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OP.0021.2.2015  
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 19 stycznia 2015r. do 13 lutego 2015r.  

 

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 19 stycznia 2015r. do 13 lutego 2015r. odbyło się 6 posiedzeń Zarząd Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 

1. 20 stycznia 2015r.  godz. 09:00, 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, 

 
2. 26 stycznia 2015r. godz. 13:30, 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, 

 
3. 2 lutego 2015r. godz. 10:00, w którym udział wzięli: 

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

oraz  
Sekretarz Magdalena Buczkowska, 

 
4. 3 lutego 2015r. godz. 13:30, w którym udział wzięli: 

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

oraz  
Sekretarz Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
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5. 10 lutego 2015r. godz. 09:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Sekretarz Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 

6. 13 lutego 2015r. godz. 13:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

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

 
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 14 postanowień  
(w tym 4 o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres od lutego 2015r. do 31 grudnia 2015r., 

3. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne Powiatu 
Poznańskiego w zakresie wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów 
oraz funduszu jednostki. Jednostki organizacyjne Powiatu (wykaz jednostek stanowi załącznik  
nr 1 do uchwały) zobowiązane są do sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, 
składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienia 
zmian w funduszu jednostki. Łącznie ze sprawozdaniem finansowym, należy złożyć arkusze 
dotyczące wzajemnych rozliczeń, według wzorów określonych w załączniku nr 2 do uchwały. 
Jednostki organizacyjne dokonują uzgodnienia wzajemnych rozliczeń przed ich złożeniem wraz  
ze sprawozdaniami finansowymi, najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego,  

4. w sprawie rozwiązania umowy WA.2630.2.00017.2014 zawartej w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na najem 30 miejsc postojowych na parkingu przy  
ul. Kraszewskiego 28 w Poznaniu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z Panią 
Katarzyną Jujeczka, w związku z zakończeniem prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, 

5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielanych dotacji z przeznaczeniem dla 
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Poznaniu, Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy. Sprawozdanie końcowe  
z rozliczenia udzielanych dotacji stanowi załącznik do Uchwały. Wydział Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego sprawdził sprawozdania pod względem merytorycznym i nie wniósł  
do nich uwag,  

6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu na administrowanie nieruchomością wspólną, 
położoną w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, stanowiącą współwłasność Powiatu Poznańskiego  
z firmą FALO Nieruchomości prowadzoną przez Pana Wojciecha Stolarczyka, 

7. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na modernizację budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
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im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 27 tygodni od daty 
podpisania umowy, 

8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielanych dotacji i dofinansowań  
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Łączna kwota dotacji 
wyniosła 1.020.000,00zł. Sprawozdanie końcowe stanowi załącznik do Uchwały. Wydział Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sprawdził pod względem merytorycznym dokumenty 
świadczące o realizacji zadania i nie wniósł do nich uwag, 

9. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielanych dotacji na odstrzał redukcyjny 
lisów i jenotów. Łączna kwota dotacji w 2014 roku, udzielona kołom łowieckim wyniosła 
14.677,46zł. Sprawozdanie końcowe z rozliczenia udzielanej dotacji znajduje się w załączniku  
do Uchwały. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sprawdził pod względem 
merytorycznym dokumenty świadczące o realizacji zadania i nie wniósł do nich żadnych uwag, 

10. w sprawie zmiany uchwały nr 1528/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 listopada 2012 
roku w sprawie zgłoszenia do ochrony w Urzędzie Patentowym znaków towarowych jakimi są 
logo powiatu poznańskiego oraz logotypy produktów turystycznych oraz ustanowienia 
pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, zmienionej uchwałą  
nr 1580/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 listopada 2012 roku. Zmiana uchwały 
związana jest z rezygnacją z rozpoczętego w 2012 roku postępowania w celu ochrony znaku 
towarowego słowno - graficznego „BITWY ŚREDNIOWIECZNE – PALĘDZIE”, co wynika z braku 
możliwości wykorzystania nazwy wsi Palędzie w produkcie turystycznym powiatu poznańskiego. 
Zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej, 
nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia jeżeli zawierają nazwy województw, miast lub 
miejscowości, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem 
właściwego organu Państwa na używanie oznaczenia w obrocie. Pomimo podjętych starań  
i zwrócenia się z ww. kwestią do Urzędu Gminy Dopiewo, nie jest możliwe uzyskanie wymaganej 
zgody,  

11. w sprawie opinii dot. „Modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku granica województwa 
dolnośląskiego – Poznań, Lot C”. Zarząd pozytywnie zaopiniował inwestycję polegającą  
na „Modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku granica województwa dolnośląskiego – Poznań, 
Lot C” na odcinku od km 156.500 do km 160.050 – stacja Luboń. Przedmiotowa inwestycja  
nie ingeruje w tereny i obiekty infrastruktury stanowiące własność Powiatu Poznańskiego, 

12. w sprawie przyznania gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2015r. Zarząd postanowił przyznać środki 
finansowe w następującej wysokości: 

− Buk  - 100.000,00zł 

− Kostrzyn -  131.700,00zł 

− Kórnik - 57.200,00zł 

− Mosina - 146.400,00zł 

− Murowana Goślina  - 102.600,00zł 

− Pobiedziska - 229.700,00zł 

− Puszczykowo - 198.000,00zł 

− Stęszew - 98.100,00zł. 
Powyższe kwoty zostaną przekazane w ratach kwartalnych, do 15 dnia miesiąca 
rozpoczynającego kwartał, za wyjątkiem pierwszego kwartału, w którym termin przekazania 
wyznaczono do dnia 30 stycznia 2015r., 

13. w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja    
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
Powiatu i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy. Zarząd postanowił upoważnić 
dyrektorów jednostek budżetowych podległych Powiatowi Poznańskiemu. Upoważnienia 
umożliwią sprawną realizację zadań Powiatu i bieżące zarządzanie jednostkami budżetowymi,  



4 
 

14. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2014 z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Poznański. Przeprowadzona analiza poniesionych w roku 2014 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,  
o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury 
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazała że Powiat 
Poznański spełnił wymóg zapewnienia średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego. W związku z tym nie ma konieczności ustalenia i wypłacenia 
jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych, dla których Powiat Poznański jest organem prowadzącym. Sprawozdanie zostanie 
przekazane Radzie Powiatu, 

15. 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 upoważnił 
przedsiębiorcę PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie. Wykaz pojazdów przeznaczonych  
do demontażu został zawarty w załączniku nr 1 do uchwały. Upoważnienie wydano na okres  
od 26 stycznia 2015r. do 13 lutego 2015r., 

16. w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Jankiewicza – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1  
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych  
z realizacją projektu Narodowej Agencji Programu Erasmus + pod tytułem: „Mechatronika 
gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu”. Upoważnienie obejmuje w szczególności: 
podpisywanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, podpisanie umowy na realizację 
projektu z Narodową Agencją Programu Erasmus+, dysponowanie środkami finansowymi 
przekazanymi przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, podpisywanie dokumentów oraz 
składanie oświadczeń woli dotyczących programu. W ramach projektu planowane są wiosną  
i jesienią w 2016 r. i 2017 r. 4 wyjazdy po 16 uczniów do Korbach i Hildesheim. Głównym celem 
projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej i samochodowej. Wdrożenie 
projektu pozwoli także wyposażyć uczniów ZS nr 1 w Swarzędzu w umiejętności praktyczne, 
które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję 
szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów. Przewidywana wartość projektu to 
ok. 140 000 euro. Projekt będzie w 100 % finansowany przez Narodową Agencję Programu 

Erasmus +, 
17. w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia fakultatywne w I półroczu 2015r. dla 

uczniów klas maturalnych, w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Na rok 2015,  
na dodatkowe zajęcia edukacyjne, zaplanowano 100.000,00zł. W I półroczu (4 miesiące zajęć) 
przeznacza się kwotę 57.000,00zł. Pozostałe środki w wysokości 43.000,00zł zostaną 
rozdysponowane w II półroczu 2015r.  
Podziału dokonano ze względu na liczbę maturzystów w poszczególnych szkołach: 

− ZS w Rokietnicy – 7.890,00zł, 

− ZS  w Mosinie – 2.002,00zł, 

− ZS w Kórniku – 6.477,00zł, 

− ZS w Puszczykowie – 10.717,00zł, 

− ZS Nr 1 w Swarzędzu – 11.541,00zł 

− ZS Nr 2 w Swarzędzu – 8.598,00zł, 

− ZS w Bolechowie – 9.775,00zł.  
Zajęcia odbywać się będą od stycznia do kwietnia 2015r.,  
18. w sprawie przekazania szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez Powiat 

Poznański środków finansowych na działania promujące ofertę edukacyjną na rok szkolny 
2015/2016 na ogólną kwotę 16.000,00zł, w następujących wysokościach:  

− ZS w Puszczykowie - 1.600,00zł 

− ZS w Bolechowie - 1.600,00zł 

− ZS w Mosinie - 1.600,00zł 
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− ZS Nr 2 w Swarzędzu - 1.600,00zł 

− ZS w Kórniku -1.600,00zł 

− ZS Nr 1 w Swarzędzu - 1.600,00zł 

− ZS w Rokietnicy - 1.600,00zł 

− SOS-W w Mosinie - 1.600,00zł 

− SOS-W w Owińskach - 1.600,00zł 

− PP-P w Swarzędzu - 1.600,00zł, 
18. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na koszty związane z organizacją eliminacji  

na szczeblu powiatowym Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce w wysokości 500,00zł  
z przeznaczeniem na zakup poczęstunku. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. Etap powiatowy odbył się w dniu się 5 lutego 2015r. w Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie,  

19. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska związanych z wykonaniem uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji 
stanu lasu oraz programem prowadzenia obserwacji – monitoringu terenów określonych  
w rejestrze terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu 
poznańskiego,  

20. w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Budzyńskiego – Dyrektora Zespołu Szkół  
w Puszczykowie do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych z realizacją projektu 
„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu 
operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pod tytułem: „Rozwijanie kompetencji 
językowych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz 
wzbogacania oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Puszczykowie,  w szczególności obejmujących: 
podpisanie wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy na realizację projektu z Fundacją 
Rozwoju Systemu Edukacji, dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi przez FRSE, 
podpisywanie dokumentów oraz składanie oświadczeń woli dotyczących programu, 

21. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2015r., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 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. Środki wyodrębnione  
w budżecie Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego dzieli się następująco: 

− 10% środków przeznacza się na organizację doradztwa metodycznego w Powiecie, 

− 10% środków przeznacza się na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych  
i warsztatów lub innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

− 80% środków przeznacza się na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zwrot 
kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli oraz na szkolenia rad 
pedagogicznych lub ich przedstawicieli. 

Środki finansowe w łącznej wysokości 216.587,00zł zostały podzielone na poszczególne szkoły  
i placówki, z uwzględnieniem liczby zatrudnionych nauczycieli. Maksymalna kwota 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli wynosi  3.000,00zł, 

22. w sprawie zlecenia wykonania rozbudowy Systemu Kontroli Dostępu w obiektach przy  
ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 w Poznaniu firmie T. T. SYSTEMS Waldemar Pudelski, Barbara 
Banaszak – Pudelska spółka jawna z siedzibą w Owińskach. Szacowany koszt zlecenia wynosi 
14.000,00zł.  Termin wykonania zadania planowany jest na luty 2015r. Rozbudowa polega  
na dodaniu nowych czytników w 7 pomieszczeniach piwnicznych nie objętych dotychczas 
Systemem, w tym archiwum zakładowe, wymianie czytników na nowe współpracujące  
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z istniejącym Systemem w serwerowniach w obiektach przy ul. Słowackiego 8 i Jackowskiego 18    
w Poznaniu, 

23. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na rewaloryzację ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach ul. Przemysława 9, wraz 
z rozbiórką budynków gospodarczych oraz przebudową portierni, zatwierdzenia SIWZ, powołania 
komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 14 tygodni 
od dnia przekazania terenu budowy, które nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia 2015r., 

24. w sprawie realizacji przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury  
w Poznaniu zadań powiatowej biblioteki publicznej i przeznaczenia na ten cel kwoty 30.000,00zł. 
W ramach zadań zostanie udzielony m.in. instruktaż i pomoc metodyczna bibliotekom 
publicznym na terenie powiatu w tym konsultacje w bibliotekach i w WBPiCAK, 4 szkolenia 
doskonalenia zawodowego pracowników merytorycznych bibliotek, przekazywanie informacji  
o innych szkoleniach organizowanych przez WBPiCAK oraz inne instytucje, przepływ informacji  
o normach, przepisach związanych z organizacją formalno - prawną bibliotek, spotkania autorskie 
oraz prowadzenie analizy bibliotek w powiecie, do których przekazane zostaną także publikacje 
ciągłe wydawane przez WBPiCAK, 

25. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
prawo zamówień publicznych na najem 30 miejsc postojowych dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu na okres od 02.02.2015r. do 31.12.2015r. i podpisanie umowy z R.J. 
Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, która zarządza parkingiem przy ul. Kraszewskiego 28. 
Wartość przedmiotu umowy wynosi 35.719,20zł brutto, 

26. w sprawie upoważnienia – Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań z siedzibą  
w Poznaniu przy ul. Stary Rynek 56, do przygotowania i przeprowadzenia, w imieniu i na rzecz 
Powiatu Poznańskiego, konkursu na: opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 
Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a. 
Upoważnienie obejmuje w szczególności takie czynności jak: opracowanie i przygotowanie 
regulaminu Konkursu, wskazanie osób skierowanych do składu Sądu Konkursowego, określenie 
organizacji i trybu pracy Sądu Konkursowego, przygotowanie treści ogłoszenia o Konkursie  
i ogłoszenie informacji o Konkursie, przekazywanie uczestnikom konkursu regulaminu, obsługę 
prac Sądu Konkursowego, prowadzenie sekretariatu, przyjmowanie prac konkursowych, 
zapewnienie tajności autorów prac konkursowych do momentu rozstrzygnięcia konkursu, 
przedstawienie i omówienie prac konkursowych, przygotowanie treści zawiadomień o wynikach 
konkursu, sporządzenie protokołu z przebiegu Sądu Konkursowego, organizację wystawy  
pokonkursowej oraz opracowanie dokumentacji pokonkursowej, 

27. w sprawie udostępnienia sali konferencyjnej Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej Związek 
Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Poznaniu, w celu zorganizowania w dniu 17 lutego 2015r. 
w godzinach od 16:00 do 19:30 spotkania w ramach projektu „Silni i Samorządni – Wielkopolski 
Związek Organizacji Pozarządowych”. Całkowita kwota czynszu za najem sali wyniesie 70,00zł 
brutto, 

28. w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych  
o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2015. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne  
o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki, otrzymają na każdego ucznia miesięczną dotację w wysokości: 

− 86,00zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 

− 96,00zł na jednego ucznia technikum uzupełniającego, 

− 79,00zł na jednego ucznia szkoły policealnej.  
Ww. kwoty, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, stanowią 50% ustalonych w budżecie Powiatu 
wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu, 

29. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie 
usługi opieki autorskiej dotyczącej programu PZOON wspierającego proces orzeczniczy  
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zatwierdzenia NWZ, 
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powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się ITTI Sp. z o. o.  
z siedzibą w Poznaniu. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 24 miesięcy  
od dnia podpisania umowy, 

30. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki, z podziałem na 3 części, na 
ubezpieczenie mienia w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00041.2013 
z dnia 22.10.2013r., dotyczącej ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej powiatu 
poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się INTERRISK Towarzystwo 
Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 31.12.2015r.,  

31. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w roku 2014 na 
dofinansowanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej 
w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach. Po dokonaniu oceny 
przedłożonego rozliczenia pod względem prawidłowości wykonania zadania i wykorzystania 
przekazanych środków finansowych (15.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową 
– etap I) stwierdzono, że dotacja została wykorzystana przez gminę Dopiewo zgodnie  
z przeznaczeniem i rozliczona, w części przekazanej w 2014r. w pełnej wysokości,  

32. w sprawie zatwierdzenia rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji budżetowej udzielonej 
niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych w 2014r. 
Szkołom udzielono dotacje w łącznej kwocie 682.226,00zł. Roczne rozliczenie znajduje się  
w załączniku do uchwały. Wydział Edukacji sprawdził pod względem merytorycznym  
i zweryfikował roczne rozliczenie wykorzystania dotacji budżetowej, składane przez organy 
prowadzące szkołę, 

33. w sprawie wyrażenia woli zbycia w drodze darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 266/38, obręb Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina, o pow. 0,00007 ha, 
zapisanej w księdze wieczystej PO1P/00189901/8. Przedmiotowa nieruchomość stanowi teren 
niezabudowany, położona jest w sąsiedztwie terenów przemysłowych, boiska szkolnego, szkoły, 
zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej i sąsiaduje z nieruchomościami stanowiącymi własność 
Gminy Murowana Goślina.  Została ona wydzielona z nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Poznańskiego oznaczonej numerem geodezyjnym 266/36. Planowane zbycie w drodze 
darowizny działki nr 266/38 na rzecz Gminy Murowana Goślina ma przyczynić się  
do uregulowania przebiegu granic sąsiadujących ze sobą nieruchomości oraz wpłynąć  
na polepszenie funkcjonalnego zagospodarowania przyległego terenu.  

34. w sprawie zasad likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego  
na rok 2015. Powiat zamierza kontynuować w 2015 roku realizację programu usuwania azbestu 
oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego przy udziale środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu powiatu oraz budżetów 
gminnych. Zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest stanowią załącznik do Uchwały, 

35. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej sporządzania operatów w zakresie 
szacowania nieruchomości dla potrzeb wykonywania zadań Powiatu Poznańskiego, 
prowadzonych przez Wydział Gospodarowania Mieniem, z przedsiębiorcą Janusz Walczak REMIN 
z siedzibą w Poznaniu, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 2.220,00zł brutto, 
stanowiącą sumę cen jednostkowych. Całkowita wartość umowy wyniesie 5.000,00zł brutto. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 31.12.2015r. W postępowaniu 
złożono dwie oferty, druga była na kwotę 2.640,00zł, 

36. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni nr 202 w budynku 
Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu, przedsiębiorcy prowadzącemu 
działalność gospodarczą pod nazwą Szymon Trybuś Cool – Art z siedzibą w Poznaniu. Wartość 
zamówienia wynosi 12.000,00zł brutto,  
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37. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015  
w następujący sposób:  

− dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.427.404,00zł, 

− wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.427.404,00zł, 

− dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 
7.862.137,00zł.,  

39. w sprawie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa 
Powiatowego. Zarząd Powiatu upoważnił Starostę Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego do 
składania oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności, w tym nieodpłatnego przekazania 
wyposażenia do kwoty 3.500,00zł, będącego własnością Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

40. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez RODAN Sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu, która zaoferowała dostawę artykułów biurowych za sumę cen 
jednostkowych w wysokości 1.700,00zł brutto, termin dostawy - 1 dzień. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres od lutego 2015r. do 31 grudnia 2015r. lub  
do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia  
tj. 69.566,46zł brutto. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie 
zaproponowanych w ofercie cen jednostkowych.  W postępowaniu złożono 3 oferty, 

41. w sprawie dokonania podziału środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne w szkołach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański oraz przekazania ich planów do planów 
finansowych jednostek w następujący sposób: 

− ZS  w Rokietnicy - 22.343,00zł (314 uczniów) 

− ZS w Mosinie - 21.347,00zł (300 uczniów) 

− ZS w Kórniku - 12.524,00zł (176 uczniów) 

− ZS w Puszczykowie - 22.669,00zł (319 uczniów) 

− ZS Nr 1 w Swarzędzu - 77.988,00zł (1096 uczniów) 

− ZS Nr 2 w Swarzędzu - 17.291,00zł (243 uczniów) 

− ZS w Bolechowie - 30.526,00zł (429 uczniów) 

− SOS-W w Mosinie - 8.256,00zł (116 uczniów) 

− SOS-W w Owińskach - 12.026,00zł (169 uczniów)  
Środki finansowane zaplanowane w kwocie 225.000,00zł zostały rozdysponowane pomiędzy 
poszczególne placówki po uwzględnieniu liczby uczniów, do których kierowane są zajęcia 
pozalekcyjne. Zachowana kwota 25.000,00zł podzielona zostanie w terminie późniejszym  
ze względu na pojawiające się dodatkowe zadania związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych  
np. awans do finału konkursu, 

42. w sprawie dofinansowania zadań edukacyjnych, realizowanych przez szkoły prowadzone przez 
Powiat Poznański w 2015 roku oraz przekazania środków finansowych do planów finansowych 
jednostek:  
a) dofinansowanie wymian zagranicznych szkół (razem 26.271,00zł): 

− ZS w Bolechowie -  3.000,00zł 

− SOS-W w Owińskach - 2.518,00zł 

− ZS w Puszczykowie   -  4.753,00zł 

− ZS Nr 1 w Swarzędzu -  16.000,00zł 
b) dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez (razem 10.000,00zł): 

− ZS w  Bolechowie - 1.470,00zł 

− SOS-W w Owińskach - 579,00zł 

− ZS w Mosinie -  397,00zł 

− ZS w Kórniku -  603,00zł 

− ZS w Puszczykowie  - 1.093,00zł 

− ZS  w Rokietnicy -  1.076,00zł  
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− SOS-W w Mosinie -  1.028,00zł 

− ZS Nr 1 w Swarzędzu -  3.754,00zł 
c) dofinansowanie jubileuszy oraz zakup drobnych nagród (razem 7.000,00zł): 

− ZS w Kórniku -  5.000,00zł 

− ZS  w Rokietnicy - 2.000,00zł. 
 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

 

1. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
obręb Kruszewnia i część obrębów Garbary i Zalasewo (pow. ca 445 ha), część A, gm. Swarzędz - 
projekt zmiany planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami sportu, 
teren zabudowy zagrodowej, tereny rolnicze, tereny zabudowy usługowej, tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, tereny sportu i rekreacji, teren lasu, tereny zieleni 
urządzonej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny wód powierzchniowych, tereny urządzeń 
elektroenergetycznych, tereny urządzeń infrastruktury, tereny dróg publicznych, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny komunikacji. Poza granicami opracowania przebiega droga powiatowa nr 
2410P relacji Swarzędz - Środa. W projekcie planu w § 39 wprowadzono teren komunikacji 3KD, 
który ma stanowić „lokalizację skrzyżowania drogi powiatowej nr 2410P – ul. Średzkiej  
z projektowaną drogą zbiorczą”. Powyższe ustalenie nie może zostać zaakceptowane przez Zarząd 
Powiatu w Poznaniu, gdyż zgodnie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych budowa, utrzymanie, ochrona i modernizacja dróg powiatowych należy do zarządcy 
drogi właściwego dla danej kategorii drogi. Konsekwencją tego może być obowiązek nabycia 
przez Powiat nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania pod drogę zgodnie  
z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami stanowiącym, że:  

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

− za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem 
lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie 
dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się  
i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. 

Ponadto Zarząd informuje, że zgodnie z art. 33 Ustawy o drogach publicznych wykonanie 
skrzyżowań nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, powodujące naruszenie stanu 
istniejącej drogi lub konieczność dokonania zmian elementów drogi, należy do inwestora 
zlecającego budowę lub przebudowę tych obiektów. Ponadto zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy 
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania,  
o którym mowa w ust. 1, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie 
drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem 
tego skrzyżowania, ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy 
takiego skrzyżowania. W związku z tym Zarząd Powiatu w Poznaniu nie będzie pełnił funkcji 
inwestora i nie będzie uczestniczył w czynnościach mających na celu wykup gruntów pod 
projektowaną drogę zbiorczą. Zgodnie z § 4 ust. 9 pkt. a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dn. 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w planach zagospodarowania przestrzennego określa się 
wyłącznie klasę techniczną drogi.  Zatem należy zastąpić zapis §39  wskazujący kategorię drogi 
„droga powiatowa 2410P” zapisem: „część projektowanej drogi zbiorczej” lub „tereny 
infrastruktury technicznej”, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska 
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w rejonie ul. Podgórnej na obszarze działek nr 918/40 i 863/57, gm. Komorniki - projekt planu 
wyznacza tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 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, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi 
krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew- Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik, etap Ib, gmina 
Kórnik - projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową 
usługową, tereny zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 
tereny zieleni izolacyjnej, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg publicznych 
klasy ekspresowej, zbiorczej, lokalnej i dojazdowej oraz o charakterze ciągów pieszo - jezdnych  
i tereny obiektów infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie,  
w rejonie ulicy Szamotulskiej, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza m.in. tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren 
handlu, zabudowy usługowej, teren usług turystyki, teren usług zdrowia i oświaty, teren 
elektroenergetyki, teren drogi publicznej głównej oraz dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
działki nr 123/1 w Białężynie, gm. Murowana Goślina – projekt planu wyznacza m.in. tereny 
zabudowy mieszkaniowej, teren infrastruktury technicznej, teren ciągu pieszo-rowerowego, 
tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego w Swarzędzu oraz Siewnej  
w Zalasewie (pow.ca 7,5 ha) – projekt planu wyznacza m.in. tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, tereny  
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zieleni urządzonej, teren infrastruktury 
elektroenergetycznej, tereny komunikacji. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - 
Składowisko odpadów – projekt planu wyznacza teren infrastruktury technicznej - 
gospodarowanie odpadami oraz teren infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami  
z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych: wyłącznie systemów fotowoltaicznych. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Suchy Las w rejonie ulic Sucholeskiej i Powstańców Wielkopolskich – etap II - projekt planu 
wyznacza teren zabudowy usługowej oraz magazynów i składów, teren infrastruktury 
elektroenergetycznej oraz tereny komunikacji - dróg publicznych głównych, lokalnych  
i dojazdowych. W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2431P relacji 
Radojewo – Poznań (ul. Sucholeska) klasy technicznej głównej. Projekt planu przewiduje 
poszerzenie ww. drogi powiatowej o działki o nr ewid. 595/6, 595/7 oraz 597/36 obręb Suchy Las 
(własność prywatna), w odniesieniu do których, zgodnie z postanowieniem Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu znak: ZDP.11.440.8/15 z dnia 23.01.2015r. trwa postępowanie 
regulacyjne na rzecz Powiatu Poznańskiego.  W pas drogi powiatowej włączony został także 
fragment działki o nr ewid. 595/2 obręb Suchy Las, będący własnością Gminy Suchy Las. Zarząd 
Powiatu w Poznaniu akceptuje włączenie fragmentu dz. o nr ewid. 595/2 wzdłuż zewnętrznej 
krawędzi chodnika. Teren objęty projektem planu posiada zjazdy z drogi powiatowej 2431P.  
W związku z tym obsługę z ul. Sucholeskiej należy zapewnić poprzez zjazdy istniejące. Zgodnie  
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z § 9, ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
na drogach klasy głównej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, co pozytywnie wpłynie  
na płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze, 

9. nieuzgodnienia ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina – etap I - projekt planu 
wyznacza tereny: dróg publicznych klasy głównej, teren drogi publicznej klasy głównej  
na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tereny dróg publicznych klasy głównej docelowo 
klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, lokalnej dojazdowej, teren publicznego 
ciągu pieszo - rowerowego oraz teren zieleni izolacyjnej - projekt planu przewiduje przebieg 
nowej drogi oznaczonej jako teren drogi klasy głównej (G). Zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, do dróg klasy głównej (G) zalicza się drogi powiatowe, wojewódzkie i wyjątkowo 
drogi krajowe. Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, zaliczenie 
do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu  
z marszałkiem województwa po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 
gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów. Zgodnie z art. 20 
pkt 1 ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, zarządca drogi ma obowiązek 
informowania o planie rozwoju sieci drogowej organów właściwych do sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Kwestie planowania i budowy dróg powiatowych 
pozostają zatem w gestii powiatu, a gmina nie posiada kompetencji do samodzielnego 
decydowania o przebiegu nowych dróg powiatowych. Planowany przebieg drogi może naruszać 
interes prawny Powiatu Poznańskiego z uwagi na skutki prawne wynikające z ustawy o drogach 
publicznych zobowiązując powiat do budowy, utrzymania, ochrony i modernizacji dróg 
powiatowych. Konsekwencją może być także nabycie przez powiat nieruchomości 
przeznaczonych w planie zagospodarowania pod drogi powiatowe, zgodnie z art. 98 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami stanowiącym, że:  

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

− za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem 
lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie 
dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się  
i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.  

Należy również podkreślić, że zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 7 oraz art. 15 ust. 3 pkt 4a i 4b ustawy   
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w studium powinny 
być uwzględnione granice inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym a w planie 
miejscowym granice terenów inwestycji o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym określone  
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub ostatecznych decyzjach w zakresie 
drogi powiatowej (co stanowi odniesienie do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W obowiązującym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego  (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  
z 2010r., Nr 155, poz. 2453), zostało wskazane, że polityka rozwoju ponadlokalnych systemów 
transportowych w zakresie dróg wojewódzkich polegać będzie na realizacji obwodnic w ciągach 
dróg wojewódzkich, w tym m. in. dla Mosiny, jednak zgodnie z rysunkiem do planu nie został 
wskazany przebieg projektowanej obwodnicy, ani nie wskazano nowego planowanego przebiegu 
dróg wojewódzkich na tym obszarze. W związku z nieprecyzyjnymi zapisami, stwierdza się, że 
zadanie takie nie zostało wpisane w planie województwa w sposób umożliwiający jednoznaczne 
określenie lokalizacji co do obrębów, działek geodezyjnych. Jednocześnie projektowana 
obwodnica została uzgodniona przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
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postanowieniem z dnia 08.10.2012r., wyłącznie w zakresie włączenia jej do drogi wojewódzkiej 
nr 431 Granowo – Nowe Dymaczewo –Mosina – Kórnik (ul. Mocka).  W granicy planu znajdują się 
też drogi powiatowe ul. Sowiniecka nr 2466P (1KD-Z i 2KD-Z) oraz droga powiatowa 2463P relacji 
Mosina – Grabianowo (1KD-G/Z i 2KD-G/Z), która figuruje jako droga publiczna klasy głównej 
docelowo zbiorczej. Nadmienia się, że droga powiatowa nr 2463P jest drogą klasy G  
nie przewidzianą do zmiany na klasę niższą. Należy doprowadzić zapis do stanu aktualnego. 
Wszelkie poszerzenia w obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2463P i 2466P należy 
oznaczyć jako gminne pasy infrastruktury technicznej. W granicach planu jest także droga 
powiatowa nr 2465P Mosina – Czempiń oznaczona na rysunku planu jako 3KD-Z i 5KD- G, która 
zgodnie z rysunkiem planu miałaby zbierać ruch ze wschodniej obwodnicy m. Mosina, do czasu 
realizacji kolejnego etapu inwestycji. Należy doprowadzić do jednolitego nazewnictwa klasy drogi 
powiatowej -  na tym odcinku jest ona drogą o klasie G.  Ponadto, przedstawione do uzgodnienia 
opracowanie w części południowej inwestycji, dot. włączenia do drogi powiatowej nr 2465P, 
pokrywa się z uzgodnionym już wcześniej przez Zarząd Powiatu w Poznaniu projektem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno  
(znak WD. 673.18.74.2012.MA z dnia 11.09.2012r.). W planie tym fragment planowanej drogi  
(tj. wschodniej obwodnicy Mosiny) został uzgodniony jako droga klasy zbiorczej (Z) oraz jest  
o innym przebiegu w południowym jej odcinku, niż przedstawiony w tym projekcie. Fakt ten stoi 
więc w sprzeczności z przedstawionym projektem planu, tym bardziej, iż nie jest to zmiana planu 
zagospodarowania przestrzennego a zupełnie nowe opracowanie.  Dodatkowo zgodnie z zapisem 
Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 
sierpnia 2012r., w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina – 
Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego, cytowanym w Postanowieniu 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012r., dla części obszaru 
objętego planowaną inwestycją (obwodnicą Mosiny) istnieje zakaz realizacji nowych 
przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  
za wyjątkiem dróg gminnych i dróg niepublicznych. Przepis ten zatem stoi w sprzeczności  
z obraną klasą techniczną drogi – obwodnicy Mosiny  tj. klasą G, która jest nieodpowiednia dla 
drogi gminnej, a tylko taką w obszarze częściowo zajętym pod obwodnicę można wybudować,  

10. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w Kostrzynie w rejonie ulic Granicznej, Zbożowej, Żniwnej i Poznańskiej – projekt planu wyznacza 
teren: zabudowy techniczno - produkcyjnej, składów i magazynów, usługowej, usługowej - 
obiekty handlowe, usługowej - stacja paliw, wód powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg 
publicznych oraz infrastruktury technicznej. W granicy opracowania znajduje się droga 
powiatowa nr 2429P relacji Tulce - Kostrzyn o klasie technicznej Z. Projekt planu przewiduje brak 
wylotu dla istniejącej drogi powiatowej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 434  
ul. Poznańska, w okolicy drogi krajowej nr 92 w Kostrzynie. Na końcowym odcinku drogi 
powiatowej nr 2429P, zaprojektowano pas infrastruktury technicznej oznaczonej symbolem IT. 
Zarząd Powiatu w Poznaniu nie wyraża zgody na przyjęcie takiego rozwiązania. Zgodnie z art. 6a 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ustalenie przebiegu istniejących dróg 
powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów 
(burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga. Rada Powiatu nie 
podejmowała czynności zmierzających w kierunku zmiany przebiegu drogi powiatowej na tym 
obszarze, z kolei organy gminy nie są uprawnione do decyzji zmierzających do zmian przebiegu 
dróg powiatowych. Zgodnie z wyżej cyt. ustawą o drogach publicznych, drogi powiatowe 
stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin 
między sobą,  a nie kończącymi się drogami bez przejazdu. W związku przyjęciem takich 
rozwiązań nie jest prawdziwym stwierdzenie w § 19 ust. 1 pkt. 3 planu, że zachowuje się 
powiązania elementów pasa drogowego z zewnętrznym układem komunikacyjnym.  Ponadto 
część terenu, objętego tym planem w zakresie m.in. drogi powiatowej nr 2429P relacji Tulce-
Kostrzyn został już uzgodniony postanowieniem Starosty Poznańskiego znak 
WD.673.15.98.2013.ST z dnia 22.10.2013r. i dotyczył projektu zmiany miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego obszarów aktywizacji gospodarczej w Kostrzynie wraz  
z układem komunikacyjnym miasta – etap II i III. W projekcie tym uzgodniono lokalizację drogi 
powiatowej na dokładnie tym samym odcinku jako drogę publiczną klasy zbiorczej 3 KD-Z.   
W związku z powyższym, przedstawiony do uzgodnienia projekt planu stoi w sprzeczności  
z postanowieniem z dnia 22.10.2013r. Dlatego w przedmiotowym projekcie planu 
zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić prawidłowy, wcześniej uzgodniony 
przebieg drogi powiatowej,   

11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Suchy Las na terenie działki o nr ewid. 217/8 - projekt planu wyznacza teren zabudowy 
usługowej. 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, 

12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Złotniki na terenie działek o nr ewid. 276/14, 276/79, 276/80, gm. Suchy Las - projekt planu 
wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, tereny zabudowy wielorodzinnej, teren usług oświaty  
z dopuszczeniem usług zdrowia, tereny zieleni izolacyjnej  i tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

13. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – okolice jeziora 
Łomno, gm. Murowana Goślina - projekt planu wyznacza tereny rolnicze, teren lasu, teren łąk  
i pastwisk, tereny dróg publicznych i wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

14. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – część B,  
gm. Kórnik - projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy usługowej, terenu 
zabudowy usługowej - usług oświaty, kultu religijnego, teren cmentarza, usług sportu i rekreacji, 
zabudowy zagrodowej, teren obsługi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
tereny rolnicze, tereny zieleni krajobrazowej, łąk, zadrzewień i wód powierzchniowych, tereny 
wód powierzchniowych śródlądowych, tereny lasów, tereny infrastruktury technicznej – 
gazownictwa, elektroenergetyki, telekomunikacji, kanalizacji, tereny dróg publicznych oraz dróg 
wewnętrznych. W granicach opracowania znajdują się drogi powiatowe: 2464P relacji Świątniki – 
Zbrudzewo klasy technicznej (G), 2472P relacji Radzewice – Kórnik klasy technicznej zbiorczej (Z) 
oraz 2471P relacji Radzewo – Czmoń klasy technicznej zbiorczej (Z).  Przedmiotowy plan został już 
nieuzgodniony postanowieniem Starosty Poznańskiego znak WD.673.15.30.2014 z dnia 
26.05.2014r., oraz nieuzgodniony postanowieniem Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu znak 
ZDP.11.440.83/12  z dnia 20.05.2014r. Uwagi zawarte w postanowieniach dotyczyły racjonalnego 
oraz uporządkowanego uzgodnienia poszerzeń oraz ewentualnych zwężeń na drogach 
powiatowych  w granicach planu, skonfrontowanych ze stanem faktycznym pasa drogowego oraz 
akceptacji ze strony Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z treścią ponownego nieuzgodnienia  
w postanowieniu Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu z dnia 12.02.2015r., między 
projektantem planu miejscowego a Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu, omówione zostały 
kwestie dot. regulacji pasa drogowego drogi powiatowej nr 2464P. Wskazano i uzgodniono 
poszerzenia i zwężenia na drodze powiatowej nr 2464P o działki, które miały stanowić pas 
drogowy drogi powiatowej oraz te które zlokalizowane są poza pasem drogowym. Pomimo tego, 
nie wszystkie uwagi zostały uwzględnione w przesłanym ponownie do uzgodnienia projekcie 
planu. Należy uzupełnić projekt planu o uzgodnione z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu 
uwagi oraz przesłać do ponownego uzgodnienia. Jednocześnie Zarząd nie wnosi zastrzeżeń  
do poszerzeń na drodze powiatowej nr 2472P Radzewice – Kórnik, które stanowią już jej pas 
drogowy.  
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IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 

 

1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości 
oznaczonej jak działka nr 266/38, obręb Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina, 

2. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
poznańskiego. 

 
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: 

− opiniami komisji stałych Rady Powiatu w Poznaniu dot. projektu budżetu Powiatu 
Poznańskiego na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Poznańskiego na lata 2015-2018, 

− wnioskiem Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 9 stycznia 2015r., 

− interpelacjami i zapytaniami Radnych Powiatu. 
 

3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie liczby godzin ponadwymiarowych Pani Beacie 
Szymoniak – Kierownikowi Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stęszewie, z 5 do 10 
godzin w roku szkolnym 2014/2015. Przydzielone godziny (5 godzin tygodniowo) będą 
realizowane w Poradni w Luboniu, ze względu na zwiększenie potrzeb w zakresie prowadzonej  
w tej placówce diagnostyki.  
 

4. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Tarnowo Podgórne w sprawie 
zasad przekazywania środków finansowych na realizację zadań Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Luboniu, Filia w Tarnowie Podgórnym. Gmina Tarnowo Podgórne przekaże  
w 2015r. Powiatowi środki w wysokości 58.000,00zł. Porozumienie obowiązuje od dnia 1 stycznia 
do 31 grudnia 2015r.  
 

5. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla: 

− ucznia ZS w Kórniku w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych roku 
szkolnego 2014/2015, 

− uczennicy ZS w Puszczykowie w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca zajęć 
dydaktycznych roku szkolnego 2014/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
Magdalena Krygier 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 16 lutego 2015r.  


