - Głuchowo - Komorniki. Teren objęty planem stanowi obszar o powierzchni ok. 44 ha. 
Celem opracowania planu jest ustalenie funkcji i zasad zagospodarowania poszczególnych 
terenów inwestycyjnych, w tym stworzenie nowych terenów inwestycyjnych oraz układu 
komunikacyjnego. Po przeanalizowaniu nadesłanego projektu Zarząd Powiatu wnosi o zmianę 
odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy z uwagi na poszerzenie jezdni drogi powiatowej. 
Docelowo jezdnie na drogach powiatowych będą poszerzane do szerokości 6 m. W związku z tym 
nieprzekraczalną linię zabudowy należy przesunąć na odległość 8 m na terenie 1MN i MN/U oraz 
do 20 m na terenie 1P i 3P, zgodnie z art. 43 Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r.  
poz. 1440 ze zm.). Obsługę komunikacyjną dla terenów mających dostęp komunikacyjny zarówno 
do dróg wewnętrznych oraz drogi powiatowej KDZ należy zapewnić przez drogi wewnętrzne. 
Drogi powiatowe zgodnie z art. 6a Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440  
ze zm.) powinny stanowić połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin  
i siedzib gmin między sobą, należy zatem ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do 
takich miejsc należą wszelkie włączenia dróg, skrzyżowania, zjazdy, parkingi itp. Obszar projektu 
planu położony jest przy drodze powiatowej klasy zbiorczej 2391P. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz.124) na drodze 
klasy zbiorczej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów. W planie należy zamieścić zapis  
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o zakazie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na teren drogi powiatowej (KDZ) 2391P 
(ul. Lipowej) oraz do kanalizacji deszczowej mającej za zadanie odwodnienie pasa drogi 
powiatowej z terenów MN, MN/U i P. Zgodnie z art. 39 pkt 9 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.   
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zakazuje się odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do 
kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych w pasach drogowych, 

19.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego układu 
komunikacyjnego w Jerzykowie, Biskupicach i Bugaju, gm. Pobiedziska, z uwagą – teren 2KD-Z 
przewidziany pod poszerzenie ulicy Dąbrówki należy przeznaczyć pod poszerzenie pasa 
drogowego drogi gminnej – projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zieleni urządzonej, teren lasu, teren 
infrastruktury technicznej – kanalizacja, tereny dróg publicznych – klasa główna, tereny dróg 
publicznych – klasa zbiorcza, tereny dróg wewnętrznych. W granicach niniejszego planu 
przebiega droga powiatowa nr 2437P, Biskupice – Jankowo – Sarbinowo – Paczkowo. W projekcie 
planu przewidziano poszerzenie ul. Dąbrówki oznaczone symbolem 2KDZ. Zarząd Powiatu  
w Poznaniu nie wyraża zgody na zaproponowane poszerzenia pasa drogowego, gdyż nie 
przewiduje się na tej drodze inwestycji, które wskazywałyby na konieczność poszerzenia pasa 
drogowego. Planowany przebieg drogi może naruszać interes prawny Powiatu Poznańskiego         
z uwagi na skutki prawne wynikające z ustawy o drogach publicznych zobowiązując powiat do 
budowy, utrzymania, ochrony i modernizacji dróg powiatowych. Konsekwencją może być także 
nabycie przez powiat nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania pod drogi 
powiatowe, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) stanowiącym, że: 

− działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - 
z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy 
prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa  
z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie  
o podziale prawomocne, 

− za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem 
lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie 
dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się  
i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.  
W związku z tym teren oznaczony jako 2KD-Z winien być przeznaczony pod poszerzenie drogi 
gminnej, 

20.   uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zachód 
od ul. Kamiennej, gm. Kórnik - etap I - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, teren 
zabudowy usługowej, teren rolniczy - łąka, teren lasu, tereny dróg publicznych, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny dróg wewnętrznych - ciągi pieszo - rowerowe. Teren objęty planem 
stanowi obszar o powierzchni ok. 28 ha i położony jest po zachodniej stronie ul. Kamiennej  
oraz ok. 200 m na południe od ul. Poznańskiej (droga powiatowa klasy zbiorczej nr 2461P). Celem 
opracowania niniejszego planu jest wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wraz z towarzyszącymi usługami oraz siecią drogową, co jest zgodne  
ze składanymi wnioskami przez właścicieli nieruchomości. W planie utrzymano istniejące tereny 
leśne. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych 
jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowo – 
usługowej, wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, w tym na drodze powiatowej 
nr 2461P (ul. Poznańska), z problemami komunikacyjnymi, możliwością występowania 
dyskomfortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Intensywny 
stopień zainwestowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia  
i spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących w kierunku miasta Poznania. Zarząd Powiatu 
zwraca także uwagę, że wyznaczenie zbyt rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej  
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(MN, MN/U) stoi w sprzeczności z powszechnie znanymi prognozami demograficznymi  
i niekorzystnie wpłynie na jednostkowe koszty budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej  
i społecznej, stanowiących zadanie własne gminy. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

21.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dąbrowa, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 i drogi ekspresowej S11, gm. Dopiewo - projekt 
planu wyznacza: teren zabudowy usługowej. Poprzednio powyższy projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, postanowieniem Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia  
19.09.2016 r. znak: WD.673.17.100.2016.WL został uzgodniony bez uwag. Zmiana polega na 
wyznaczeniu zamiast terenów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów handlu 
wielkopowierzchniowego - terenów zabudowy usługowej oraz wyznaczeniu na planie 
udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego. Teren objęty planem stanowi obszar o łącznej 
powierzchni ok. 19,4 ha. Celem opracowania niniejszego planu jest przekształcenie gruntów 
rolnych o najsłabszych klasach bonitacyjnych na tereny inwestycyjne oraz stworzenie układu 
komunikacyjnego zabezpieczającego mieszkańców miejscowości przed nadmiernym ruchem 
pojazdów ciężarowych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego,  

22.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego między jeziorami  
w Pobiedziskach, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, 
teren usług oświaty, tereny zieleni publicznej i ciągów pieszo-rowerowych, tereny łąk, teren lasu, 
teren wód powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny 
dróg wewnętrznych. Poza granicami opracowania projektu planu przebiegają drogi powiatowe  
nr 2483P – ul. Czerniejewska w Pobiedziskach oraz nr 2409P – ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

23.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koziegłowy” – 
rejon ulicy Gdyńskiej i Poznańskiej”, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny zieleni, tereny dróg 
publicznych, tereny dróg wewnętrznych. Na obszarze objętym projektem planu przebiega droga 
powiatowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz.  Zarząd Powiatu w Poznaniu postanowieniem z dnia 
10.02.2017 r. nie uzgodnił przedmiotowego projektu planu zwracając uwagę, że działka  
o nr 276/3, obręb Koziegłowy stanowi działkę drogową i jest własnością Powiatu Poznańskiego.  
W związku z powyższym należy włączyć ją w granice pasa drogowego. Ponadto wskazano,  
że w projekcie planu należy umieścić zapis o zakazie zjazdu z drogi oznaczonej jako KD-Z na drogę 
3KDW oraz z KD-Z na działki o numerach ewidencyjnych 274/2 i 273/1 obręb Koziegłowy. Ruch  
z dróg wewnętrznych należy wyprowadzić na drogę oznaczoną symbolem 2KD-D.  Zwrócono 
również uwagę, że w § 8 należy zmienić punkt 2 na następującą treść: wprowadzenie drzew  
i krzewów na terenie KD-Z, z uwzględnieniem elementów infrastruktury technicznej i przepisów 
odrębnych oraz umieszczenie w § 17 zapisu o zakazie odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych z terenów przylegających do terenu KD-Z do kanalizacji deszczowej mającej  
za zadanie odwodnienie pasa drogowego – ul. Poznańskiej (z wyjątkiem inwestycji gminnych).   
W ponownie przedstawionym do uzgodnienia projekcie planu uwzględniono ww. uwagi  
Zarządu Powiatu w Poznaniu. Zarząd Powiatu ponownie zwraca uwagę na konieczność 
zwymiarowania linii zabudowy i zachowanie odległości dla lokalizacji obiektów budowlanych 
zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 1440 ze zm.), 

24.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa 
– CZĘŚĆ POŁUDNIOWA B, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej lub zabudowy usług 
nieuciążliwych, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny produkcyjne, 
magazynowo - składowe, tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej oraz usług oświaty, sportu  
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i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni nieurządzonej, tereny rolnicze, lasy, tereny 
wód powierzchniowych i śródlądowych, teren infrastruktury technicznej, teren dróg publicznych  
i wewnętrznych. Na obszarze objętym mpzp przebiega droga powiatowa nr 2436P Swarzędz – 
Sarbinowo, oznaczona w planie jako 3KDZ, 6KDZ i 7KDZ oraz droga powiatowa nr 2503P –  
ul. Wrzesińska oznaczona jako 5KDZ. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że stan prawny gruntów 
znajdujących się w pasie drogi powiatowej 2436P został uregulowany, dlatego też pasy IT zostały 
wyznaczone na terenie stanowiącym pas drogi powiatowej. W związku z tym ewentualne pasy IT 
należy wyznaczyć poza pasem drogi powiatowej. Zarząd Powiatu zwraca również uwagę,  
że należy zwymiarować linie zabudowy na terenach położonych przy drodze oznaczonej jako 
7KDZ, 6KDZ i 3KDZ. Zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) linia zabudowy powinna być zlokalizowana minimum 8 m  
od krawędzi jezdni. Intencją Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu jest poszerzenie jezdni dróg 
powiatowych do szerokości 6 m. W związku z tym przy wyznaczaniu linii zabudowy należy 
rozważyć przyszłe parametry drogi powiatowej oraz wymóg ustawowy odległości obiektów 
budowlanych. Należy również wprowadzić w projekcie planu zapis o zakazie odprowadzenia wód 
deszczowych i opadowych do kanalizacji deszczowej mającej za zadanie odwodnienie pasa 
drogowego drogi 3KDZ, 6KDZ i 7KDZ, z wyjątkiem inwestycji gminnych - art. 39 pkt 9 Ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych. 

 
IV.  PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU:  

1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017, 
2.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021, 
3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/363/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 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 
2017, 

4. w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Poznański prawa własności nieruchomości 
położonej w gm. Swarzędz, działka nr 351/1 obręb Zalasewo, 

5.  w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 02.01.2017 roku do 31.12.2017 roku projektu 
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (III)” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, 

6. w sprawie zatwierdzania do realizacji w okresie od 02.01.2017 roku do 31.03.2018 roku projektu 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (III)”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

7. w sprawie 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. 

 
V.  PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

 

1. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie zmian w planach finansowych wydziałów Starostwa 
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 
 

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z: 
a) zawiadomieniem o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu, dot. „Rozpatrzenia 

sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu, informację o stanie mienia powiatu oraz opinię 
biegłego rewidenta na temat rocznego sprawozdania finansowego powiatu”, 
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b) interpelacjami i wnioskami zgłoszonymi podczas XXVI Sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 
29.03.2017 r.: 

− Radnego Powiatu Marka Lisa, dot. budowy ronda w miejscowości Gruszczyn na drodze nr 2407P  
i udzielenia informacji „na jakim etapie jest sprawa odszkodowań za zajęcie terenów 
mieszkańców”, 

− Radnej Powiatu Zofii Dobrowolskiej, dot. drogi Podłoziny – Dopiewo i drogi Dopiewiec – 
Konarzewo,  

− Radnego Powiatu Marka Pietrzyńskiego, dot. umowy zawartej z firmą „Hetman”, świadczącej 
usługi sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

− Radnego Powiatu Marka Pietrzyńskiego, dot. drogi nr 2407P, 

− Radnego Powiatu Filipa Żelaznego, dot. odwołania Pana Piotra Reitera z funkcji Wiceprezesa 
Zarządu Szpitala w Puszczykowie, 

− Radnego Powiatu Filipa Żelaznego, dot.  remontu drogi powiatowej nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl, 

− Rady Sołeckiej Przeźmierowa, złożonej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Piotra 
Burdajewicza, dot. decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji prowadzonej na terenie 
Przeźmierowa, gm. Tarnowo Podgórne, 

− Radnego Powiatu Zdzisława Kulczyńskiego, dot. wiaduktu przy ul. Polnej, gm. Swarzędz. 
c) wnioskami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12.04.2017 r. dot. wykonania 

budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2016. 
 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o zmianie wynagrodzenia nauczycieli, w związku  
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r., zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego  
oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. W związku z powyższym  
podwyższeniu uległo wynagrodzenie zasadnicze wraz z pochodnymi oraz wysokość dodatków dla  
nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.  
Zmiana wynagrodzenia następuje z dniem 25 marca 2017 r., z mocą obowiązującą  
od dnia 1 stycznia 2017 r. Wynagrodzenia dyrektorów szkół i placówek wzrosną od 48,00 zł  
do 80,65 zł brutto/miesięcznie, co w skali roku daje kwotę 7.947,84 zł brutto. 
 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie za rok 2016 oraz Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w zakresie pieczy zastępczej za rok 2016. Ww. sprawozdania zostały przedstawione Radzie 
Powiatu.  

 
5.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową  

przeprowadzoną w Domu Dziecka w Kórniku - Bninie. Kontrola została przeprowadzona przez 
Wydział Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienie udzielonego przez Starostę Poznańskiego  
w okresie od dnia 11.01.2017 r. do 27.01.2017 r. w zakresie: gospodarki kasowej, 
gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawdzenia stopnia 
realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą:  
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 
02.03.2017 r.  podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. Sformułowano zalecenia 
pokontrolne. 
 

6.   Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji 
Starosty Poznańskiego z dnia 15.12.2016 r. nr 23/2016 o zezwoleniu na  realizację inwestycji  
drogowej pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo 
(S5) – Gowarzewo – Zalasewo- (do skrzyżowania  z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn  
i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie, z rygorem natychmiastowej 
wykonalności.  



21 
 

 
7.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty 

Poznańskiego z dnia 10.03.2017 r. nr 9/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
polegającej na rozbudowie drogi powiatowej  nr 2401P, skrzyżowanie ulic Poznańskiej, Kolejowej 
i Polnej we wsi Skórzewo, gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie. 
Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Wojewody Wielkopolskiego. 

 
8.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z realizacji w 2016 r. zadań ujętych  

w harmonogramie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata  
2015 - 2017. W sprawozdaniu ujęto poszczególne cele  z podziałem na  nazwę zadania, działanie, 
sposób realizacji oraz wskaźniki.  

 
9. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla: 

a) uczennicy ZS nr 2 w Swarzędzu w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 
dydaktycznych roku szkolnego 2016/2017, 

b) uczennicy ZS w Rokietnicy, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca  zajęć dydaktycznych 
2016/2017, 

c) dla uczennicy ZS w Bolechowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 
dydaktycznych 2016/2017. 

 
10.   Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, dot. korzystania 

przez mieszkańców powiatu poznańskiego z samorządowej oferty edukacyjnej  Miasta Poznania 
w zakresie  szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego oraz kosztów ponoszonych z tego 
tytułu przez Miasto Poznań. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
Magdalena Krygier 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 24 kwietnia 2017 r.  


