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OP.0021.5.2017 
 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 22 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. 

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 22 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 
1. 26 maja 2017 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli: 

       Starosta                               Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

 
 
2. 31 maja 2017 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli:  

Starosta                               Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 

     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
 
3. 2 czerwca 2017 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli:  

Starosta                               Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 

     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
 
4. 9 czerwca 2017 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli:  

Starosta                              Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
Członek Zarządu                Piotr Zalewski 

     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
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5. 14 czerwca 2017 r., godz. 08:30, w którym udział wzięli:  
Starosta                              Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
Członek Zarządu                Piotr Zalewski 

oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
 
6. 19 czerwca 2017 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli:  

Starosta                              Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu                Piotr Zalewski 

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

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 17 postanowień  
(w tym 2 o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie zmiany uchwały nr 1473/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lutego 2017 r.  
w sprawie przyznania Gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2017 r. Z-ca Burmistrza Miasta Puszczykowo 
zawnioskował o współfinansowanie przez Powiat remontu drogi powiatowej nr 2409P –  
ul. Nadwarciańskiej na odcinku od ul. Kosynierów Miłosławskich do ul. Dworcowej. Zadanie  
to realizowane będzie w zamian za zadanie dot. wykonania nakładki bitumicznej w ciągu DP –  
ul. Nadwarciańska od ul. Kraszewskiego do DW 431. Jako przyczynę zmiany wskazuje się zły stan 
drogi na tym odcinku, który stwierdzono podczas pozimowego przeglądu ulicy Nadwarciańskiej. 
Wysokość kosztu remontu nowego odcinka oszacowano na kwotę 313.200,00 zł, a wysokość 
wkładu Powiatu nie ulega zmianie, 

3. w sprawie upoważnienia zastępcy Dyrektora ds. rynku pracy do czynności związanych z realizacją 
projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (III)”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie 
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie 
udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd Powiatu upoważnił Zastępcę Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Panią Małgorzatę Pawlak do składania oświadczeń woli, 
w tym podpisywania umów cywilnoprawnych w sprawie realizacji Projektu oraz zaciągania 
zobowiązań wynikających z realizacji Projektu. Upoważnienie ważne jest podczas nieobecności 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu,  

4. w sprawie upoważnienia zastępcy Dyrektora ds. rynku pracy do czynności związanych z realizacją 
projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 
poznańskim (III)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, 
Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty 
pozakonkursowe realizowane przez PSZ. Zarząd Powiatu upoważnił Zastępcę Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Panią Małgorzatę Pawlak do składania oświadczeń woli, 
w tym podpisywania umów cywilnoprawnych w sprawie realizacji Projektu oraz zaciągania 
zobowiązań wynikających z realizacji Projektu. Upoważnienie ważne jest podczas nieobecności 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, 
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5. w sprawie upoważnienia zastępcy Dyrektora ds. rynku pracy do czynności związanych z realizacją 
projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (III)”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie 
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie 
udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd Powiatu upoważnił Zastępcę Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Panią Ewę Śniatałę do składania oświadczeń woli, w tym 
podpisywania umów cywilnoprawnych w sprawie realizacji Projektu oraz zaciągania zobowiązań 
wynikających z realizacji Projektu. Upoważnienie ważne jest podczas nieobecności Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, 

6. w sprawie upoważnienia zastępcy Dyrektora ds. rynku pracy do czynności związanych z realizacją 
projektu” „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 
poznańskim (III)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, 
Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty 
pozakonkursowe realizowane przez PSZ. Zarząd Powiatu upoważnił Zastępcę Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Panią Ewę Śniatałę do składania oświadczeń woli, w tym 
podpisywania umów cywilnoprawnych w sprawie realizacji Projektu oraz zaciągania zobowiązań 
wynikających z realizacji Projektu. Upoważnienie ważne jest podczas nieobecności Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, 

7. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej przebudowy ulicy Średzkiej na odcinku od torów 
kolejowych do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie, gmina Swarzędz. Ulica Średzka w Paczkowie 
jest drogą powiatową nr 2439P. W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę nawierzchni 
jezdni, ciągi pieszo – rowerowe, zatoki autobusowe oraz infrastrukturę towarzyszącą, 

8. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej budowy ul. Powstańców Wielkopolskich wraz  
z rozbudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Puszczykowie. Zgodnie z art. 11b 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) właściwy zarządca drogi składa 
wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii 
właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta). Przepis ten wskazuje również jakie elementy winien zawierać wniosek.  
Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć również analizę powiązania drogi z innymi drogami 
publicznymi. Ponieważ wniosek o zaopiniowanie przedmiotowej inwestycji nie zawiera tego 
elementu, nie spełnia wymogów umożliwiających podjęcie pozytywnej opinii, 

9. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Międzynarodowe Frisbee,  
w ramach którego ośmiu zawodników drużyny wyjedzie na turniej European Youth Ultimate Cup 
do węgierskiego Debercena w lipcu. Zadanie realizowane będzie przez Fundację BRAVE BEAVERS 
z siedzibą w Skórzewie, w ramach tzw. „małego grantu”, 

10. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Orinoko nad 
Wartą – w Puszczykowie i Poznaniu, festiwalu podróżniczego – cyklu spotkań i warsztatów, 
odnoszących się do podróży, bogactwa i różnorodności kultur, przez Fundację Fiedlerów  
z siedzibą w Poznaniu, w wysokości 1.800,00 zł brutto, 

11. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Środki na działalność 
statutową sekcji lekkiej atletyki, które poprzez wsparcie m.in. zgrupowania w Międzyzdrojach 
pozwoli na dalszy rozwój i zwiększenie ilości trenujących w Uczniowskim Klubie Sportowym Dąb 
Suchy Las. Zadanie będzie realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Dąb Suchy Las z siedzibą 
w Suchym Lesie, w ramach tzw. „małego grantu”, 

12. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Z dniem 31.08.2017 r. upływa okres 
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Puszczykowie Panu Przemysławowi 
Budzyńskiemu. Z tym samym dniem, wskutek włączenia Gimnazjum Sportowego do Liceum 
Ogólnokształcącego, przestanie istnieć Zespół Szkół, a od 01.09.2017 r. będzie funkcjonować 
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tylko jeden typ szkoły, tj. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie.  
W związku z powyższym konieczne jest ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora  
ww. placówki. Tryb i zasady przeprowadzenia konkursu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 
publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Ogłoszenie stanowi 
załącznik do uchwały. Oferty można było składać do dnia 16.06.2017 r.,   

13. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i gadżetów 
reklamowych, z podziałem na 3 części: 

− Część Nr 1 – Artykuły i gadżety reklamowe wykorzystywane do działań promocyjnych 
Powiatu Poznańskiego – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez firmę PROMOBAY 
Brzoskowski Kamaj sp. j. z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 67.111,50 zł brutto. Ponadto Wykonawca zobowiązał się, że dostarczy 
artykuły i gadżety reklamowe w terminie 20 dni roboczych od dnia akceptacji projektów 
graficznych przez Zamawiającego. Na wykonanie zadanie zamierzano przeznaczyć kwotę 
98.625,00 zł brutto, 

− Część Nr 2 - Artykuły i gadżety reklamowe z przeznaczeniem na upominki okolicznościowe - 
unieważnia się prowadzone postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. Na wykonanie zadanie zamierzano przeznaczyć kwotę  
21.102,00 zł brutto, 

− Część Nr 3 -  Artykuły i gadżety reklamowe wykorzystywane w działaniach profilaktycznych  
na rzecz bezpieczeństwa publicznego – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez firmę  
MK Studio Agencja Reklamowa Mirosław Komin z siedzibą w Poznaniu, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 119.034,00 zł brutto. Ponadto Wykonawca 
zobowiązał się, że dostarczy artykuły i gadżety reklamowe w terminie 16 dni roboczych  
od dnia akceptacji projektów graficznych przez Zamawiającego. Na wykonanie zadanie 
zamierzano przeznaczyć kwotę 140.000,00 zł brutto, 

14. 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 2 części, dotyczącej 
wykonania systemu oddymiania klatek schodowych. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez firmę Fabryka Zabezpieczeń sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 122.710,59 zł brutto i udzielenie 60 miesięcy 
gwarancji na wykonane prace budowlane. Powyższa oferta była jedyną złożoną w zakresie 
przedmiotowej części. Termin realizacji zamówienia, zgodnie z ofertą, wyniesie do 12 tygodni 
od dnia przekazania terenu budowy. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 
170.000,00 zł brutto,  

15. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów  
oraz usług w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów służbowych będących  
w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 30.06.2017 r., 

16. 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: P.H.P. MEDICOM, MEDICOM – SERWIS – Włodzimierz Piotrowski z siedzibą  
w Poznaniu, 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, 
VOL Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Podczas licytacji oferty będą składane w postaci 
elektronicznej i podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Zamówienie 
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zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 10 dni od dnia podpisania umowy,   

17. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup artykułów spożywczych w związku  
z organizacją Festynu Integracyjnego „Dzieci Dzieciom” Poznań 2017, w wysokości  
1.000,00 zł. Impreza odbyła się 02.06.2016 r. i  organizowana była po raz osiemnasty przez 
Fundację „Światełko w Tunelu”. Celem imprezy była integracja dzieci poszkodowanych  
przez los z poznańskich i wielkopolskich szkół specjalnych z dziećmi z równorzędnych szkół 
podstawowych z Poznania i powiatu poznańskiego, 

18. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2017, 
19. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. MUROWANA DYCHA – 

otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Biegu na 10 km i 5 km, polegającego  
na zorganizowaniu profesjonalnego biegu na 5 i 10 km ulicami Murowanej Gośliny, w ramach 
tzw. „małego grantu”, 

20. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Organizacja Otwartych 
Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Karate o Puchar Starosty Poznańskiego na terenie gminy 
Swarzędz, w ramach tzw. „małego grantu”, 

21. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej 
przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Zespołu Szkół w Bolechowie, z firmą 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELPROPO spółka cywilna z siedzibą w Stęszewie, za kwotę  
8.610,00 zł brutto,  

22. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Justynie Mikołajczak – wykonawcy dokumentacji 
projektowej modernizacji zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka 
szkoleniowo - konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Zarząd upoważnił ww.  
do występowania w imieniu powiatu poznańskiego przed urzędami i instytucjami 
administracji państwowej i samorządowej, w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę i wszystkich warunków technicznych, uzgodnień i innych pozwoleń 
związanych z tymi decyzjami dla ww. inwestycji, 

23. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup markiz samochodowych do 
samochodu multimedialnego w Firmie B.R. Hauser Zabudowy Samochodów Dostawczych – 
Paczkowo, za kwotę 10.000,00 zł brutto,  

24. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych przedsiębiorcy Szymonowi Trybusiowi prowadzącemu 
działalność gospodarczą pod nazwą Cool - Art z siedzibą w Dopiewie, na dostawę i montaż 
klimatyzatora do pok. 117A – budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18  
w Poznaniu, za kwotę 4.300,00zł brutto, 

25. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na dostawę 140 licencji na oprogramowanie 
Microsoft Office Standard 2016 Government. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
Innovation in Technology sp. z o.o., która w złożonym  postępowaniu zaproponowała 
wykonanie zadania za kwotę 176.930,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres do 10 dni od dnia podpisania umowy,  

26. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, 
dróg na terenie miasta Pobiedziska, tj. ul. Półwiejskiej, Kaczyńskiej w Pobiedziskach i w części 
ul. Słonecznej w Pobiedziskach na odcinku, gdzie droga jest obiektem budowalnym w myśl 
przepisów prawa. Przedmiotowe drogi, wg planu sytuacyjnego uzupełniają sieć dróg 
służących miejscowym potrzebom, jednak we wniosku nie wskazano numerów 
ewidencyjnych działek, na których są zlokalizowane. Ustalenie własności działek zajętych  
pod drogę stanowi podstawę do zaliczenia jej do kategorii dróg publicznych, analogicznie  
do zaopiniowania w sprawie jej zaliczenia. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 17.02.2016 r. I OSK 3152/15 „Droga gminna może się znajdować 
jedynie na gruntach, które stanowią własność gminy.” Na podstawie materiałów załączonych 
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do wniosku, opiniuje się pozytywnie ww. drogi zlokalizowane na działkach Gminy oraz 
stanowiących drogę, 

27. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej 
nr 2400P na odcinku Napachanie – Rokietnica. W ramach zadania przewiduje się m.in. 
budowę nawierzchni jezdni, ciągu pieszo - rowerowego, chodnika, drogi rowerowej, zjazdów, 
kanalizację deszczową, oświetlenie oraz infrastruktury teletechnicznej, 

28. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego  
nad realizacją zadania pn.: Wykonanie wiatrołapu z kurtyną powietrza w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, w branży budowlanej, sanitarnej  
i elektrycznej, ze spółką MATYJA i RITTER – ARCHITEKT I INŻYNIER BUDOWNICTWA spółka 
partnerska z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 6.519,00 zł brutto, 

29. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn.: Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w budynku  
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, w branży budowlanej i elektrycznej, ze spółką MATYJA  
i RITTER – ARCHITEKT I INŻYNIER BUDOWNICTWA spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu, 
na kwotę 6.150,00 zł brutto, 

30. 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 PZ 52299. Upoważnienie wydano 
na okres od 09.06.2017 r. do 23.06.2017 r., 

31. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Środki 
na działalność statutową sekcji lekkiej atletyki, przez Uczniowski Klub Sportowy Dąb Suchy 
Las z siedzibą w Suchym Lesie, w wysokości 4.000,00 zł brutto, w ramach tzw. „małego 
grantu”, 

32. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego  
pt. Międzynarodowe Frisbee, przez Fundację BRAVE BEAVERS z siedzibą w Skórzewie,  
w wysokości 4.500,00 zł brutto, w ramach tzw. „małego grantu”, 

33. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji ds. wyboru wniosków o nagrodę 
powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  
i ochrony kultury za rok 2016. Ww. protokół stanowi załącznik do uchwały, 

34. w sprawie zatwierdzenia zestawienia podziału nagród powiatu poznańskiego za osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2016,  
w następujący sposób: 

− I nagroda w wysokości 8.000,00 zł netto -  Zespół Wokalny „Aspirynki” z Komornik,  

− II nagroda w wysokości 5.500,00 zł netto -  Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Chludowo, 

− III nagroda w wysokości 2.500,00 zł netto - Krystyna Miłobędzka, Puszczykowo. 
35. w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych  

w poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Luboniu. Złożone przez ww. jednostkę w 2016 r. 
sprawozdania z rozdysponowania środków publicznych nie były zgodne z danymi z ewidencji 
księgowej, przy czym niezgodności te dotyczyły niektórych paragrafów klasyfikacji wydatków 
budżetowych. Powyższy czyn nosi znamiona naruszenia dyscypliny finansów, 

36. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej  
do oddania w najem na okres 3 lat, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego położonej  
w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 -  dot. powierzchni o wymiarze 1 m² usytuowanej na 
parterze w budynku Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na sprzedaż z automatów 
napojów zimnych i gorących oraz przekąsek. Wszczęcie procedury wyboru najemcy uzasadnia 
fakt, że dotychczasowy najemca, tj. NOVUM sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu wypowiedział 
umowę najmu ww. lokalu, która ulegnie rozwiązaniu z dniem 30.06.2017 r. Wykaz podlega 
wywieszeniu na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8, a także zamieszczeniu na stronie 
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Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego. Informacja o zamieszczeniu wykazu 
zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, 

37. w sprawie zmiany uchwały nr 1473/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 lutego 2017 r. 
w sprawie przyznania gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2017 r., zmienionej uchwałą nr 1723/2017 
z dnia 26 maja 2017 r. Zmiana dotyczy wysokości dofinansowania przyznanego Gminie 
Mosina z kwoty 37.500,00 zł na 34.900,00 zł, w związku z przedstawioną przez Burmistrza 
Gminy Mosina informacją o wartości zawartych umów na wykonanie poszczególnych 
projektów, 

38. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej 
instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej wraz z rekuperacją budynku 
Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1, z firmą Ireneusz Szajerka SZAJERKA z siedzibą  
w Kicinie, na kwotę 20.000,00 zł brutto, 

39. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie inwentaryzacji 
dendrologicznej dla zadania pn.: Zagospodarowanie parku Zespołu Szkół w Rokietnicy, z firmą 
GARDENS Zakład Kształtowania Zieleni Grzegorz Sobolewski z siedzibą w Owińskach,  
na kwotę 8.610,00 zł brutto, 

40. w sprawie: uznania celowości i wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pt. „Program edukacyjno – korekcyjny Partner”. Oferta Fundacji Poznańskie 
Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu zostanie zamieszczona na okres 7 dni 
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu oraz na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego. Oferta 
stanowi załącznik do Uchwały, 

41. w sprawie udzielenia dotacji na odstrzał redukcyjny lisów i jenotów, w łącznej wysokości 
19.993,32 zł (13,32 zł brutto/sztuka) następującym kołom łowieckim: 

− Koło Łowieckie Nr 80 „SŁONKA” - 812,52 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 21 „JAWOR” - 1.332,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 20 „DĄBROWA”  - 1198,80 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 2 „RATUSZ” - 1065,60 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 73 „KOGUT” - 1065,60 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 85 „RYŚ” -  666,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 3 „ZŁOTA KIELNIA” - 666,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 33 „ŻBIK” -  1.358,64 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 14 „LEŚNIK” - 1198,80 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 22 „CZAJKA” - 1598,40 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 8 „SZARAK” -  799,20 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 13 „LIS” 1332,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 56 „ROGACZ”  - 1332,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 9 „DIANA”  - 599,40, zł, 

− Koło Łowieckie Nr 79 „ORZEŁ” -  932,40 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 38 „PRZELATEK” -  799,20 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 23 „OMYK” -  1.265,40 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 1 „HUBERT” -  639,36 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 103 „KARINO” -  1332,00 zł.  
       Kilkuletnie działania kół łowieckich polegające na przeprowadzeniu odstrzałów redukcyjnych       
       lisów i jenotów przynoszą wymierne efekty w postaci zmniejszenia populacji tych zwierząt,  
       zagrażających drobnej zwierzynie, a zwłaszcza ptactwu, młodym sarnom, populacji zająca oraz     
       ograniczenia siedlisk wścieklizny. Odstrzał redukcyjny służy przywróceniu równowagi ekologicznej  
       w środowisku, 
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42. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę pomp szlamowych (20 sztuk) z firmą 
PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 99.600,00 zł brutto. 
Zadanie będzie realizowane w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy, 

43. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wentylacji  
i chłodzenia pomieszczeń budynku ZS nr 1 w Swarzędzu im Powstańców Wielkopolskich  
w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a – Etap II. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 289.899,57 zł brutto i udzielono 60 miesięcy gwarancji  
na wykonane prace budowlane. Termin realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, 
wyniesie do 8 tygodni od dnia przekazania terenu budowy, które nastąpi nie wcześniej niż 
26.06.2017 r. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 289.699,83 zł brutto.  
W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne  
do wykonania ww. zadania w wysokości odpowiadającej cenie brutto zaoferowanej w ofercie.  
W przeprowadzonym postępowaniu złożono dwie oferty, druga była na kwotę 364.521,50 zł 
brutto,   

44. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na malowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu  
ul. Jackowskiego 18, z podziałem na 2 części, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej, 

45. w sprawie wyrażenia zgody Domowi Dziecka w Kórniku Bninie na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia znajdującego się w budynku zlokalizowanym na działce 613/1 w Bninie, w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej – pracowni fotograficznej. Umowa najmu pomieszczenia 
o pow. 47,50 m², znajdującego się na parterze budynku administracyjnego Domu Dziecka 
zostanie zawarta z Panem Tomaszem Siuda, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
Tomasz Siuda Fotopluma z siedzibą w Kórniku, na czas oznaczony, tj. od 01.07.2017 r.  
do 31.12.2017 r., 

46. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego  
pt. „MUROWANA DYCHA” – Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Biegu na 10 km  
i 5 km, przez Stowarzyszenie KB Katorżnik Murowana Goślina z siedzibą w Hucie Pustej,  
w wysokości 6.500,00 zł, w ramach tzw. „małego grantu”, 

47. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Organizacja 
Otwartych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Karate o Puchar Starosty Poznańskiego,  
przez Klub Sportów Walki Kuzi Sport z siedzibą w Paczkowie, w wysokości 8.000,00 zł, w ramach 
tzw. „małego grantu”, 

48. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa, materiałów 
eksploatacyjnych, akcesoriów oraz usług w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów 
służbowych będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarząd Powiatu 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej 
CARPATIA z siedzibą w Rzeszowie, która zaproponowała upust za 1 litr paliwa w wysokości  
0,03 zł brutto oraz termin wydania kart 8 dni kalendarzowych. Powyższa oferta była jedyną 
złożoną w prowadzonym postępowaniu. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został  
na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. Zamówienie realizowane będzie do kwoty,  
jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zadania, tj. do wysokości 202.529,00 zł brutto, 

49. w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Poznaniu, w związku z zatwierdzeniem  
do dofinansowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego następujących projektów: 
partnerskiego realizowanego przez Powiat Poznański wspólnie z gminą Kórnik pn. „Budowa 
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków 
transportu publicznego” oraz realizowanego przez Powiat Poznański pt. „Rewaloryzacja wnętrz 
dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach” i koniecznością niezwłocznego przedłożenia 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie uchwały budżetowej bądź wieloletniej prognozy 
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finansowej, z której wynika wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do 
całkowitej wartości projektów objętych tymi umowami. Ponadto, Zarząd Powiatu zamieścił  
w powyższych uchwałach zadania wynikające m.in. z projektów uchwał dot. powierzenia zadań  
w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowym na terenie poszczególnych gmin. 
Przyjęcie ww. uchwał przez Radę Powiatu, pozwoli m.in. na wcześniejsze rozpoczęcie procedury 
podpisania i realizacji porozumień i umów, dot. poszczególnych zadań, 

50. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, w następującym 
składzie: 

a) przedstawiciele organu prowadzącego:  

− Tomasz Łubiński – przewodniczący komisji 

− Renata Ciurlik 

− Barbara Antoniewicz 
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 

− Anetta Szurkowska 

− Krzysztof Skrętny 

− Damian Hoffman 
c) przedstawiciele Rady Pedagogicznej: 

− Barbara Trawińska 

− Agnieszka Czajka 
d) przedstawiciele Rady Rodziców: 

− Piotr Namysł 

− Marek Wesołowski 
e) przedstawiciel ZNP: 

− Kalina Grzelak 
f) Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”: 

− Wojciech Miśko 

− Izabela Lorenz - Sikorska 
51.  w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli 

emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zarząd Powiatu 
przyznał 16 świadczeń, na ogólną kwotę 9.000,00 zł. Wysokość świadczenia wynosi od 200,00 zł 
do 700,00 zł, 

52.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ul. Powstańców Wielkopolskich wraz  
z rozbudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Puszczykowie. Przedmiotowa 
inwestycja będzie polegała na budowie jezdni, chodnika, zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz  
na przebudowie kolidującej infrastruktury, 

53.  w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie mapy zasadniczej dla zadania pn. Zagospodarowanie 
terenu szkoły przy ZS w Bolechowie, przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Poznaniu, za kwotę 515,20 zł. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów   
w Baranowie, w rejonie ulicy Białej, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług sportu, tereny zieleni krajobrazowej, 
tereny dróg wewnętrznych. Zarząd Powiatu zwraca 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 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  
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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,  

2.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Palędzie, w rejonie ulicy Malinowej i Poziomkowej, gm. Dopiewo - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo - 
usługowej, teren zabudowy usługowej, teren zieleni izolacyjnej, teren drogi publicznej klasy 
zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, teren kolejowy. 
Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar o łącznej powierzchni ok. 15 ha i nie jest 
objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Celem 
sporządzenia niniejszego planu jest wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wraz z określeniem szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz 
zapewnienie obsługi komunikacyjnej przedmiotowego obszaru. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że 
intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i mieszkaniowo - usługowej, wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia 
ruchu, 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. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – 

„Stary Luboń – rejon ul. Cichej”, gm. Luboń, - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, tereny 

dróg publicznych – lokalnych, tereny dróg publicznych – dojazdowych, teren drogi publicznej – 

wewnętrznej, teren infrastruktury technicznej - przepompownia. Teren objęty niniejszym 

opracowaniem stanowi obszar o powierzchni 42,5 ha i obowiązuje na nim miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego „Stary Luboń”, zatwierdzony uchwałą nr XXIX/173/2009 Rady 

Miasta Luboń z dnia 26.03.2009 r. ze zmianą zatwierdzoną uchwałą nr IV/16/2010 z dnia 

29.12.2010 r. według którego, wskazano tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 

usług sportu i rekreacji, teren wód powierzchniowych, teren infrastruktury technicznej – 

przepompownia, teren urządzonej zieleni publicznej, ze zmianą wskazującą teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Celem sporządzenia niniejszego planu jest korekta linii zabudowy, 

aktualizacja obszaru szczególnego zagrożenia powodzią i zaznaczenie obszaru na którym 

prawdopodobieństwo powodzi jest niskie. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 

Powiatu Poznańskiego, 
4. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Chomęcice i części wsi Głuchowo wzdłuż drogi ekspresowej S5, gm. Komorniki - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, teren zabudowy 
usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej lub usługowej, teren drogi publicznej – ekspresowej, 
teren drogi publicznej – zbiorczej, teren dróg publicznych – dojazdowych. Bezpośrednio przy 
granicy opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy zbiorczej (Z) nr 2389P  
(ul. Głuchowska), relacji Głuchowo – Chomęcice oraz droga powiatowa klasy zbiorczej (Z)  
nr 2412P (ul. Poznańska), relacji Trzcielin – Chomęcice – Rosnowo - Szreniawa. Teren objęty 
niniejszym opracowaniem stanowi obszar o łącznej powierzchni ok. 130 ha i w części jest objęty: 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów 
zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap Ib, zatwierdzony Uchwałą Nr XLVII/312/2010 
Rady Gminy Komorniki z dnia 24.05.2010 r., miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego wsi Chomęcice (I etap), zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/231/2001 Rady Gminy 
Komorniki z dnia 28.09.2001 r. oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi 
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Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki, zatwierdzony uchwałą 
Nr IX/53/99 z dnia 11.05.1999 r. Celem sporządzenia niniejszego planu jest dopuszczenie na tym 
terenie działalności gospodarczej w sąsiedztwie planowanej drogi ekspresowej S5, która utrudni 
dotychczasowe korzystanie z pól uprawnych. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że zgodnie  
z § 7 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587)  
na obszarze 5P/U należy wyznaczyć linię zabudowy w odległości 20 m od granicy pasa drogowego 
drogi powiatowej 2389P Głuchowo – Chomęcice. Zarząd Powiatu nie może wyrazić zgody na 
proponowaną drogę 5KDD. Pozostawienie 5KDD wiązałoby się z budową skrzyżowania  
z projektowaną drogą powiatową – obwodnicą Chomęcic. Budowa obwodnicy ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa oraz skanalizowanie i zhierarchizowanie ruchu drogowego zapewniając 
dostęp dróg gminnych do obwodnicy wyłącznie poprzez bezpieczne skrzyżowania typu rondo. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 – 18 – część A,  
gm. Puszczykowo - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(1MN1-20MN1, 1MN2-41MN2, 1MN3-21MN3), tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 
tereny zabudowy usługowej, teren usług oświaty, tereny usług sakralnych, tereny sportu  
i rekreacji, tereny lasów, tereny zieleni naturalnej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny zieleni 
urządzonej, tereny urządzeń infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych - klasy lokalnej, 
tereny dróg publicznych - klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, tereny ciągów pieszo -
jezdnych. Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar o łącznej powierzchni  
ok. 200 ha i objęty jest:  

− Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego – rejon  
ul. Czarnieckiego – Pszeniczna - Gołębia zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa 
(RMP) Nr II/175/97 z 10.03.1997 r. (powierzchnia 4,8 ha), 

− Zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa 
Starego w zakresie wielkości działek budowlanych – Uchwała RMP Nr II/238/98  
z 11.05.1998 r. (pow. 197 ha),  

− Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego – 
rejon ul. Gliniana - Stroma strefa A, Uchwała RMP Nr 80/99/III z 18.10.1999 r. (pow. 7,3 ha), 

− Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego – 
rejon ul. Gliniana - Stroma strefa B, Uchwała RMP Nr 120/2000/III z 29.05.2000 r.   
(pow. 1,7 ha), 

− Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego –  
rejon ul. Jarosławska - Chabrowa, Uchwała RMP Nr 155/2000/III z 09.10.2000 r. (pow. 16 ha), 

− Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa – 
obejmującego działkę nr 751 – ul. Jarosławska, Uchwała RMP Nr 165/2000/III z 11.12.2000  r. 
(pow. 2,25 ha), 

− Zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa 
Starego w zakresie ustaleń realizacyjnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych, 
Uchwała RMP Nr 191/2001/III z 19.03.2001 r. (pow. 186 ha), 

− Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa –  
rejon ul. Sobieskiego, Kręta i Przy Murze, Uchwała RMP Nr 196/2001/III z 28.05.2001 r.  
(pow. 1,14 ha), 

− Zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa 
Starego dla terenu obejmującego fragmenty działek nr 100/3 i 107 oraz działkę 109/2 
położonego w rejonie ul. Cichej i Jałowcowej, Uchwała RMP Nr 204/2001/III z 02.07.2001 r.  
(pow. 0,64 ha), 

− Zmianą planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego  
z 12.12.1994 r. dla terenu obejmującego działki nr: 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, położone 
  



 

12 
 

w Puszczykowie w rej. ul. Wysoka i Studzienna, Uchwała RMP Nr 266/02/III z 13.05.2002 r. 
(pow. 2 ha), 

− Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy mieszkaniowej  
w Puszczykowie w rejonie ul. Jarosławskiej – dz. nr 754/1, Uchwała RMP Nr 298/02/III  
z 07.10.2002 r. (pow. 2,3 ha), 

− Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Puszczykowo – rej. ul. Morenowej 
część A, Uchwała RMP Nr 59/03/IV z 09.09.2003 r. – w części zastąpionym planem z 2014 r. 
(pow. 2,6 ha), 

− Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu  
ul. Morenowej – część B, Uchwała RMP   Nr 167/08/V z 26.11.2008 r. (pow. 7,2 ha), 

− Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla obszaru 
położonego pomiędzy ulicą Sobieskiego, działką nr 177/4, działką 167, a terenem lasu WPN, 
Uchwała RMP Nr 171/08/V z 17.12.2008 r. (pow. 12,1 ha), 

− Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/3 położonej  
w Puszczykowie przy ul. Cichej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 3, Uchwała RMP Nr 206/09/V  
z 24.06.2009 r. (pow. 0,1 ha). 

Celem sporządzenia niniejszego planu jest zmiana dotychczas obowiązujących na terenie 
Puszczykowa Starego planów miejscowych uchwalonych przez Radę Miasta Puszczykowa  
w latach 1997-2009 spowodowanych dezaktualizacją ze względu na upływ czasu, zmiany 
przepisów i konieczność ustalenia nowych opracowań podyktowanych potrzebą uporządkowania 
istniejącej struktury przestrzennej. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne 
zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
a także tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wiąże się ze znacznym zwiększeniem 
natężenia ruchu, 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. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego,  

6.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej 
wokół terenu zamkniętego kompleksu wojskowego K-8637 w obrębie geodezyjnym Biedrusko,  
gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: lasy, lasy w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, 
teren wód powierzchniowych śródlądowych, teren drogi publicznej klasy głównej. Bezpośrednio 
przy granicy opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy głównej (G) nr 2406P                              
(ul. Poznańska), relacji Bolechowo – Promnice – Biedrusko – granica miasta Poznania. Teren 
objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 311 ha i obowiązuje na nim Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Rady Gminy Suchy Las uchwalony uchwałą Nr V/48/2003 
z dnia 30.01.2003 r. Celem głównym opracowania niniejszego planu jest wprowadzenie strefy 
ochronnej terenu zamkniętego – kompleksu wojskowego K-8637, co wynika z wniosku organów 
wojskowych oraz z zapisu art. 15 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

7.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku  
na terenie działki o numerze ewid. 95, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
usługowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

8.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zabudowy techniczno - produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy 
Śremskiej w Mosinie, gm. Mosina (84) - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny obiektów 
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produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, tereny zieleni urządzonej, 
tereny zieleni izolacyjnej, tereny infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych – głównych, 
tereny dróg publicznych – zbiorczych, tereny dróg publicznych – lokalnych, tereny dróg 
publicznych – dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych, tereny komunikacji kolejowej.  
W granicach niniejszego planu przebiega droga powiatowa klasy głównej (G) nr 2463P  
(ul. Śremska), relacji Mosina  – Żabinko – granica powiatu. Teren objęty niniejszym 
opracowaniem stanowi obszar ok. 30 ha. Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej  
i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie uchwalony 
uchwałą nr L/342/13 Rady Miejskiej Mosiny z dnia 30.10.2013 r. Projekt planu nie zmienia 
znacząco funkcji ani przebiegu linii rozgraniczających terenu. Celem głównym opracowania 
niniejszego planu jest uwzględnienie wniosków instytucji właściwych do opiniowania  
i uzgadniania planu, wniosków osób prywatnych w zakresie, na który pozwalają obowiązujące 
przepisy oraz rozstrzygnięcia sądu administracyjnego dotyczącego obowiązującego miejscowego 
planu. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

9.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik – etap V – projekt planu wyznacza: 
teren parku wiejskiego, tereny dróg publicznych klasy lokalnej. Teren objęty niniejszym 
opracowaniem stanowi obszar ok. 1,7 ha. Celem opracowania planu jest wyznaczenie głównego 
układu komunikacyjnego dla nowych terenów inwestycyjnych. Ustalenia projektu planu  
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

10.  ponownego uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Komorniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 
805/5, 805/6, 805/7 i 864/7, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, tereny dróg 
wewnętrznych. Bezpośrednio przy granicy opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy 
zbiorczej (Z) nr 2390P (ul. Komornicka), relacji Komorniki – Wiry - Łęczyca. Teren objęty planem 
stanowi obszar o powierzchni ok. 0,4429 ha i obowiązuje na nim miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego środkowo - wschodniej części wsi Komorniki uchwalony 
uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XXV/222/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., zgodnie z którym 
przeznaczeniem obszaru jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, który to plan 
uznano za aktualny, jednak dla stworzenia możliwości rozwoju podjęto prace nad zmianą  
ww. planu. Celem opracowania niniejszej zmiany planu jest korekta dotychczasowych zapisów 
dotyczących zasad zagospodarowania terenu. Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 05.05.2017 r. 
postanowieniem znak: WD.673.17.73.2017.WL uzgodnił przesłany pismem znak: 
PL.6721.13.2016 z dnia 12.04.2017 r. (data wpływu do Starostwa 19.04.2017r.) projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W poprzednim projekcie planu  
nie wprowadzono zapisu o odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych poza pas drogi 
powiatowej 2390P, co w niniejszym projekcie planu zostało uwzględnione. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

11.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Dopiewo w rejonie ul. Trzcielińskiej, działki nr ewid. 761/2, 761/4 i 761/5,  
gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów  
i usług komunalnych, teren drogi publicznej klasy dojazdowej. Bezpośrednio przy granicy 
opracowania przebiega droga powiatowa klasy głównej (G) nr 2402P (ul. Płk. A. Kopy) relacji 
Dopiewo – Trzcielin – Stęszew. Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar  
ok. 25,8 ha i obowiązuje na nim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Dopiewo, rejon ul. Trzcielińskiej, działki nr ewid. 761/2, 761/4 i 761/5 
zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Dopiewo Nr XI/113/03 z dnia 30.06.2003 r. Celem głównym 
opracowania planu jest zmiana zapisów w zakresie możliwości inwestycyjnych na omawianym 
terenie, umożliwiając lokalizację obiektów związanych z opieką nad zwierzętami. Zarząd Powiatu 
zwraca uwagę na nieaktualny opis przeznaczenia terenów, zawarty w projekcie uchwały - „teren 
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usług komunalnych, oznaczony na rysunku planu symbolem UK”. Aktualna zmiana planu ma 
odnosić się do terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i usług komunalnych, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem P/UK. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego,  

12.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Skórzewo rejon ulicy Sadowej i Gruszowej, gm. Dopiewo - projekt planu 
wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren objęty niniejszym 
opracowaniem stanowi obszar ok. 1,2 ha i w części obowiązują na nim ustalenia Uchwały  
Nr XXIX/228/2000 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30.10.2000 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Szarotkowej w Skórzewie. 
Celem opracowania niniejszej zmiany planu jest likwidacja terenu strefy ograniczonego 
użytkowania (PO) i wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej. Ustalenia projektu planu 
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

13.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dopiewo w rejonie ulicy Wiśniowej i Bukowskiej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i zabudowy usługowej, teren zieleni izolacyjnej. 
Bezpośrednio przy granicy opracowania przebiega droga powiatowa klasy zbiorczej (Z) nr 2413P 
(ul. Bukowska), relacji Skrzynki - Podłoziny - Dopiewo. Teren objęty niniejszym opracowaniem 
stanowi obszar ok. 3,7 ha i nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

14.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul. Poznańskiej i ul. Cisowej, gm. Dopiewo - projekt planu 
wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zieleni izolacyjnej, teren zieleni 
urządzonej, teren drogi wewnętrznej, teren parkingu wewnętrznego, teren infrastruktury 
technicznej. Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 2,4 ha i obowiązuje  
na nim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, 
rejon ulicy Poznańskiej, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Dopiewo Nr LXIV/430/14  
z dnia 26.03.2014 r., gdzie głównym przeznaczeniem jest wprowadzenie terenów rozmieszczenia 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Celem opracowania niniejszego 
planu jest przeznaczenie przedmiotowego obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów 
oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wiąże się ze znacznym 
zwiększeniem natężenia ruchu, 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 
wielorodzinnej (MW) 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. Wątpliwości budzi przeznaczenie na kolejne 
tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym przypadku wielorodzinnej, które w studium  
określono funkcją terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej 
pow. 2000 m2 (UC). Intensywna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna będzie sąsiadować  
z terenami o przeznaczeniu przemysłowym, co potencjalnie może stwarzać dyskomfort 
mieszkańców i rodzić konflikty społeczne. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego,  

15.  nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 
oznaczonych numerami ewid.: 181/1 i 181/2, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo,  
gm. Kórnik (96) - 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 
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klasy zbiorczej (Z) nr 2477P (ul. Poznańska), relacji Gądki – Robakowo – Dachowa – 
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. Zarząd 
Powiatu w Poznaniu w dniu 07.04.2017 r. postanowieniem znak: WD.673.17.60.2017.WL  
nie uzgodnił przesłanego pismem znak: WB-PP.6722.3.2015 z dnia 21.03.2017 r. projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W poprzednim projekcie planu 
wprowadzono poszerzenie drogi powiatowej klasy zbiorczej nr 2477P, oznaczone jako KDZ,  
na włączeniu drogi wewnętrznej. W niniejszym projekcie zmiany planu wprowadzono 
projektowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu poszerzenie drogi powiatowej na 
działkach o nr ewid. 181/1 i 181/2 przewidziane w projekcie budowlanym dla realizacji zatoki 
autobusowej. W niniejszym projekcie nie wprowadzono zmiany w lokalizacji zjazdu z drogi 
wewnętrznej. Ze względu na projektowaną zatokę autobusową, lokalizację zjazdu z drogi 
wewnętrznej na drogę powiatową 2477P, należy zaplanować poza lokalizacją zatoki 
autobusowej, 

16.  ponownego 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. Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 07.04.2017r. postanowieniem znak: 
WD.673.17.57.2017.WL nie uzgodnił przesłanego pismem znak: WB-PP.6722.6.2012 z dnia 
17.03.2017 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W poprzednim 
projekcie planu wprowadzono poszerzenie drogi powiatowej klasy zbiorczej nr 2477P, oznaczone 
jako KDL-2, na włączeniu dróg wewnętrznych KDW-4 i KDW-5, które to poszerzenie w niniejszym 
projekcie planu, zostało poprawione zgodnie z planowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych  
w Poznaniu inwestycją pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2477P na odcinku od drogi 
krajowej S11 węzeł Gądki do drogi wojewódzkiej 434. W niniejszym projekcie nie wprowadzono 
zmian w zjazdach z dróg wewnętrznych na drogę powiatową a 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. Drogi powiatowe zgodnie  
z art. 6a Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2016 r. poz. 1440 ze zm.) powinny stanowić 
połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. 
Przede wszystkim powinny zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. 
Żeby ten warunek spełnić należy ograniczyć liczbę miejsc kolizyjnych na drogach a do takich 
miejsc należą wszelkie włączenia dróg, czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi itp. Dla działek 
narożnych zlokalizowanych zarówno przy drodze powiatowej – ul. Poznańskiej oraz przy drogach 
wewnętrznych nowe zjazdy należy lokalizować od strony drogi wewnętrznej.  Zarząd Powiatu 
zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wiąże się  
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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 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, 

17.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Palędzie w rejonie ulicy Pięknej, gm. Dopiewo  - projekt planu wyznacza:  
teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi 
obszar ok. 0,26 ha i obowiązuje na nim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
w miejscowości Palędzie, rejon ul. Nowej, działki nr 172/10, 172/19, 177, 181, 182, 183, 218/4, 
218/27 oraz część działek 172/20, 178, 217/2, 217/4 zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Dopiewo 
Nr XI/114/03 z dnia 30.06.2003 r. Celem głównym opracowania planu jest zmiana przeznaczenia 
terenu urządzeń elektroenergetycznych na tereny inwestycyjne. Ustalenia projektu planu  
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego.  

 
IV.  PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU:   
1. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia Gminie Murowana Goślina 

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

2. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie przejęcia przez Powiat Poznański 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą krajową S5, 

3. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2390P w m. Wiry, 

4. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu  
i Gminie Kórnik, 

5. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P w m. Czapury, 

6. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie 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, 

7. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie 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,   

8. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu 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”, 

9. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/348/V/2017 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P – ul. Mostowa  
w m. Mosina, 

10. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat 
Poznański prawa własności nieruchomości położonej w Bolechowie- Osiedle, działki nr 45/67 oraz 
45/69, gm. Czerwonak, w drodze umowy darowizny, 

11. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P – ul. Poznańska 
w m. Czapury, 
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12. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego  
na rok 2017, 

13.  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021. 

 
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: 

− wnioskiem Radnej Powiatu M. Halber o podjęcie działań medialnych dot. ochrony zabytków 
archeologicznych (grodzisk) w Biedrusku i w Nowej Górce,  

− wnioskiem Radnego Powiatu F. Żelaznego dot. wniosku Prezydenta Miasta Poznania w sprawie 
współfinansowania przez powiat oświaty, 

− wnioskami Radnego Powiatu M. Pietrzyńskiego o uzupełnienie odpowiedzi dot. sprawozdania 
finansowego Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz regulaminu wynagradzania i premiowania 
pracowników i dokonywania okresowych ocen pracowników.  

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

przeprowadzoną w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno – Kartograficznym w Poznaniu. Kontrola 
została przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia 
udzielonego przez Starostę Poznańskiego, w okresie od 09.02.2017 r. do 09.03.2017 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 12.04.2017 r.  podpisanym przez dyrektora jednostki i główną 
księgową. Sformułowano zalecenia pokontrolne. 
 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z przygotowaną przez Wydział Edukacji Informacją w sprawie 
projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański  
na rok szkolny 2017/2018. W Informacji przedstawiono dane dotyczące poszczególnych placówek 
w porównaniu roku szkolnego 2016/2017 i 2017/2018, w tym liczbę etatów nauczycieli, liczbę 
godzin zajęć, liczbę oddziałów, liczbę etatów niepedagogicznych, zestawienie kosztów 
osobowych wg roku  budżetowego. Arkusze organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, podlegały procedurze opiniowania przez Kuratora Oświaty. Wszystkie szkoły i placówki 
prowadzone przez Powiat Poznański uzyskały opinie pozytywne. Liczba oddziałów w szkołach dla 
młodzieży, znana będzie wstępnie w lipcu, natomiast ostateczna do końca sierpnia  
(po zakończeniu pełnego naboru). W szkołach dla dorosłych ostateczne liczby będą znane  
pod koniec września. We wrześniu 2017 r. procedurze opiniowania przed zatwierdzeniem zmian 
przez organ prowadzący, będą podlegały także aneksy do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 
2017/2018. Ww. procedura będzie przeprowadzana, zgodnie z wchodzącym w życie z dniem  
1 września 2017 r. rozporządzeniem MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli oraz zgodnie z art. 110 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe. 

 
5. Zarząd Powiatu w Poznaniu, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych postanowił  

o przekazaniu do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego  
następujących informacji: 

− Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 
dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,  
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− Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz  
ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, 

− Lista osób, które otrzymały w 2016 r. pomoc publiczną na zasadach pomocy de minimis  
w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej  z FP i dofinansowanych z funduszy 
europejskich (459 osób), 

− Lista osób, które otrzymały w 2016 r. pomoc publiczną w postaci środków na podjęcie 
działalności gospodarczej z FP i dofinansowanych z Funduszy europejskich (11 osób), 

− Lista osób, które otrzymały w 2015 r. pomoc publiczną na zasadach pomocy de minimis  
w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej  z PFRON ( 5 osób), 

− Lista podmiotów prowadzących działalność, które otrzymały w 2016 r. pomoc publiczną  
na zasadach pomocy de minimis z FP i WRPO w postaci refundacji kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (19 podmiotów), 

− Lista pracodawców którzy w 2016 r. otrzymali  pomoc publiczną w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego (54), 

− Wykaz pracodawców, którzy w 2016 r. otrzymali pomoc publiczną w ramach bonu 
zatrudniowego (5), 

− Wykaz pracodawców, którzy w 2016 r. otrzymali pomoc publiczną w ramach dofinansowania  
do wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r. ż. (51), 

− Wykaz pracodawców, którzy w 2016 r. otrzymali pomoc publiczną w ramach refundacji 
wynagrodzenia do 30 r. ż. (421), 

− Wykaz pracodawców, którzy w 2016 r. otrzymali pomoc publiczną w ramach prac 
interwencyjnych „Niania na etacie” (8), 

− Lista podmiotów, które  otrzymały w 2016 r. pomoc publiczną w ramach prac 
interwencyjnych „WRPO II” (20), 

− Lista podmiotów, które  otrzymały w 2016 r. pomoc publiczną w ramach prac 
interwencyjnych z FP (36), 

− Wykaz pracodawców, którzy w 2016 r. otrzymali pomoc publiczną w ramach świadczenia 
aktywizacyjnego (1), 

− Wykaz pracodawców, którzy w 2016 r. otrzymali pomoc publiczną w ramach robót 
publicznych (5), 

− Wykaz pracodawców, którzy w 2016 r. otrzymali pomoc publiczną w ramach bonów  
stażowych – premii (11), 

− Wykaz podmiotów, którym została udzielona pomoc de minimis w rolnictwie (36), 

− Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w trybie przepisów: działu II ustawy 
z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz. 83) (7). 

 
6.   Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z realizacji w 2016 roku Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie 
poznańskim na lata 2013 - 2020. Zgodnie z zapisem zawartym w Programie, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w terminie do 30 maja każdego roku przedstawia Zarządowi Powiatu 
sprawozdanie z wykonania zadań objętych harmonogramem realizacji programu w roku 
poprzednim. 

 
7.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o zmianie terminu załatwienia sprawy 

WD.6740.47.2016.EK. W związku z wszczętym postępowaniem w sprawie zmiany ostatecznej 
decyzji Starosty Poznańskiego nr 25/2016 z dnia 27 grudnia 2016r. znak: WD.6740.47.2016.EK, 
dot. rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzka) w m. Gruszczyn,  
gm. Swarzędz w zakresie prawidłowego wyliczenia pola powierzchni nieruchomości dz. nr ewid. 
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84/51, 184/3, 197/6, 293/6 obr. Gruszczyn. Na podstawie z art. 36 k.p.a. zawiadomiono o braku 
możliwości załatwienia sprawy w terminie, co wynika z konieczności wyjaśnień i uzupełnienia 
materiału dowodowego w sprawie przez zarządcę drogi oraz zapewnienia stronom postępowania 
możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 
przed wydaniem decyzji. Termin załatwienia sprawy przedłużono do dnia 30 czerwca 2017 r. 
 

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego  
w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 25/2016 z dnia 27.12.2016 r.,  
dot. rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzka) w m. Gruszczyn,  
gm. Swarzędz, w zakresie prawidłowego wyliczenia pola powierzchni nieruchomości dz. nr ewid. 
84/51, 184/3, 197/6, 293/6 obręb Gruszczyn. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki  
o nr ewid. 187/19, 187/18, 187/11, 187/21, 187/9, 187/20, 187/12, 187/13, 187/16 obręb 
Gruszczyn, gm. Swarzędz, które nie podlegają zmianie w decyzji. 

 
9. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z uzupełniającymi 

czynnościami kontrolnymi przeprowadzonymi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Luboniu w zakresie zgodności złożonych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu sprawozdań  
z wykonania planu wydatków jednostki z prowadzoną ewidencją księgową. Kontrolą objęto okres 
od 01.01.2016 r. do 30.04.2017 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole z dnia 
23.05.2017 r., podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. Sformułowano zalecenie 
pokontrolne do wprowadzenia na bieżąco.  

 
10. Zarząd Powiatu zatwierdził wykaz dróg, dla których wznowiona zostanie w roku bieżącym 

procedura pozbawienia dotychczasowej kategorii i zaliczenia do dróg gminnych (droga 
powiatowa nr 2393P relacji Boduszewo – Karczewo na terenie gminy Murowana Goślina  
na odcinku od drogi powiatowej nr 2398P do granicy powiatu o długości 5,5 km oraz droga 
powiatowa nr 2399P relacji Murowana Goślina - Zielonka, na terenie gminy Murowana Goślina  
o długości 10 km), pozytywnie zaopiniował projekty Uchwał Rady Powiatu w Poznaniu  
dot. pozbawienia kategorii drogi powiatowej ww. dróg oraz zaakceptował treść projektów pism 
skierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina i zarządów sąsiednich powiatów 
o wyrażenie opinii w powyższej sprawie.  
 

11.   Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prowadzenie dokumentacji Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Swarzędzu wyłącznie w postaci elektronicznej, od dnia 1 września 2017 r. 
 

12.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. organizacji szkolenia zamkniętego nt. „Reforma 
oświaty. Zmiana w prawie oświatowym w roku 2017, skierowanego do dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego”.  W szkoleniu, które zaplanowano na dzień 
29.06.2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Jackowskiego 18, w godzinach od 09.00 
do 14.00, weźmie udział weźmie udział 22 uczestników zgłoszonych przez szkoły i placówki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
Magdalena Krygier 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 26 czerwca 2017 r.  


