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OP.0021.1.2015  
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 1 grudnia 2014r. do 16 stycznia 2015r.  

 

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 1 grudnia 2014r. do 16 stycznia odbyło się 11 posiedzeń Zarząd Powiatu w Poznaniu.  
Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 

1. 2 grudnia 2014r. godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 

 
2. 4 grudnia 2014r. godz. 09:00, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 

 
3. 8 grudnia 2014r. 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 Magdalena Buczkowska, 

 
4. 10 grudnia 2014r. godz. 10:45, w którym udział wzięli: 

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

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska 
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Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 

5. 15 grudnia 2014r. godz. 15:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska, 
 

6. 18 grudnia 2014r. godz. 12:30, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 
7. 22 grudnia 2014r. godz. 13:45, w którym udział wzięli: 

Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska, 
 

8. 30 grudnia 2014r. godz. 12:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 

9. 31 grudnia 2014r. godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 

10. 8 stycznia 2015r. godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

oraz  
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Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 
11. 9 stycznia 2015r. godz. 15:00, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik. 

 
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego –  9 postanowień  
(w tym 1 o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania oraz dostawę usług serwisowych 
urządzeń sieciowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 2 części:  

− Część Nr 1 – dostawa oprogramowania – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez APN 
Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, za kwotę 80.109,90zł brutto, 

− Część Nr 2 – dostawa usług serwisowych urządzeń sieciowych - zatwierdza się wybór oferty 
złożonej przez Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za kwotę 30.750,00zł brutto, 

3. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2396/2013 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2013r. 
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz preliminarza wydatków z budżetu Powiatu 
Poznańskiego na 2014r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego  
na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2014 ośrodka wsparcia – 
środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami typu A i typu B oraz w sprawie 
zatwierdzenia zaktualizowanego kosztorysu i opisu realizacji zadania, zmienionej Uchwałą Nr 
2744/2014 Zarządu powiatu w Poznaniu z dnia 24 lipca 2014r. oraz uchwałą nr 2807/2014 
Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2014r. Do zaktualizowanego kosztorysu 
wprowadzono odpowiednie zmiany uwzględniające dodatkowe środki, 

4. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
prawo zamówień publicznych na dostawę prasy codziennej i publikacji dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu firmie Kolporter Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, w okresie  
od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Wartość przedmiotu umowy wynosi 44.214,88zł brutto,  

5. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup artykułów dla dzieci z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  
w Lisówkach w wysokości 21.000,00zł. Dla DPS w Lisówkach (na kwotę 7.000,00zł) zakupiono: 
100 szt. zestawów kosmetyki/słodycze, 2 zestawy do gry Boccia. Dla Domu Dziecka w Kórniku-
Bninie (na kwotę 4.500,00zł) – zakupiono ręczniki kąpielowe z wyhaftowanym imieniem - 33 
sztuki, zestawy kosmetyków - 33 sztuki, dla Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy  
(na kwotę 4.500,00zł)  zakupiono plecaki/torby turystyczne - 30 sztuk, dla Domu Rodzinnego  
w Swarzędzu (na kwotę 1.000,00zł) zakupiono karnet – wejściówkę na pływalnię w Swarzędzkim 
Centrum Sportu i Rekreacji na okres korzystania 365 dni,  dla dzieci z pieczy zastępczej zakupiono 
za kwotę 4.000,00zł artykuły spożywcze (słodycze, owoce) i drobne upominki (zabawki, gry itp.), 

6. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup 10 zestawów gier edukacyjnych za 
kwotę 1.000,00zł brutto dla: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach, warsztatów terapii zajęciowej  
z terenu powiatu poznańskiego (w Swarzędzu, Owińskach, Baranowie, Drzązgowie, Konarzewie),  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie oraz w sprawie nieodpłatnego przekazania 
zestawów gier tym placówkom, 

7. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na aktualizację 
bazy danych Systemu Informacji Prawnej LEX dla Samorządu Terytorialnego, zatwierdzenia NWZ, 
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powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się firmę Wolters 
Kluwer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

8. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi całodobowej 
ochrony, z podziałem na 2 części. Zarząd zatwierdził w zakresie: 

− Części nr 1 – świadczenie usługi całodobowej ochrony budynku położonego w Poznaniu przy 
ul. Jackowskiego 18 oraz na terenie przyległym - wybór oferty złożonej przez Konsorcjum 
Lider: ZONE HUNTERS Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wlkp., Partner: SAFE HUNTERS  
Sp. z o.o., Sp. K z siedzibą w Grodzisku Wlkp., które zaproponowało wykonanie zadania za 
kwotę 447.112.80zł brutto,  

− Części nr 2 – świadczenie usługi całodobowej ochrony budynku położonego w Poznaniu przy 
ul. Słowackiego 8 oraz na terenie przyległym - wybór oferty złożonej przez Konsorcjum: Lider 
PROTECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Partner: Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR 
Adam Urbanek z siedzibą w Poznaniu, które zaproponowało wykonanie zadania za kwotę 
228.600,00zł brutto. Termin realizacji zadań zaplanowany został na okres do 31.12.2016r., 

9. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia 
dodatkowego do umowy nr ZP.272.00047.2014 z dnia 17.09.2014r. dotyczącej przedsięwzięcia 
pn. Modernizacja sanitariatów Zespołu Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3. Zarząd wyraził 
zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach  
tj. BARTEZ Rafał Mintus z siedzibą w Przykonie, który zaproponował realizację zamówienia za 
kwotę 2.943.98zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 2 tygodni 
od dnia podpisania umowy,  

10. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00047.2014 z dnia 17.09.2014r. dotyczącej przedsięwzięcia 
pn. Modernizacja sanitariatów Zespołu Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3. Zarząd wyraził 
zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach  
tj. BARTEZ Rafał Mintus, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 29.520,00zł brutto. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 2 tygodni od dnia podpisania 
umowy,  

11. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach 
zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00012.2014 z dnia 23.04.2014r. dotyczącej 
przedsięwzięcia pn. Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu  
o zastosowanie systemu solarnego w budynku Internatu przy Zespole Szkół w Puszczykowie,  
ul. Kasprowicza 3, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału  
w negocjacjach zaprasza się firmę SOLVER Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowskich Górach, 

12. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających  
na kompleksowym sprzątaniu, z podziałem na 4 części, w ten sposób, że: 

− Część nr 1 - sprzątanie pomieszczeń oraz terenu przyległego wokół nieruchomości położonej 
w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 - wybrana zostaje oferta złożona przez Grupę Astra Plus 
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała wykonanie zadania za kwotę 
198.282,72 zł brutto. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 
260.000,00 zł brutto, 

− Część nr 2 - sprzątanie pomieszczeń zajmowanych przez jednostki organizacyjne 
Zamawiającego, w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 - wybrana zostaje 
oferta złożona przez Jantar 2 Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku, która zaproponowała 
wykonanie zadania za kwotę 58.934,88 zł brutto. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
realizację zamówienia kwotę 80.000,00 zł brutto., 
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− Część nr 3 - sprzątanie pomieszczeń Filii Wydziału Komunikacji i Transportu, mieszczącej się 
w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 - wybrana zostaje oferta złożona przez Jantar 2  
Sp. z o.o.,  z siedzibą w Słupsku, która zaproponowała wykonanie zadania za kwotę 
14.277,36 zł brutto. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 
20.000,00 zł brutto, 

− Część nr 4 - sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu położonego przy  
ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym oraz pomieszczeń biurowych w filii Wydziału 
Komunikacji i Transportu w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25 - wybrana zostaje oferta 
złożona przez Konsorcjum: - Lider: DGP Clean Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy; Partner: 
DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Legnicy; Partner: Przedsiębiorstwo 
Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, które zaproponowało wykonanie 
zadania za kwotę 409.022,64 zł brutto. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 
zamówienia kwotę 445.181,79 zł brutto. Termin realizacji zadań zaplanowany został na 
okres do 31.12.2016r.,  

13. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Konserwacja polichromii 
sklepienia w nawie północnej w Kościele pw. Św. Andrzeja Ap. w Komornikach za kwotę 
14.450,00zł brutto. Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Ap. wykonała w terminie prace 
określone w umowie z dnia 8 września 2014r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz  
z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, 
dokonanym przez Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją 
fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do 
niego uwag,  

14. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Prace restauratorsko-
konserwatorskie przy zabytkowej bramie i ogrodzeniu kościoła p.w. Św. Floriana w Wirach,  
gm. Komorniki, na kwotę 15.000,00zł brutto. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Floriana 
wykonała w terminie prace w określone w umowie z dnia 8 maja 2014r. i złożyła sprawozdanie  
z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy 
obiekcie zabytkowym, dokonanym przez Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną 
dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie  
i nie wniósł do niego uwag, 

15. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Renowacja i zabezpieczenie 
drewnianej wieży zegarowej w Puszczykowie, na kwotę 10.000,00zł brutto. Państwo Katarzyna  
i Zbigniew Beksiak, właściciele zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie 
wykonali w terminie prace określone w umowie z dnia 8 maja 2014r. i złożyli sprawozdanie  
z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy 
obiekcie zabytkowym, dokonanym przez Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną 
dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie  
i nie wniósł do niego uwag,  

16. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowo Podgórne 
na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018 -2021. Opinia stanowi załącznik do uchwały. 
Zarząd Powiatu zaopiniował projekt Programu pozytywnie, z uwagami do niektórych zagadnień 
ujętych w Programie, 

17. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiocie zakupu 
oprogramowania tyfloinformatycznego – Euler 2.0 moduł matematyka, na potrzeby projektu  
pn. Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez ALTIX 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który złożył ofertę w wysokości 3.500,00zł brutto, 

18. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiocie zakupu 
oprogramowania: Abbyy Finereader 12 profesional edition EDU, programu do edycji brajla 
Duxbury Braile translation, skanera krawędziowego OptiBook 4800, myszy powiększonej BIGtrack  
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z gniazdami do przycisków, na potrzeby projektu pn. Równe szanse – program rozwojowy 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Zarząd 
Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez HARPO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, który  
złożył ofertę  w wysokości 13.986,00zł brutto, 

19. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę wyprodukowanych przez 
Wykonawcę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z Polską Wytwórnią Papierów 
Wartościowych z siedzibą w Warszawie. Zamówienie, którego termin wykonania zaplanowano na 
okres do 21.12.2015r. będzie realizowane do wyczerpania kwoty 3.426.637,31zł brutto. 

20. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykonania inwestycji pn. Modernizacja 
sanitariatów Zespołu Szkół w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3  przez firmę BARTEZ Rafał 
Mintus z siedzibą w Przykonie, do dnia 29 grudnia 2014r. W trakcie realizacji zadania wystąpiła 
potrzeba wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 
podstawowej. W związku z powyższym została zawarta umowa o roboty budowlane w ramach 
zamówienia dodatkowego z dwutygodniowym terminem realizacji.  

21. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych do 
podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo ważne jest podczas nieobecności Sekretarza Powiatu, na czas pełnienia funkcji 
Dyrektora Biura Zamówień Publicznych, 

22. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Biura Zamówień Publicznych  
do podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo ważne jest podczas nieobecności Sekretarza Powiatu oraz Dyrektora Biura 
Zamówień Publicznych na czas pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora Biura Zamówień Publicznych, 

23. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2507/2014  Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 5 marca 2014r. 
 w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2014r., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest powiat poznański. Przyznanie środków niewykorzystanych przez ZS  
w Mosinie w wysokości 1.100,00zł brutto Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu, 
pozwoli na optymalne wykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie na 2014r.,   

24. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2890/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 17 października 
2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przyznania Nagród Sportowych Starosty 
Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów 
prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Regulamin stanowiący 
załącznik do ww. uchwały przewiduje procedurę wyłonienia Komisji konkursowej, której 
członkami są m.in. Radni Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. W związku  
z nieukonstytuowaniem się Komisji Rady Powiatu konieczne jest powołanie Komisji  
w następującym składzie:  

1) Przewodniczący Komisji - Jan Grabkowski Starosta Poznański lub Tomasz Łubiński 
Wicestarosta Poznański  

2) Członkowie Komisji:  
a) dwóch przedstawicieli Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej: 

− Andrzej Wróblewicz – Dyrektor Wydziału 

− Sekretarz Komisji Tomasz Skupio – zastępca Dyrektora Wydziału 
b) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu: 

− Grażyna Głowacka  

− Barbara Antoniewicz., 
25. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2014r., 
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26. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Modernizacja wewnętrznych 
instalacji elektrycznych 0,4kV w budynku Parafii p.w. Św. Tymoteusza  
w miejscowości Białężyn nr 47, gm. Murowana Goślina, na kwotę 24.000,00. Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Św. Tymoteusza wykonała w terminie prace określone w umowie  
z dnia 8 września 2014r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem 
odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez 
Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział 
Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag,  

27. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup czasu antenowego na emisję 30 
sekundowego integracyjnego spotu wizerunkowego pt. „Opowieść o Powiecie – co jest tak 
niezwykłego…” w: Radio Merkury, Mc Radio, Radio Emuas, Radio Zet Gold, oraz w Telewizji 
WTK i Telewizji Polskiej Oddział w Poznaniu, w wysokości 62.500,00zł brutto. Spoty zostały 
wyemitowane w terminie od 10 do 31 grudnia 2014r.,  

28. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane  
w ramach zamówienia dodatkowego do umowy nr ZP.272.00047.2014 z dnia 17.09.2014r. 
dotyczącej przedsięwzięcia pn. Modernizacja sanitariatów Zespołu Szkół w Puszczykowie,  
ul. Kasprowicza 3, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału  
w negocjacjach zaprasza się Firmę BARTEZ Rafał Mintus z siedzibą w Przykonie. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 2 tygodni od dnia podpisania umowy, 

29. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane  
w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00047.2014 z dnia 17.09.2014r., 
dotyczącej przedsięwzięcia pn: Modernizacja sanitariatów Zespołu Szkół w Puszczykowie,  
ul. Kasprowicza 3, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału  
w negocjacjach zaprasza się Firmę BARTEZ Rafał Mintus z siedzibą w Przykonie. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 2 tygodni od dnia podpisania umowy, 

30. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane  
w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00015.2014 z dnia 05.06.2014r. 
dotyczącej przedsięwzięcia pn. Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. 
Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Firmę Instalacyjno – Budowlaną WIELĄDEK 
Tomasz Wielądek z siedzibą w Chodzieży. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został 
na okres do 2 tygodni od dnia podpisania umowy, 

31. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Konserwacja i renowacja 
więźby dachowej kościoła pocysterskiego w Owińskach wraz z wymianą skorodowanego 
poszycia dachowego oraz remontem i częściową wymianą systemu odprowadzania wody, 
gm. Czerwonak. Zarząd przyjął sprawozdanie końcowe na kwotę 200.000,00zł. Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach, wykonała w terminie prace 
określone w umowie z dnia 28 maja 2014r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz 
z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, 
dokonanym przez Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją 
fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł  
do niego uwag, 

32. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont budynku Pałacu  
w zakresie – Remont więźby dachowej w budynku dworu w Przybrodzie, gm. Rokietnica. 
Zarząd przyjął sprawozdanie końcowe na kwotę 20.000,00zł. Uniwersytet Przyrodniczy  
w Poznaniu, Rolno Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda, właściciel 
zabytkowego Pałacu w Przybrodzie wykonał w terminie prace określone w umowie z dnia 8 
maja 2014r. i złożył sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac 
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez Powiatowego 
Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji  
i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag, 
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33. w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Zarządu Powiatu w Poznaniu do Powiatowej Rady 
Rynku Pracy – Pana Zygmunta Jeżewskiego. W myśl art. 23 ust. 6 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może powołać w skład rynku pracy  
m.in. przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego o szczególnej 
wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady. Wiedzę taką i autorytet w obszarze 
działania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Poznaniu posiada Pan Zygmunt Jeżewski, który 
przez szereg lat pełnił funkcję dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, 

34. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 266/36 obręb 
Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina (oznaczona w ewidencji gruntów i budynków 
jako jednostka ewidencyjna: Murowana Goślina, obręb: Nr 0001, Murowana Goślina,  
ark. mapy 5, działka nr 266/36 o pow. 0,0195 ha, zapisana w księdze wieczystej 
POP1/00157956/5) od Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, za cenę 20.418,90zł brutto. 
Ww. działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół w Bolechowie – Szkoły 
w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1. Nabycie przedmiotowej działki, przyczyni się do 
uregulowania przebiegu granic nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego 
oraz pozwoli na przystąpienie do realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie szkoły, 

35. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów udziału Powiatu 
Poznańskiego na Targach Edukacyjnych 2015 w Poznaniu, w wysokości 3.750,00zł brutto. 
Targi odbędą się w dniach od 20 do 22 marca 2015r. Wartość wynajmu 8 m² powierzchni 
wystawienniczej wraz zabudową standardową stoiska wyniesie ok. 3.000,00zł brutto. 
Pozostałe środki zostaną wykorzystane na opłaty związane z organizacją stoiska Powiatu 
Poznańskiego, na którym pracownicy Wydziału Edukacji udostępniać będą ofertę edukacyjną 
wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Dodatkowo, w miesiącu styczniu 
2015 roku, wszystkie szkoły oraz dodatkowo poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
otrzymają wsparcie finansowe z przeznaczeniem na działania promocji bezpośredniej lub 
wynajem stoiska o powierzchni 4 m² na Targach Edukacyjnych. Zainteresowanie udziałem  
w Targach Edukacyjnych 2015 wyrazili dyrektorzy: ZS Nr 1 w Swarzędzu, ZS Nr 2 w Swarzędzu 
oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

36. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację imprezy mikołajkowo-
gwiazdkowej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu 
poznańskiego, w wysokości 15.000,00zł. Impreza odbyła się w dniu 16 grudnia 2014r. w sali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Luboniu. W programie imprezy, zaplanowane zostały atrakcje 
sportowe i artystyczne dla dzieci i młodzieży, m.in. turniej tenisa stołowego pod okiem 
fachowców, slalom unihokeja z „bombką”, zimowa rozgrzewka ruchowa, zabawy z chustą 
Klanza, gry w twistera, domino, puzzle, słodka przekąska i ciepłe danie oraz drobne prezenty 
dla uczestników spotkania,  

37. w sprawie zmiany Uchwały nr 2886/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14 października 
2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w umowie 
ZP.273.00149.2012 z dnia 20 grudnia 2012r. dotyczącej świadczenia usług 
telekomunikacyjnych. Zmiany w umowie związane są ze zmianą zakresu numeracji DDI 
przypisanych do centrali Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

38. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę 196.000 
sztuk zwrotnych potwierdzeń odbioru na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Firmę OFFPRINT Włodzimierz Mikulewicz  
z siedzibą w Dobrym Mieście, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 
8.624,00zł brutto. Na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 7.425,00zł 
brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne 
do wykonania zadania w wysokości odpowiadającej cenie brutto wybranej oferty. 
W postępowaniu złożono 4 oferty, do kwoty 19.045,32zł brutto, 

39. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1565/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 listopada 
2012 roku w sprawie: regulaminu działania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla 
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nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez 
Powiat Poznański oraz wzoru wniosku w tej sprawie. Wykreśla się zapis dotyczący obowiązku 
zawiadomienia członków komisji o jej posiedzeniu na 7 dni przed ustalonym terminem, 
Spowodowane jest to potrzebą zwołania komisji w terminie natychmiastowym, z uwagi  
na konieczność wydatkowania środków w bieżącym roku budżetowym, 

40. w sprawie: powołania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 
nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. 
Zmiany związane są z koniecznością powołania innego przedstawiciela NSZZ „Solidarność” - 
na miejsce p. Doroty Iwanowskiej powołuje się p. Izabelę Lorenz. Ponadto zmienia się zapisy: 
„Przedstawiciel Komisji Oświaty i Wychowania - Barbara Antoniewicz” i „Przedstawiciel 
Komisji Polityki Społecznej i Ochrony i Zdrowia – Andrzej Laskowski”  
w następujący sposób: „Przedstawiciel Rady Powiatu w Poznaniu - Barbara Antoniewicz”  
i „Przedstawiciel Rady Powiatu w Poznaniu - Andrzej Laskowski”. Zmiana ta wynika  
z nieukonstytuowania się do dnia podejmowania niniejszej Uchwały Komisji Rady Powiatu  
w Poznaniu, 

41. w sprawie zatwierdzenia przyznanych Nagród Sportowych Starosty Poznańskiego dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla terenów prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym. Zarząd zatwierdził preliminarz podziału nagród  
w następujący sposób: 
1) Nagroda Sportowa Starosty Poznańskiego dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki 

sportowe: 
a) kategoria wiekowa młodzik:  

− III nagroda 1.500,00zł netto - Natalia Szymczak, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka – 
Kórnik” (kolarstwo),  

b) kategoria wiekowa junior młodszy:  

− I nagroda 2.500,00zł netto - Karolina Przybylak, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka – 
Kórnik” (kolarstwo), 

− II nagroda 2.000,00zł netto - Tomasz Ignasiak, Uczniowski Klub sportowy „DELFIN” 
(strzelectwo sportowe),  

− III nagroda 1.500,00zł netto - Zofia Flerkowska, Ludowy Klub Jeździecki „Abaria”, 
(jeździectwo - skoki przez przeszkody),  

c) kategoria wiekowa junior starszy:  

− I nagroda 2.500,00zł netto - Patryk Rajkowski, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka – 
Kórnik” (kolarstwo), 

− II nagroda 2.000,00zł netto - Nikol Płosaj, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka – 
Kórnik” (kolarstwo), 

− III nagroda 1.500,00zł netto - Julita Jagodzińska, Klub „Tarnovia” Tarnowo Podgórne 
(kolarstwo), 

d) kategoria wiekowa młodzieżowiec: 

− I nagroda 2.500,00zł netto - Dominika Borkowska, Klub Kolarski „Tarnovia” Tarnowo 
Podgórne (kolarstwo), 

− II nagroda 2.000,00zł netto - Natalia Morytko, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka – 
Kórnik” (kolarstwo), 

− III nagroda 1.500,00zł netto - Alicja Ratajczak, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka – 
Kórnik” (kolarstwo), 

2) Nagroda Sportowa Starosty Poznańskiego dla trenerów prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym: 

− I nagroda 2.500,00zł netto - Robert Taciak, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka – 
Kórnik” (kolarstwo),  
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− II nagroda 2.000,00zł netto - Piotr Broński, Klub Kolarski „Tarnovia”, Tarnowo 
Podgórne (kolarstwo).  

− III nagroda 1.500,00zł netto - Stanisław Helak Ludowy Klub Jeździecki „Abaria”, 
(jeździectwo) 

              Łączna kwota brutto przyznanych nagród wyniosła 31.097,00zł  
42. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Prace konserwatorskie przy 

ołtarzu bocznym p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z kościoła parafialnego p.w. Św. 
Mikołaja w Żydowie, gm. Rokietnica. Zarząd przyjął sprawozdanie końcowe na kwotę 
20.000,00zł. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Żydowie, gm. Rokietnica, 
wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 13 maja 2014r. i złożyła sprawozdanie 
z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy 
obiekcie zabytkowym, dokonanym przez Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną 
dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził 
sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag, 

43. w sprawie podpisania umowy na świadczenie usługi serwisowania i konserwacji sieci 
teleinformatycznej wraz z administrowaniem centrali telefonicznej NEC, Panasonic i Slican,  
z Firmą T.T. Systems Waldemar Pudelski, Barbara Banaszak - Pudelska Spółka Jawna  
z siedzibą w Owińskach. Łączny koszt usług wyniesie 39.545,12zł brutto, w tym: 

− administrowanie centralą NEC SV8100 (obiekt przy ul. Jackowskiego 18) wraz  
z osprzętem oraz modułem wyniesionym SV8100 (obiekt przy ul. Słowackiego 8) naprawa 
sieci telefonicznej i teleinformatycznej oraz urządzeń telekomunikacyjnych w obu 
obiektach  – 35.055,12zł brutto, 

− administrowanie centralą telefoniczną PANASONIC KX-TDA100, naprawa sieci 
telefonicznej oraz urządzeń telekomunikacyjnych w obiekcie przy ul. Zielonej 8  – 
3.690,00zł brutto, 

− administrowanie centralą telefoniczną firmy SLICAN model CCT 1668.S, naprawa sieci 
telefonicznej oraz urządzeń telekomunikacyjnych w Filii Wydziału Komunikacji  
i Transportu w Stęszewie, ul. Poznańska 20  - 800,00zł brutto.  

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 06.01.2015r. do 05.01.2016r., 
44. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przesyłu 
danych oraz dostępu do Internetu na potrzeby Powiatu Poznańskiego. Zarząd zatwierdził 
wybór oferty złożonej przez Firmę ORANGE POLSKA S. A. z siedzibą w Warszawie, która 
zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 78.818,00zł brutto, dostępność usługi VPN za 
poziomie 99,70% w skali okresu trwania umowy. Na realizację zamówienia zamierzano 
przeznaczyć kwotę 179.580,zł brutto. W celu ustalenia, czy oferta złożona przez ORANGE 
POLSKA S.A. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający 
zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny zaoferowanej w złożonej ofercie. Firma 
ORANGE POLSKA S.A. złożyła wyjaśnienia, z których wynika, że kalkulacja ceny oferty oparta 
została na wiedzy wyniesionej z dotychczasowej realizacji usług telekomunikacyjnych na 
rzecz Zamawiającego. Zatem oferta została przez Wykonawcę potraktowana jako swego 
rodzaju przedłużenie realizowanych już u Zamawiającego usług, których dalsze świadczenie 
nie wymaga poniesienia kosztów związanych z ich uruchomieniem. Wykonawca zapewnił 
również, że oferta w obecnym kształcie gwarantuje mu zysk i nie będzie świadczona poniżej 
kosztów wytworzenia oraz że gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia z należytą 
starannością. Termin wykonania zadania zaplanowano na okres:  

− instalacja do 01.01.2015r. 

− świadczenie usług przesyłu danych oraz dostępu do Internetu od 01.01.2015r.  
do 31.12.2016r.  
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W postępowaniu złożono dwie oferty, druga była na kwotę 152.028,00zł, a dostępność 
oferowanej usługi VPN wynosiła 99,79%, 

45. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  
na sukcesywną dostawę, wykonanych przez Wykonawcę, tablic rejestracyjnych z blachy 
aluminiowej, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zadania 
zaplanowano na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r, 

46. w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie Zespołowi Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie trwałego zarządu do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Poznańskiego, położonej w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1, działka nr 266/38. o pow. 
0,0007ha, zapisana w KW PO1P/00189901/8, 

47. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia 
dodatkowego do umowy nr ZP.272.00047.2014 z dnia 17.09.2014r. dotyczącej 
przedsięwzięcia pn. Modernizacja sanitariatów Zespołu Szkół w Puszczykowie,  
ul. Kasprowicza 3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą 
zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach tj. BARTEZ Rafał Mintus z siedzibą  
w  Przykonie, na kwotę 2.049,83 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został 
na okres do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Prace przewidziane do przeprowadzenia 
obejmują swoim zakresem wykonanie na stropach nowych warstw betonowych  
o grubościach i spadkach właściwych dla pomieszczeń sanitariatów damskich 
zlokalizowanych na I i II piętrze, 

48. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00047.2014 z dnia 17.09.2014r. dotyczącej 
przedsięwzięcia pn. Modernizacja sanitariatów Zespołu Szkół w Puszczykowie,  
ul. Kasprowicza 3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą 
zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach tj. BARTEZ Rafał Mintus z siedzibą  
w Przykonie, na kwotę 22.500,00zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został 
na okres do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Prace przewidziane do przeprowadzenia 
dotyczą powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe  
i obejmują swoim zakresem rozszerzenie robót w branży ogólnobudowlanej oraz sanitarnej, 

49. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00012.2014 z dnia 23.04.2014r. dotyczącej 
przedsięwzięcia pn. Wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu  
o zastosowanie systemu solarnego w budynku internatu przy Zespole Szkół  
w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach tj. SOLVER Sp. z o.o. z siedzibą 
w Tarnowskich Górach, za kwotę 3.564,00 brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Prace przewidziane  
do przeprowadzenia polegające na rozszerzeniu robót związanych z wykonaniem instalacji 
solarnej przygotowania cieplnej wody użytkowej dla budynku internatu, obejmują swoim 
zakresem montaż zwiększonej ilości zaworów bezpieczeństwa,  

50. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania 
zleconego przez administracje rządową z obszaru pomocy społecznej, polegającego  
na powierzeniu prowadzenia w 2015r. na terenie powiatu poznańskiego ośrodka wsparcia – 
środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B  
w składzie: Przewodniczący Komisji Zygmunt Jeżewski Członek Zarządu Powiatu, Członkowie 
Komisji: Teresa Gromadzińska Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Elżbieta 
Bijaczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Elżbieta Tonder Zastępca 
Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych, 
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51. w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu wykonania środka karnego w postaci 
obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz Powiatu Poznańskiego kwoty 
29.626,67 wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda, III Wydział 
Karny o sygnaturze III K 756/13/P z dnia 8 września 2014r. Harmonogram spłat stanowi 
załącznik do uchwały, 

52. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego 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 Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie, która na potrzeby porównania i oceny ofert zaoferowała dostawę paliwa za 
sumę cen jednostkowych w wysokości 15,19zł brutto, sumę upustu od średnich cen netto za 
1 litr paliwa/oleju napędowego w wysokości 0,15zł oraz wydanie kart w terminie 10 dni. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 2 stycznia 2015r. do 31 grudnia 
2016r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia tj. 200.717,50zł brutto, 

53. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Wykonanie remontu – 
wymiana podłogi na antresoli w XVIII-wiecznym Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Krośnie, gm. Mosina. Zarząd przyjął sprawozdanie końcowe na kwotę 30.000,00zł. Parafia 
Rzymskokatolicka p.w Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie, gm. Mosina, wykonała  
w terminie prace określone w umowie z dnia 10 maja 2014r. i złożyła sprawozdanie  
z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy 
obiekcie zabytkowym, dokonanym przez Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną 
dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził 
sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag,  

54. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont stolarki okiennej i 
drzwiowej w drewnianym kościele św. Krzyża z 1760 r. w Buku, przy ul. Bohaterów 
Bukowskich 20. Zarząd przyjął sprawozdanie końcowe na kwotę 22.500,00zł. Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Bpa i M w Buku wykonała w terminie 75% prac 
określonych w umowie z dnia 8 maja 2014r. i złożyła sprawozdanie, a następnie korektę 
sprawozdania z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich 
wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez Powiatowego Konserwatora 
Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Złożony wraz ze sprawozdaniem protokół 
odbioru prac konserwatorskich potwierdza wykonanie zakresu prac w 75% oraz przyjęcie 
wykonanych prac bez zastrzeżeń. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził 
sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag. 

55. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert  
na realizację zadań Powiatu Poznańskiegow roku 2015 w zakresie kultury i sztuki, kultury 
fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd powołał 4 komisje konkursowe  
w następującym składzie: 

1) Komisja ds. kultury i sztuki:  
a) Przewodniczący - Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański 
b) Członkowie: 

− Mieczysław Ferenc, Członek Zarządu  

− Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu  
2) Komisja ds. kultury fizycznej i turystyki:  
a) Przewodniczący - Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański 
b) Członkowie: 

− Mieczysław Ferenc, Członek Zarządu  
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− Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu  
3) Komisja ds. edukacji:  
a) Przewodniczący - Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański 
b) Członkowie: 

− Mieczysław Ferenc, Członek Zarządu  

− Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu  
4) Komisja ds. ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej: 
a) Przewodniczący - Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański 
b) Członkowie: 

− Mieczysław Ferenc, Członek Zarządu  

− Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu  
Regulamin pracy Komisji Konkursowych stanowi załącznik do uchwały. Komisje powołuje się 
na okres do 31 grudnia 2015r.,  

56. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karinie Świejkowskiej Naczelnikowi/Kierownikowi 
Wydziału Inwestycji i Nieruchomości Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,  
do wykonywania w imieniu Zarządu Powiatu funkcji zarządcy drogi, a w szczególności  
do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie ujętym w uchwale. 
Upoważnienie ważne jest na czas pełnienia funkcji Naczelnika/Kierownika Wydziału 
Inwestycji i Nieruchomości ZDP. 

57. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania związanego z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest i podpisania umowy o udzielenie dofinansowania  
na realizację w roku 2015 „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest 
na terenie powiatu poznańskiego”. Dofinansowanie ma formę dotacji i obejmuje demontaż, 
zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, 

58. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez 
zakup pakietu promocyjnego w ramach „57. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera 
Wielkopolski 2014”, w wysokości 12.300,00zł brutto. Zakończeniem plebiscytu jest Wielki 
Finał – Bal sportowca, który odbędzie się w dniu 6 lutego 2015r. W ramach pakietu 
promocyjnego organizatorzy zobowiązują się do umieszczenia logo powiatu poznańskiego na: 
zaproszeniach na 57. Wielki Bal Sportowca (uzgodniona pula zaproszeń zostanie również 
przekazana kupującemu pakiet promocyjny), na ścianie reklamowej zlokalizowanej przy 
scenie, w module reklamowym na stronie www.gloswielkopolski.pl, w module reklamowym 
w bezpłatnym wydaniu gazety nasze miasto.pl oraz w prezentacji wideo emitowanej podczas 
trwania Balu. Ponadto organizator Plebiscytu zobowiązuje się do: wyeksponowania reklamy 
stojącej, typu roll - up z logo powiatu poznańskiego w widocznym miejscu zamieszczania 
nazwy powiat poznański i jej pochodnych w artykułach zapowiadających i relacjonujących 
przedsięwzięcie, a także w informacji słownej przekazywanej przez konferansjera 
prowadzącego 57. Wielki Bal Sportowca, 

59. w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów i 
rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański na łączną kwotę 8.000,00zł 
(4x 100,00zł, 1x 200,00zł, 7x 300,00zł, 2x 400,00zł, 6x 500,00zł, 1x 700,00zł, 1x 800,00zł). 
Podczas prac członkowie Komisji brali w szczególności pod uwagę stan zdrowia 
wnioskodawcy oraz udokumentowane koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, 

60. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w umowie ZP.272.3.00054.2013 – 
Część I z dnia 23 grudnia 2013r., na dostawę artykułów biurowych. Zmiana polega  
na przedłużeniu terminu umowy do dnia 30.01.2015r., z uwagi na niewykorzystanie całości 
środków finansowych wynikających z ww. umowy,  

61. w sprawie zakupu 2 sztuk skanerów Fujitsu FI-7260 od firmy ATRASYS Sp. z o. o. z siedzibą  
w Gdańsku. Całkowity koszt zakupu nie przekroczy kwoty 10.455,00zł brutto. Skanery 
używane będą w Kancelarii Ogólnej Starostwa oraz w Powiatowym Zespole do Spraw 
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Orzekania o Niepełnosprawności do skanowania dokumentacji wpływającej oraz 
dokumentacji medycznej. Zastąpią urządzenia, które są już wyeksploatowane, 

62. w sprawie zakupu oprogramowania serwerowego SUSE Linux Enterprise Server (3 szt.) od 
firmy Advatech Sp. z o. o. Oddział w Poznaniu. Całkowity koszt zakupu nie przekroczy kwoty 
12.177,00zł brutto. Oprogramowanie jest niezbędne dla zapewnienie ciągłości pracy Urzędu  
i stanowi wyposażenie serwerowni znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, 

63. w sprawie zmiany uchwały Nr 7/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2014 
roku w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki  
na aktualizację bazy danych systemu Informacji Prawnej „LEX dla Samorządu Terytorialnego”.  
W zmienianej uchwale wskazano jako Wykonawcę zaproszonego do wzięcia udziału  
w negocjacjach Wolters Kluwer Sp. z o. o. Z uwagi na to, że Wykonawca zmienił formę 
prawną, konieczna jest zmiana nazwy na: Wolters Kluwer S. A.,   

64. w sprawie: zatwierdzenia wyboru oferty oraz preliminarza wydatków z budżetu Powiatu 
Poznańskiego na 2015 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego  
na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2015 ośrodka wsparcia - 
środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc 
Maltańska" z siedzibą w Poznaniu oraz zatwierdził preliminarz wydatków z budżetu powiatu 
na 2015r. w wysokości 288.000,00zł brutto, który stanowi podstawę do zawarcia umowy  
z Wykonawcą zadania, 

65. w sprawie zawarcia umowy na zarządzanie archiwum akt pracowniczych dot. zlikwidowanego 
Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" sp zoz z NZOZ Szpital w Puszczykowie  
im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego sp. z o.o. za kwotę 676,50zł miesięcznie. Umowa 
zostaje zawarta od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. i obejmuje również wydawanie  
w oparciu o dane pochodzące z tego archiwum, przewidzianych prawem zaświadczeń, 
wyjaśnień i deklaracji, 

66.  w sprawie zakończenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach 
zamówienia uzupełniającego do umowy ZP.272.00015.2014 z dnia 05.06.2014 dotyczącej 
przedsięwzięcia pn. Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, 
ul. Poznańska 91. W konsekwencji przeprowadzonego postępowania nie zostaje zawarta 
umowa. Ze względu na wyznaczony przez Zamawiającego termin realizacji zadania  
(do 14 dni) zaproszony do udziału w negocjacjach przedsiębiorca, odmówił wzięcia w nich 
udziału, 

67. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielnie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę, wykonanych 
przez Wykonawcę, tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej. Zarząd zatwierdził wybór, 
oferty złożonej przez UTAL sp. z o.o. z siedzibą w Gruszczynie, która zaproponowała realizację 
zamówienia za kwotę 360.649,50zł brutto. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć 
kwotę 396.446,90zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 1 
stycznia do 31 grudnia 2015r. W postępowaniu złożono 2 oferty, druga była na kwotę 
431.619,50zł brutto, 

68. w sprawie wyrażenia zgody na administrowanie nieruchomością wspólną położoną  
w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, stanowiącą współwłasność Powiatu Poznańskiego z firmą FALO 
Nieruchomości prowadzoną przez pana Wojciecha Stolarczyka w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia 2015r. Powiat będzie ponosił miesięczny koszt zarządu w wysokości 784,77zł + 
należny podatek VAT, proporcjonalnie do wielkości posiadanego w nieruchomości udziału, 

69. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykonania inwestycji pn. Modernizacja 
sanitariatów Zespołu Szkół w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3, do dnia 12 stycznia 2015r. 
Umowa dotycząca realizacji zadania została zawarta z firmą BARTEZ  Rafał Mintus z siedzibą  
w Przykonie. W dniu 17.09.2014r. W trakcie robót rozbiórkowych pierwszego pionu 
stwierdzono zły stan techniczny i niewłaściwe spadki starej warstwy wierzchniej na stropie 
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betonu wraz z warstwą lastryka, które uniemożliwiły prawidłowe wykonanie nowej posadzki  
z płytek ceramicznych. W związku z powyższym, ww. prace zlecone zostały umową o roboty 
budowlane w ramach zamówienia dodatkowego, z dwutygodniowym terminem realizacji, 
oraz wydłużony został termin wykonania zadania podstawowego. Po przystąpieniu do prac  
na drugim pionie, stwierdzono, iż został on wykonany w takiej samej technologii robót.  
W dniu 16.12.2014r. zawarta została kolejna umowa o roboty budowlane w ramach 
zamówienia dodatkowego, z dwutygodniowym terminem realizacji. W związku z powyższym 
konieczne było wydłużenie terminu realizacji umowy o roboty podstawowe, o czas trwania 
zamówienia dodatkowego, tj. do dnia 12.01.2015r. Umowa dopuszcza możliwość wydłużenia 
terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w związku z wystąpieniem niemożliwych do 
przewidzenia uwarunkowań technicznych wykonania robót, 

70. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2646/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2014r. 
w sprawie udzielenia dotacji na odstrzał redukcyjny lisów i jenotów. Zmiana dotyczy błędu 
pisarskiego, w treści uchwały został mylnie wpisany numer Koła Łowieckiego KOGUT, który 
powinien być 73 a nie jak wpisano 20, 

71. w sprawie nieodpłatnego przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu  
z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, kompletu opon zimowych  
z felgami R17 225X45, o wartości 4.500,00zł. Przekazany komplet opon stanowi uzupełnienie 
do zakupionego ze środków Powiatu Poznańskiego pojazdu SKODA Octavia RS, przekazanego 
w dniu 29 września 2014r. Doposażenie ww. pojazdu w komplet opon zimowych polepszy 
bezpieczeństwo funkcjonariuszy pełniących służbę w okresie zimowym oraz przyczyni się do 
zwiększenia skuteczności realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa na 
terenie Powiatu Poznańskiego, 

72. w sprawie zgłoszenia inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Wielkopolskiego z wnioskiem 
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczeń pracownikom Powiatowego 
Urzędu Pracy w Poznaniu, za długoletnią pracę zawodową w służbie Państwu, w związku ze 
zbliżającym się jubileuszem 25-lecia istnienia publicznych służb zatrudnienia oraz 15-lecia 
funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w strukturach Powiatu 
Poznańskiego, 

73. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie 
usług pomocy prawnej polegającej na wykonywaniu zastępstwa procesowego, zatwierdzenia 
NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się 
Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski Spółka Komandytowo 
– Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 
do dnia 31.12.2015r. 

74. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych, 
papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących oraz teczek dla 
potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 4 części: 

− Część Nr 1 – Artykuły biurowe – unieważnia się postępowanie, ponieważ nie złożono 
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na realizację zamówienia zamierzano 
przeznaczyć kwotę 69.566,46zł brutto, 

− Część Nr 2 – Papier – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez RODAN Sp. z o. o.  
z siedzibą w Poznaniu, która na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowała kwotę 
64.980,00zł. Całkowita wartość umowy wyniesie 68.726,74zł brutto. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2015r.  

− Część Nr 3 – Materiały eksploatacyjne do drukarek - zatwierdza się wybór oferty złożonej 
przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski z siedzibą w 
Bydgoszczy, która na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowała kwotę 
120.140,53zł brutto. Całkowita wartość umowy wyniesie 139.883,39zł brutto. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2015r., 
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− Część Nr 4 – Teczki - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Firmę Usługowo – 
Handlową ANNA Anna Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie, która na potrzeby porównania 
i oceny ofert zaproponowała kwotę 26.722,10zł brutto. Całkowita wartość umowy 
wyniesie 27.669,17zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 
do 31.12.2015r., 

75. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2014, 
76. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu  

pt. Równe Szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach na potrzeby zajęć z zakresu terapii biofeedback (zestaw 
materiałów, sprzętu i oprogramowania do zajęć EEG BIOFEEDBACK) do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Wartość przekazywanych 
materiałów wynosi 44.820,00zł brutto, 

77. w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów dydaktycznych w ramach projektu pt. 
Równe Szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach na potrzeby zajęć z informatyki (Euler 2.0 – wyrób 
medyczny) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  
w Owińskach. Wartość przekazywanych materiałów wynosi 3.500,00zł brutto, 

78. w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów dydaktycznych w ramach projektu  
pt. Równe Szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach na potrzeby zajęć z informatyki (m.in. komputery HP, 
monitory, słuchawki, pakiet Office Pro Plus 2013) do Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, zgodnie z załącznikiem nr 1  
do Uchwały. Wartość przekazywanych materiałów wynosi 49.052,40zł brutto, 

79. w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów dydaktycznych w ramach projektu  
pt. Równe Szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach na potrzeby zajęć z informatyki (m.in. linijka brajlowska, 
Magic Keyboard - klawiatura specjalistyczna, Magic Plus - program powiększająco 
udźwiękawiający) do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały. Wartość 
przekazywanych materiałów wynosi 47.106,12zł brutto, 

80. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług pomocy prawnej polegającej 
na wykonywaniu zastępstwa procesowego. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach tj. Kancelarią Adwokatów  
i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolski Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą  
w Poznaniu, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 72.000,00zł brutto. Termin 
realizacji zamówienia  zaplanowany został na okres do dnia 31.12.2015r.  

81. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na aktualizację bazy danych Systemu Informacji 
Prawnej LEX dla Samorządu Terytorialnego”. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach tj. Wolters Kluwer S.A.  
z siedzibą w Warszawie, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 199.223,10zł 
brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 31.12.2017r.,  

82. w sprawie zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego 
realizowanych przez Wydział Promocji Aktywności Społecznej w 2015r. na realizację zadań 
powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, 
ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w otwartym konkursie ofert przez 
organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Zarząd zatwierdził preliminarz wydatków w zakresie: 
a) kultury i sztuki na kwotę 145.000,00zł:  

− upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu 
poznańskiego - 3 zadania, wysokość dotacji od 2.000zł do 20.000,00zł, 
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− organizacja imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności 
powiatu poznańskiego -7 zadań, wysokość dotacji od 3.000,00zł do  55.000,00zł,  

− wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz 
innych technik zapisu dot. tradycji i kultury obszaru powiatu poznańskiego – 1 zadanie, 
wysokość dotacji 4.000,00zł, 

b) kultury fizycznej na kwotę 191.000,00zł: 

− upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci  
i młodzież z powiatu poznańskiego - 2 zadania, wysokość dotacji 3.000,00zł  
i  120.000,00zł, 

− organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym  
- 8 zadań, wysokość dotacji od 1.000,00zł do 15.000,00zł, 

− organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański  
w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych - 4 zadania, wysokość 
dotacji od 5.000,00zł do 10.000,00zł,   

c) turystyki na kwotę 65.000,00zł: 

− upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci 
i młodzież  z powiatu poznańskiego - 1 zadanie, wysokość dotacji 10.000,00zł, 

− organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym 
- 15  zadań, wysokość dotacji od 1.000,00zł do 8.000,00zł, 

d) edukacji na kwotę 15.000,00zł:  

− wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu powiatu 
poznańskiego (np. konkursy, programy edukacyjne, festiwale, cykle zajęć edukacyjnych 
odbywających się na terenie powiatu poznańskiego) - 2 zadania, wysokość dotacji 
5.000,00 i 10.000,00zł, 

e) ochrony i promocji zdrowia na kwotę 16.250,00zł: 

− edukacja zdrowotna w zakresie eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (m.in. 
nadwagi, otyłości, nadciśnienia tętniczego, niskiego poziomu aktywności fizycznej) wśród 
mieszkańców powiatu poznańskiego – 1 zadanie, wysokość dotacji 3.000,00zł, 

− działania z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadkach zagrożenia życia 
lub zdrowia, kierowane do mieszkańców powiatu poznańskiego – 2 zadania, wysokość 
dotacji 750,00zł i 2.5000,00zł, 

− promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym – 1 
zadanie, wysokość dotacji: 10.000,00zł, 

f) pomocy społecznej na kwotę 183.082,00zł: 

− zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, szkole i w środowisku lokalnym oraz 
przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w powicie poznańskim – 1 
zadanie, wysokość dotacji 19.500,00zł, 

− poprawa jakości życia ludzi starszych z powiatu poznańskiego i ich aktywności życiowej 
oraz rozwijanie zróżnicowanych form opieki i usług dla tych osób – walka ze stereotypem 
człowieka starego – aktywacja seniorów – brak zadań 

− promocja i organizacja wolontariatu na terenie Powiatu Poznańskiego – 1 zadanie, 
wysokość dotacji 2.620,000zł, 

− integracja i aktywność społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi z powiatu 
poznańskiego – brak zadań, 

− ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób  
z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego – 8 zadań, wysokość dotacji od 
2.962,00zł do 10.000,00zł, 

− promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego  
w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego- 3 zadania, wysokość dotacji od 
4.000,00zł do 40.000,00zł, 
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− wspieranie działań na rzecz rozwijania zainteresowań i uzdolnień osób 
niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego - 3 zadania, wysokość dotacji od  4.000,00zł  
do 6.000,00zł. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

 

1. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Mościenica w zakresie działek 120/56, 120/59, 120/60 i cześć działki 120/41, gmina 
Kórnik – projekt zmiany planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
dróg publicznych ii wewnętrznych. Ustalenia projektu zmiany planu nie ingerują w tereny będące 
własnością Powiatu Poznańskiego,  

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 
83/3, obr. Czołowo, gmina Kórnik  – projekt zmiany planu wyznacza tereny zabudowy usługowej 
w zakresie obsługi komunikacji samochodowej oraz dróg wewnętrznych i tereny zieleni 
izolacyjnej. Ustalenia projektu planu nie ingerują w tereny będące własnością Powiatu 
Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki 
w rejonie ul. Pasieki - projekt planu wyznacza m.in. teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zieleni otwartej, teren dróg publicznych dojazdowych oraz dróg pieszo-
rowerowych. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że projektowanie tak małych pod względem obszaru 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzi do zburzenia ładu 
przestrzennego  i zrównoważonego rozwoju, a tym samym do utraty znaczenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawnego kształtującego ład przestrzenny. 
Ustalenia projektu  planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Suchy Las na terenie działki o nr ewid. 472/42 – projekt planu wyznacza teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Zarząd zwraca uwagę,  
że projektowanie tak małych pod względem obszaru, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego prowadzi do zburzenia ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, a tym 
samym do utraty znaczenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu 
prawnego kształtującego ład przestrzenny. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Suchy Las na terenie działek o nr ewidencyjnych: 593/6, 594/5 i części działki o numerze 
ewidencyjnym 532/9 – projekt planu wyznacza teren obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów oraz zabudowy usługowej i teren drogi publicznej klasy dojazdowej. Zarząd  
zwraca uwagę, że projektowanie tak małych pod względem obszaru, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego prowadzi do zburzenia ładu przestrzennego  
i zrównoważonego rozwoju, a tym samym do utraty znaczenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawnego kształtującego ład przestrzenny. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 

6.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w rejonie ulicy Trzcielińskiej w Dopiewie – projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Zgodnie z rysunkiem planu oraz 
częścią opisową w projekcie uchwały, ulica Trzcielińska - droga powiatowa nr 2402P Dopiewo – 
Stęszew, leży poza granicami opracowania. Zarząd zwraca uwagę na weryfikację kategorii drogi – 
ulicy Trzcielińskiej jako drogi powiatowej a nie gminnej. Ustalenia planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego,  

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie 
ulicy Szkolnej w Gołuskach, gm. Dopiewo – projekt planu wyznacza tereny zabudowy usługowej 
oraz tereny lasu. Zgodnie z rysunkiem planu ulica Szkolna - droga powiatowa nr 2416P Gołuski – 
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Plewiska, leży poza granicami opracowania. Ustalenia planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego,  

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Węgierskie, gmina Kostrzyn - projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz tereny komunikacji. Na granicy opracowania znajduje się droga powiatowa 
nr 2411P relacji Kostrzyn - Środa Wielkopolska klasy technicznej głównej (G). Zarząd Powiatu 
postanowieniem z dnia 30.10.2014r. nie uzgodnił przedmiotowego projektu ze względu  
na planowane poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 2411P. W przedstawionym ponownie 
projekcie planu usunięto planowane wcześniej poszerzenie,  

9. nie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta 
Grudzińskaiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, 
Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy, w zakresie działki nr ewid. 58/6 w Swarzędzu 
- projekt planu wyznacza tereny przeznaczenia dla usług sportowo-rekreacyjnych oraz tereny 
przeznaczone pod drogi publiczne. Na granicy opracowania znajduje się droga powiatowa  
nr 2504P – ul. Św. Marcina w Swarzędzu. Projekt planu przewiduje poszerzenie pasa drogowego 
na działce o nr ewid. 58/6 oznaczone symbolem 1KDZ. Zgodnie z zapisami w tekście projektu 
planu w § 14 ust. 4 wskazano, że symbolem 1KDZ oznaczono teren przeznaczony do poszerzenia 
drogi powiatowej - ul. Św. Marcina, o szerokości poszerzenia 3 - 4 m. Ponadto zgodnie z zapisem  
§ 15 ust. 2 przedmiotowego projektu planu na terenie 1KDZ planowana jest także lokalizacja 
infrastruktury technicznej. Powyższe ustalenia dot. terenu 1KDZ wskazują na możliwość 
poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej 2504P i mogą naruszać interes prawny Powiatu  
z uwagi na skutki prawne wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
zobowiązując powiat do budowy, utrzymania, ochrony i modernizacji dróg powiatowych. 
Konsekwencją powyższych założeń może być także nabycie przez powiat nieruchomości 
przeznaczonych w planie zagospodarowania pod drogi powiatowe, zgodnie z art. 98 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami stanowiącym, iż:  

− 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 powyższym, Zarząd Powiatu wskazuje, że teren oznaczony symbolem 1KDZ, 
stanowiący teren Gminy Swarzędz należałoby oznaczyć jako gminne tereny infrastruktury 
technicznej - IT. 

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

 

1. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki zadań zarządzania przystankami komunikacyjnymi 
zlokalizowanymi na terenie gminy Komorniki w pasie publicznych dróg powiatowych, 

2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie 
połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2015, 

3. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/402/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 czerwca 
2014r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego  
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2405P, zmienionej uchwałą  
Nr XLV/459/IV/2014 z dnia 22 października 2014r., 
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4. w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica zadań zarządzania publiczną droga powiatową  
nr 2400P ul. Rokietnicka w m. Napachanie, 

5. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań, 
dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań 
innych niż katolickie. 
 

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 w sprawie wykonania naprawy gwarancyjnej  
w pomieszczeniach części rewalidacyjnej internatu Zespołu Szkół w Mosinie przy ul. Topolowej 2  
i wyraził zgodę na zlecenie wykonania nieusuniętych usterek innej firmie niż Wykonawcy zadania 
pn. Przebudowa budynku internatu ZS w Mosinie z przystosowaniem dla uczniów 
niepełnosprawnych, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na Zespół Rewalidacji 
– etap I - budowa windy i przebudowa kotłowni na Zespół Rewalidacji. Wartość robót 
oszacowano na kwotę 6.000,00zł brutto. 
 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z listą zadań dofinansowanych w ramach Narodowego programu 

przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój, które będą 
realizowane w 2015r. Powiat Poznański otrzymał dofinansowanie następujących zadań: 

− Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Skórzewo, gm. Dopiewo 
Etap II, od początku skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Batorowskiej do ul. Działkowej  
(1 miejsce), 

− Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica – Poznań na odcinku ul. Kierskiej od  
ul. Leśnej do ul. Altanowej (gr., m. Poznań) – Etap II odcinek od drogi zlokalizowanej na 
działkach nr 126/5 i 144/4 do ul. Altanowej (gr. m. Poznań) (11 miejsce). 

 
4. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem w sprawie uporządkowania stanu prawnego terenu 

użytkowanego przez ZS w Rokietnicy, przy ul. Szamotulskiej 24 i wyraził zgodę  
na przeprowadzenie proponowanych działań tj. nabycie od właściciela działki nr 144/1, obręb 
Rokietnica o pow. 0,0300ha. Obecnie teren ten, należący do osoby prywatnej stanowi dojście  
do budynku internatu ZS w Rokietnicy. Planowana przebudowa pomieszczeń internatu na 
potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zakłada na tym terenie wykonanie dojścia do 
poradni dla osób niepełnosprawnych.  

 
5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniami pokontrolnymi w związku z kontrolą problemową 

przeprowadzoną w: 
a) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,  

z zakresu ustalenia i przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych.  Kontrola 
została przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego. Kontrolą objęty został 
rok 2013 oraz rok 2014. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole częściowym kontroli  
z dnia 17.11.2014r., podpisanym w dniu 17.11.2014r. przez dyrektora jednostki i głównego 
księgowego. Sformułowano zalecenia pokontrolne, 

b) Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Kontrola została przeprowadzona w okresie od dnia 
29.10.2014r. do dnia 19.11.2014r. przez Wydział Audytu i Kontroli na podstawie udzielonego 
przez Starostę Poznańskiego upoważnienia i dotyczyła ustalenia i przestrzegania procedur 
kontroli finansowej, w tym: sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych; zaciągania 
zobowiązań finansowych; dokonywania wydatków na zakup towarów i usług oraz na 
pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników; ewidencji księgowej wydatków  
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i rozrachunków z dostawcami. Kontrola dotyczyła wydatków wykonanych w 2013 i do końca 
III kwartału 2014 roku, przy czym ustalenia dokonane zostały na podstawie wydatków 
wykonanych w miesiącach czerwcu i listopadzie 2013r. oraz w miesiącu wrześniu 2014r. 
Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 05.12.2014r., podpisanym  
w dniu 05.12.2014r. przez dyrektora jednostki i główną księgową. W piśmie z dnia 
12.12.2014r. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu złożył wyjaśnienia do 
protokołu z kontroli. 

 
6. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń, 

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
dyrektorom szkół i  placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański tj.:  

− o Brązowy Krzyż Zasługi (nadaje Prezydent Rzeczypospolitej) dla Pani Hanny Łabuzińskiej 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu,  

− o Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (nadaje Minister Edukacji Narodowej) dla Pana 
Przemysława Budzyńskiego, Dyrektora Zespołu Szkół w Puszczykowie oraz Pani Marii 
Tomaszewskiej Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach, 

− o Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – dla Pani Bożeny Mazur Dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie. 

 
7. Zarząd Powiatu zatwierdził aktualizację zadań drogowych zgłoszonych do Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin  
i Powiatów Wielkopolski dotyczącym propozycji przystąpienia Powiatu Poznańskiego do 
SGiPW i przyjęcia wiążących się z tym przywilejów i zobowiązań. Zarząd po zapoznaniu się  
z propozycją postanowił o nie przystąpieniu do ww. Stowarzyszenia. 

 
9. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora ZS w Bolechowie i wyraził zgodę na 

przydzielenie dodatkowych 4 godzin dydaktycznych tygodniowo w liceum ogólnokształcącym 
od roku szkolnego 2015/2016 -  w przypadku gdy zostanie uruchomiona klasa o specjalizacji 
wojskowej. Powyższa klasa miałaby zostać uruchomiona od 1 września 2015r. – w ramach 
innowacji pedagogicznej – po uzyskaniu uprzednio zgody Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
oraz pod warunkiem uzyskania wymiernego wyniku naboru do tej klasy w procesie rekrutacji. 
Dodatkowe godziny zostałyby przeznaczone na nauczanie przedmiotów z dziedziny 
wojskowości (2 godziny tygodniowo) przy jednoczesnym zwiększeniu liczby godzin 

Nr drogi odcinek długość (km) Wartość 
szacunkowa 

2410P Węzeł Kleszczewo- Gowarzewo - 
Zalasewo S5 

7,3 km 17.200 000 zł 

2486P Węzeł Iwno do granicy  
gm. Pobiedziska 

 6,2 km  14.000 000 zł 

2401P Węzeł Dąbrówka (S11) - Palędzie 
(przejazd kolejowy) - Poznań 

4,3 km 15.500 000 zł 

2392P Tarnowo Podgórne -Więckowice 
(odcinek Rozalin- Więckowice) 

2,2 km    4.500 000 zł 

2410P Kleszczewo - granica Powiatu 6,4 km 16.000 000 zł 

2387P Poznań - Komorniki  
(ul. Grunwaldzka w Plewiskach) 

1,9 km 14.000 0000 zł 
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wychowania fizycznego (także 2 godziny tygodniowo). Oszacowany koszt realizacji 
zwiększonej liczby godzin wynosi 7.038,00zł w ujęciu rocznym. 
 

10. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla 6 uczniów szkół prowadzonych 
przez Powiat Poznański: 

a) Ucznia ZS w Mosinie w wymiarze 6 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych roku 
szkolnego 2014/2015, 

b) uczennicy ZS w Mosinie w wymiarze 6 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych 
roku szkolnego 2014/2015, 

c) uczennicy ZS w Kórniku – w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca kwietnia  
w roku szkolnym 2014/2015, 

d) ucznia ZS Nr 1 w Swarzędzu - w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca zajęć 
dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015. 

e) ucznia SOS-W w Mosinie w wymiarze 10 godzin tygodniowo, do końca kwietnia  
w roku szkolnym 2014/2015,  

f) uczennicy ZS Nr 2 w Swarzędzu w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 
dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 19 stycznia 2015r.  


