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OP.0021.4.2015  
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 16 marca 2015r. do 24 kwietnia 2015r.  

 

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 16 marca 2015r. do 24 kwietnia 2015r. odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 
 

1. 17 marca 2015r.  godz. 13:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta                    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu               Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska 

     Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 

2. 19 marca 2015r. godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 

 
3. 23 marca 2015r. godz. 16:00, w którym udział wzięli: 

Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

      Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 

4. 26 marca 2015r. godz. 09:15, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 

 
5. 30 marca 2015r. godz. 11:00, w którym udział wzięli: 

Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu               Zygmunt Jeżewski 
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oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska, 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 
6. 7 kwietnia 2015r. godz. 14:40, 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, 
 
7. 9 kwietnia 2015r. 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, 
 
8. 14 kwietnia 2015r. godz. 10:00, w którym udział wzięli: 

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, 

 
9. 20 kwietnia 2015r. godz. 13:00, 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, 

 
10. 21 kwietnia 2015r. godz. 13:00, 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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11. 24 kwietnia 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, 
Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu, 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska. 

 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego –  12  postanowień  
(w tym 1 o nieuzgodnieniu), 

2. 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 do Specjalnego Ośrodka - Szkolno 
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Łączna wartość przekazanych 
materiałów wynosi 13.986,00zł (Abby FineReader - 10 szt., Duxbury Braille Translator - 2 szt., 
skaner OptiBook 4800 - 2 szt., BIGtrack  - 1 szt.), 

3. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym, gm. Tarnowo 
Podgórne do kategorii drogi gminnej. Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie zaliczenie  
do kategorii drogi gminnej ulicy Cichej w Tarnowie Podgórnym, gm. Tarnowo Podgórne (na dz.  
o nr ewid. 157/2, 201, 1615, 1378/1, 1378/25, oraz część dz. nr ewid. 157/1, 1586, 1574/1)   
o długości 847 m. Przedmiotowa droga służy potrzebom lokalnej społeczności, a nieruchomości 
pod nią zajęte stanowią własność gminy, co stanowi podstawę do zaliczenia ich do kategorii dróg 

gminnych, 
4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o: Wykonanie dokumentacji projektowej 

systemu nawadniania Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach, Pl. Przemysława 9,  
z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym MAGWA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,  
za kwotę 20.000,00zł brutto, 

5. w sprawie wydania opinii do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu 
„Budowa ulicy Krańcowej w m. Puszczykowo”. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował decyzje  
o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji z uwagami, 

6. w sprawie wydania opinii do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla tematu 
„Budowa ulicy Krótkiej w m. Puszczykowo”. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował decyzję  
o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji z uwagami, 

7. w sprawie wydania opinii do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu 
„Budowa ulicy Rolnej w m. Puszczykowo”. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował decyzję  
o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji z uwagami, 

8. w sprawie zlecenia Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
wydania rocznika „Kronika Powiatu Poznańskiego” w 2015 roku. Zarząd postanowił przeznaczyć 
na ten cel kwotę w wysokości 44.000,00zł brutto. 6. tom rocznika Kroniki będzie miał formę 
książki poruszającej m.in. zagadnienia społeczne, kulturalne, historyczne, gospodarcze oraz 
kwestie bieżące, a także przybliży postać Maksymiliana Jackowskiego w związku z przypadającym  
w 2015r. jubileuszem 200 - lecia jego urodzin. Publikacja zostanie przygotowana, wydana  
i dostarczona do siedziby Starostwa Powiatowego w terminie do 16 listopada 2015r.,  

9. w sprawie powołania przedstawicieli do Zespołu Redakcyjnego ds. wydania rocznika „Kronika 
Powiatu Poznańskiego w następującym składzie: 

− Andrzej Wróblewicz – Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej – Redaktor 
Naczelny, 
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− Helena Bednarska - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 

− Andrzej Ogórkiewicz - dziennikarz Radia Markury – Sekretarz Zespołu, 

− Grażyna Głowacka – Radna Powiatu Poznańskiego, 

− Maria Lipska - Dyrektor Gabinetu Starosty, 

− Tomasz Skupio – Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, 

− Przemysław Toboła - rzecznik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 

− Mirosław Wieloch - Radny Powiatu Poznańskiego, 
10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na doradztwo prawne w tym pełnienie 

zastępstwa oraz na sporządzenie opracowania w zakresie możliwości i procedury zbywania akcji,  
z Masiota i Wspólnicy Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu. Całkowita wartość 
umowy wyniesie nie więcej niż 90.000,00zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres do dnia 15.12.2015r., 

11. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na dofinansowanie zadań edukacyjnych 
realizowanych przez szkoły z terenu powiatu poznańskiego. Zarząd przyznał kwotę 500,00zł  
na dofinansowanie XIV Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Powiatu Poznańskiego 
„Ortograficzne potyczki”, organizowanego dla uczniów szkół podstawowych z powiatu 
poznańskiego przez Szkołę Podstawową im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach,  
z przeznaczeniem na zakup nagród, 

12. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 
polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy – ośrodka wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi w roku 2014r., udzielonej Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich 
„Pomoc Maltańska” z siedzibą w Poznaniu, w wysokości 313.800,00zł. Sprawozdania zostały 
przedłożone terminowo i podlegały bieżącej ocenie w zakresie prawidłowości wykonania zadania 
i wykorzystania dotacji. Do sprawozdań na bieżąco wnoszono uwagi dotyczące poprawności 
rozliczenia przekazanych środków, zobowiązując jednocześnie Wykonawcę do dokonania 
stosownych korekt.  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, po ostatecznej ocenie przedłożonych 
sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania rocznego (wraz z korektą) pod względem 
prawidłowości wykonania zadania i wykorzystania dotacji stwierdził, że dotacja została rozliczona 
w pełnej wysokości, 

13. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej  
na dofinansowanie połączenia autobusowego z Dopiewa do Domu Pomocy Społecznej  
w Lisówkach w roku 2014r. Przyznana kwota dotacji wynosiła 26.400,00zł. Po przeprowadzeniu 
szczegółowej analizy przedłożonego w dniu 26 stycznia 2015r. rozliczenia dotacji wniesiono 
uwagi, wzywając jednocześnie Gminę Dopiewo do dokonania stosownej korekty, która została 
przedłożona w dniu 3 marca 2015r. Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone  
w wysokości 4011,47zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 25,00zł,  

14. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski można było 
składać do dnia 20 kwietnia 2015r., 

15. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez 
zakup czasu antenowego w ramach akcji medialnej „Jeździmy z klasą”, w wysokości 17.000,00zł. 
Trzecia edycja akcji, promująca pozytywne, życzliwe zachowania wszystkich uczestników ruchu 
drogowego, potrwa od kwietnia do grudnia 2015 roku. Wykonawcą zadania jest Radio Merkury 
S.A. Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu, które wyemituje: zwiastuny 
autopromocyjne, wskazania sponsorskie w oprawie wejść tematycznych „Jeździmy z klasą”, 
wejścia tematyczne w formie rozmów, felietonów oraz innych materiałów dźwiękowych. 
Dodatkowym elementem będzie możliwość publikacji logotypu Powiatu Poznańskiego na stronie 
www.radiomerkury.pl oraz fanpage’u FB,  

16. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach - 3 sztuk 
sosen zwyczajnych o obwodach pni: 92, 69 i 96 cm, z terenu działki o nr ewid. 284/21 ark. mapy 
1, obręb Trzcielin, Gm. Dopiewo. Wskazane drzewa nie rokują dalszej przydatności hodowlanej, 
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17. w sprawie udostępnienia sali 401 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy  
ul. Słowackiego 8, Centrum Medycznemu SYNEXUS, na prowadzenie zajęć dydaktycznych  
w ramach realizacji programu edukacyjnego pn. „Szkoła Cukrzycy” w terminach: 25 marca 2015r., 
15 kwietnia 2015r., 18 maja 2015r., 17 czerwca 2015r., 9 września 2015r., 7 października 2015r., 
4 listopada 2015r., 2 grudnia 2015r., w godz. 17.00 - 20.00. Koszt udostępnienia sali wyniesie 
480,00zł brutto, przy uwzględnieniu preferencyjnej stawki czynszu, 

18. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zakup usługi Samorządowego Informatora 
SMS zapewniającej bezpośrednią komunikację i ostrzeganie przed zagrożeniami, na potrzeby 
funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego. Koszt 
zakupu usługi na okres 24 miesięcy wyniesie do 3.500,00zł brutto,  

19. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych  
z eksploatacji i podpisania umowy o udzielenie dofinansowania. Dofinansowanie ma formę 
bezzwrotnej dotacji i wynosi 4.000,00zł na jeden pojazd kategorii M1 lub N1, przekazany  
do stacji demontażu w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania. 
Powiat Poznański przekazał w 2014r. do stacji demontażu 12 pojazdów kategorii M1 lub N1, 
wobec których sądy orzekły przepadek i które zgodnie z oceną biegłego nie wykazały wartości 
rynkowej – ich naprawa była nieopłacalna, 

20. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację XII edycji Konkursu o tytuł 
Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w roku 2015 w kwocie do 18.696,00zł brutto,  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gali finałowej. Tegoroczna gala odbędzie się na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, 

21. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na współorganizację VII Forum Gospodarczego 
Metropolii Poznań, które odbędzie się w dniu 21-22 kwietnia 2015r., w wysokości 15.000,00zł  
z przeznaczeniem na zakup usługi gastronomicznej (10.000,00zł) i wynajem powierzchni 
wystawienniczej (5.000,00zł), 

22. w sprawie opinii dot. „Modernizacji linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe 
roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – prace przygotowawcze”. Zarząd Powiatu pozytywnie 
zaopiniował ww. inwestycję, z uwagą, że inwestycja nie może wpływać na ograniczenie 
możliwości użytkowania sąsiadującej bezpośrednio z terenem kolejowym drogi powiatowej  
nr 2502P w miejscowości Swarzędz, gm. Swarzędz,  

23. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,  
w ramach zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w Poznaniu, w specjalności Lekarz - Ortopeda z Konsorcjum Lekarzy 
Ortopedów: Robert Matuszewski Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Ortopedyczny  
z siedzibą w Gortatowie - Lider, Ewa Chirowska - Jankowska Prywatny Gabinet Ortopedyczny  
z siedzibą w Poznaniu - Partner, które zaproponowało wydanie jednego orzeczenia za kwotę 
36,90zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres do 31.12.2015r. lub  
do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 
81.180,00zł brutto, 

24. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,  
w ramach zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w Poznaniu, w specjalności Lekarz - Psychiatra z Witoldem Goździkiem 
prowadzącym Specjalistyczną Praktykę Lekarską z siedzibą w Czapurach, który zaproponował 
wydanie jednego orzeczenia za kwotę 43,05zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany 
został na okres do 31.12.2015r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył  
na realizację zamówienia, tj. do wysokości 43.050,00zł brutto, 

25. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,  
w ramach zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  
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o Niepełnosprawności w Poznaniu, w specjalności Lekarz - Neurolog z Konsorcjum Lekarzy 
Neurologów: Barbara Walisiewicz - Gendera Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  
Na Wezwanie Specjalista Neurolog z siedzibą w Rokietnicy - Lider, Dorota Strzelecka NSZOZ 
NEURO-REUM s.c. z siedzibą w Poznaniu - Partner, Jadwiga Kurpiewska - Wachowiak 
Specjalistyczny Gabinet Lekarski z siedzibą w Poznaniu - Partner, które zaproponowało wydanie 
jednego orzeczenia za kwotę 36,90zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został  
na okres do 31.12.2015r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył  
na realizację zamówienia, tj. do wysokości 73.800,00zł brutto, 

26. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,  
w ramach zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w Poznaniu, w specjalności Lekarz - Chirurg z Konsorcjum Lekarzy 
Chirurgów: Bartłomiej Sroka Gabinet Lekarski z siedzibą w Obornikach - Lider, Mariusz Ganske 
Indywidualna Specjalistyczna Chirurgiczna Praktyka Lekarska z siedzibą w  Poznaniu - Partner, 
które zaproponowało wydanie jednego orzeczenia za kwotę 36,90zł brutto. Termin wykonania 
zadania zaplanowany został na okres do 31.12.2015r. lub do wykorzystania kwoty jaką 
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 92.250,00zł brutto, 

27. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,  
w ramach zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w Poznaniu, w specjalności Lekarz - Internista z Konsorcjum Lekarzy 
Internistów: Mirosław Paluch Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą w Poznaniu - Lider, 
Elżbieta Skrzypczyńska Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą w Jarocinie – Partner, 
Małgorzata Grabańska Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą  w Poznaniu – 
Partner, Maria Idziak Indywidualna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania z siedzibą w Jarocinie 
– Partner, które zaproponowało wydanie jednego orzeczenia za kwotę 36,90zł brutto. Termin 
wykonania zadania zaplanowany został na okres do 31.12.2015r. lub do wykorzystania kwoty 
jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 92.250,00zł brutto, 

28. w sprawie zakończenia postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) na wydawanie 
orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg  
i uprawnień, w specjalności Lekarz - Neurolog dziecięcy. W konsekwencji przeprowadzenia 
postępowania nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ  
na ogłoszenie nie odpowiedział żaden Wykonawca,  

29. w sprawie zakończenia postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) na wydawanie 
orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg  
i uprawnień, w specjalności Lekarz - Pediatra. W konsekwencji przeprowadzenia postępowania 
nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ na ogłoszenie   
nie odpowiedział żaden Wykonawca,  

30. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, która zaoferowała 
realizację zamówienia za cenę brutto (za 1 miesiąc świadczenia usługi) 902,23zł, czas usunięcia 
awarii – 4 godziny. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2016r. lub 
do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj. 65.000,00zł 
brutto. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie zaproponowanych w ofercie 
cen jednostkowych za faktycznie zrealizowane połączenia w okresie obowiązywania umowy.  
W postępowaniu złożono 3 oferty, pozostałe były na kwoty 1.619,30zł i 2.767,86zł brutto  
za 1 miesiąc świadczenia usługi, 

31. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na 2015r., 
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32. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie dokumentacji projektowej 
wymiany stolarki okiennej wraz z izolacją ścian fundamentowych i naprawą murów elewacji 
budynków mieszkalnych nr 7 i 11 oraz internatu z łącznikiem na terenie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, z firmą Kompleksowa Obsługa 
Inwestycji Ewa Owsianowska z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 41.100,00zł brutto. Druga oferta 
była na kwotę 50.430,00zł brutto, 

33. w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Poznańskiego w evencie w ramach kampanii 
promocyjnej „Szacun dla zawodowców” promującej kształcenie zawodowe oraz przeznaczenia 
środków finansowych na sfinansowanie tego przedsięwzięcia w kwocie 48.600,00zł brutto. Event 
odbył się w dniu 24 kwietnia 2015r. w poznańskiej Arenie, 

34. w sprawie zatwierdzenia rozliczeń dotacji ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 
2014 na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, działających na terenie 
powiatu poznańskiego. W minionym roku z budżetu Powiatu Poznańskiego wydatkowano  
na dofinansowanie kosztów działalności 7 warsztatów terapii zajęciowej kwotę 510.746,25zł.  
Na podstawie przedłożonych przez podmioty prowadzące Warsztaty dokumentów rozliczono 
kwotę 495.272,88zł. Niewykorzystana kwota dotacji do zwrotu wyniosła 15.473,37zł, natomiast 
odsetki bankowe od przekazanych kwot dotacji wyniosły 0,31zł. Na dzień sporządzenia niniejszej 
uchwały tj. 20.03.2015r. nie została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego 
kwota 4.800,00zł przez Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej prowadzącej 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Konarzewie, 

35. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół  
w Mosinie, ul. Topolowa 2” z Przedsiębiorcą Romanem Młodakiem, prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą Roman Młodak NORD z siedzibą w Śremie, na kwotę 29.500,00zł brutto,  

36. w sprawie wydania zezwolenia na używanie łodzi motorowej na Jez. Niepruszewskim na potrzeby 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie oraz UKS GROT Więckowice – do asekuracji 
zawodników podczas treningów żeglarskich. Zezwolenie wydaje się na okres od 1 kwietnia  
do 31 października 2015r. we wszystkie dni tygodnia w godz. od 09:00 do 20:00, 

37. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy nr ZI.42/2014 z dnia 20.10.2014r.  
na zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie otwartego, jednoetapowego konkursu 
 na „Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego 
przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a”, zawartej ze Stowarzyszeniem 
Architektów Polskich Oddział w Poznaniu. Powyższa umowa, a także będący załącznikiem  
do umowy, harmonogram, przewiduje okres dwóch tygodni na zaakceptowanie przez Powiat 
Poznański przedłożonego Regulaminu Konkursu. Ze względu na konieczność wprowadzenia wielu 
zmian i dokonania licznych uzgodnień termin ten został przekroczony. W związku z powyższym 
przedłuża się termin realizacji przedmiotu umowy o 15 tygodni tj. do 47 tygodni,  

38. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2014r. 
Zarząd przyjął sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu oraz informację o stanie 
mienia powiatowego na dzień 31.12.2012r. Sprawozdanie i Informacja zostały przedstawione 
Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 

39. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie klimatyzacji pomieszczeń archiwum Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 10 tygodni od dnia 
podpisania umowy, 

40. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych  

z logo Powiatu Poznańskiego, z podziałem na 3 części. Zarząd Powiatu zatwierdził w zakresie: 
− Części nr 1 – artykuły i gadżety - wybór oferty złożonej przez XD GIFTS Sp. z o.o. z siedzibą  

w Plewiskach, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 132.428,60zł brutto, 
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− Części nr 2 – etui i portfele - wybór oferty złożonej przez Agencję Reklamową Cieślik –  
Studio L Sp. J. z siedzibą w Krakowie, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 
19.491,81 zł brutto, 

− Części nr 3 – pióra i długopisy - wybór oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Promocyjno-
Handlowe Placet Sc K. Kubis, H. Orwat z siedzibą w Poznaniu, które zaproponowało realizację 
zamówienia za kwotę 3.013,80zł brutto.  

W zakresie części nr 1 – złożono 4 oferty,  do kwoty 198.935,28zł brutto, w zakresie części nr 2  - 
złożono 1 ofertę, w zakresie części nr 3 – złożono 3 oferty (jedną wykluczono) od kwoty 
2.550,00zł  do 3.013,75zł, 

41. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie badań konserwatorskich wnętrz 
danego kompleksu cysterskiego w Owińskach i sporządzenie ich wyników w formie opracowania, 
z firmą Andrzej Lipiński ARCHIKON Konserwacja Zabytków w Drużynie, za kwotę 18.450,00zł 
brutto, 

42. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2015r. 
(kontynuacja). Zarząd zatwierdził wybór Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej EDICTUM  
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Na wykonanie zadania udzielono dotacji w wysokości 
nieprzekraczającej 350.000,00zł. Zaproponowany całkowity koszt zaszczepienia jednej osoby  
wyniósł 291,57zł brutto (w 2014r. była to kwota 282,06zł). W wyniku przeprowadzonego 
postępowania wpłynęła jedna oferta, 

43. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu 
poznańskiego w 2015r. (kontynuacja). Zarząd zatwierdził wybór Specjalistycznej Przychodni 
Lekarskiej EDICTUM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Na wykonanie zadania udzielono dotacji  
w wysokości nieprzekraczającej 400.000,00zł. Zaproponowany całkowity koszt zaszczepienia 
jednej osoby wyniósł 288,19zł brutto (w 2014r. była to kwota 270,00zł). W wyniku 
przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta, 

44. w sprawie wydania zezwolenia na używanie łodzi motorowej podczas treningów zawodników 
UKS „ZALEW” Jerzykowo na Jez. Kowalskie – do asekuracji zawodników podczas treningów 
kajakarskich. Zezwolenie wydaje się na okres od 7 kwietnia 2015r. do 31 października 2015r. 
Zajęcia Klubu odbywają się codziennie  po  dwie godziny. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
niezbędne jest używanie asekuracyjnej łodzi motorowej, 

45. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie badań geologicznych i opracowanie ich wyników  
wokół budynku ZS w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie przez firmę Wacław Ludwiczak 
Projektowanie Geologiczno - Inżynieryjne z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 1.660,00zł brutto. 
Wykonanie badań związane jest z planowaną inwestycją polegającą na wykonaniu drenażu 
opaskowego wokół budynku szkoły, 

46. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie dokumentacji projektowej budowy szybu dźwigowego 
wraz z dostawą i montażem dźwigu szpitalnego w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.. przez 
firmę Pracownia Architektoniczna APUS PROJEKT Piotr Jasiniak z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 
11.685,00zł  brutto, 

47. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku Internatu ZS w Mosinie ul. Topolowa 2, 
wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych - etap II, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 14 
miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, które nastąpi nie wcześniej niż 01.07.2015r., 

48. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na wykonanie przeglądów serwisowych klimatyzacyjnych  
i wentylacyjnych oraz na usuwanie drobnych awarii w budynkach w Poznaniu przy  
ul. Jackowskiego 18, Słowackiego 8 i Zielonej 8 i w Stęszewie ul. Poznańska 20, przez firmę 
Szymon Trybuś Cool – Art z siedzibą w Poznaniu, za ogólną kwotę 48.200,00zł brutto (37.600,00zł 
brutto - budynki w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 i Jackowskiego 18, 9.600,00zł -  budynek  
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w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, 1.000,00zł - budynek  przy ul. Poznańskiej 20 w Stęszewie). 
Zadanie wykonane zostanie w okresie od 15 kwietnia 2015r. do 31 grudnia 2015r.  Zapytanie 
ofertowe złożono do 4 firm, złożona została jedna oferta, 

49. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostarczenie teczek, listowników, kopert  
i wizytówek, zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Powiatu Poznańskiego, zatwierdzenia 
SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został  
do 30.04.2016r. lub do wykorzystania kwoty jaką zamierza się przeznaczyć na realizację 
zamówienia, 

50. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocje powiatu poznańskiego poprzez 
zakup czasu antenowego na emisję radiowych zapowiedzi Programu Telewizyjnego pt. Powiat 
Poznański. Powiatowa 17.” w wysokości 19.978,89zł brutto. Wykonawcą zadania jest Radio 
Merkury S.A. Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu. W okresie od 14 kwietnia do 29 
grudnia 2015r., w każdy wtorek, na antenach najpopularniejszych lokalnych i regionalnych 
mediów: Radio Merkury, MC Radio, Radio Emaus, Radio Złote Przeboje 88,4 FM oraz Radio ZET 
Gold wyemitowanych zostanie 333, 30 - sekundowych zapowiedzi programu telewizyjnego pod 
tytułem „Powiat Poznański. Powiatowa 17.”  Program ten ukazujący się na antenie TVP Poznań  
w każda środę i powtarzany w piątek, traktuje o aktywności Powiatu, w szczególności 
upowszechniających inicjatywy i rezultaty aktywności społecznej w jej naturalnych obszarach. 
Zakres tematyczny i formuła audycji pozwala zainteresować widzów ze wszystkich grup 
społecznych, zawodowych, środowiskowych, w tym partnerów gospodarczych, jednostek 
samorządu terytorialnego i innych instytucji, przede wszystkim z terenu powiatu poznańskiego, 

51. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonywanie prac związanych z demontażem wraz  
z zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest oraz 
zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających zdeponowanych  
na terenach nieruchomości zlokalizowanych w gminach powiatu poznańskiego, zatwierdzenia 
SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 
do dnia 26.10.2015r. lub do wykorzystania kwoty jaką zamierza się przeznaczyć na realizację 
zamówienia tj. 770.000,00zł brutto, z tym że termin 26.10.2015r. jest terminem ostatecznym 
realizacji umowy i nie ulegnie przedłużeniu, 

52. w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pn. „VIII Festiwal Kultury 
Ukraińska Wiosna w Powiecie Poznańskim” w ramach tzw. „małego grantu” -  oferta nie spełniła 
wymogów formalnych, 

53. w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z kultury i sztuki, kultury 
fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej. Oferty należy 
składać do dnia 4 maja 2015r,  do godz. 12.00.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 maja 
2015r.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu: 

− Kultury i sztuki –  165.000,00zł, 

− Kultury fizycznej i turystyki – 154.000,00zł, 

− Edukacji - 15.000,00zł, 

− Ochrony i promocji zdrowia - 53.750,000zł, 

− Pomocy społecznej - 96.918,00zł, 
54. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie aktualizacji projektu 

technicznego systemu sygnalizacji pożaru dla pomieszczeń Ośrodka Wspomagania Rodziny  
w Kobylnicy ul. Poznańska 21, przez firmę FIRETECH Jacek Praczyk z siedzibą w Tarnowie 
Podgórnym, za kwotę 6.150,00zł brutto, 

55. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o pełnienie nadzoru archeologicznego  
z dr Barbarą Stolpiak nad realizacją zadania pn. Rewaloryzacja ogrodzenia Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, pl. Przemysława 9 wraz 
z rozbiórką budynków gospodarczych i przebudową portierni, za kwotę 2.750,00zł brutto, 
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56. w sprawie wyrażenia zgody na: Wykonanie mapy aktualizacji dla celów projektowych (budowa 
sali gimnastycznej) terenu ZS w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, przez 
firmę Dionizy Waloszczyk Usługi Geodezyjno - Kartograficzne w Poznaniu, za kwotę 1.500,00zł 
brutto, 

57. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Swarzędz 
na lata 2015-2019 z perspektywą na lata 2020-2024. Opinia wraz z uwagami stanowi załącznik  
do uchwały, 

58. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Markowi Bereżeckiemu Zastępcy Dyrektora  
ds. inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu  do wykonywania funkcji zarządcy 
drogi, a w szczególności do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 
objętym upoważnieniem oraz do wykonywania funkcji zarządcy drogi i dokonywania wszystkich 
czynności objętych upoważnieniem udzielonym Dyrektorowi  ZDP - p. M. Borowczakowi, podczas 
jednoczesnej nieobecności jego oraz  Z-cy Dyrektora ds. utrzymania - p. L. Garwackiego. 
Upoważnienie ważne jest na czas pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora ds. inwestycyjnych 
Zarządu Dróg Powiatowych i nie obejmuje składania oświadczeń woli w zakresie nabywania 
nieruchomości na rzecz Powiatu Poznańskiego, 

59. 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 zakresu usprawnień manualnych do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Wartość 
przekazywanych materiałów (koło garncarskie wraz z akcesoriami)  wynosi 6.291,50zł, 

60. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z realizacji zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury, 
kultury fizycznej i turystki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej przez 
organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.  Zestawienia z realizacji ww. zadań zawarte są  
w załącznikach do uchwały, 

61. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2014.”. Sprawozdanie, które 
stanowi załącznik do uchwały zostało przekazane Radzie Powiatu,  

62. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rewaloryzację ogrodzenia Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9, 
wraz z rozbiórką budynków gospodarczych oraz przebudową portierni. Zarząd zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez P. P. H. U. Juliusz Szymanowski, z siedzibą w Owińskach, który 
zaproponował realizację zamówienia za kwotę 321.562,55zł brutto i udzielił 60 miesięcy 
gwarancji na wykonane roboty budowlane. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć kwotę 325.055,52zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został  
na okres do 14 tygodni od dnia przekazania terenu budowy. W postępowaniu złożono 5 ofert  
do kwoty 393.564,37zł, 

63. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2014. Wzór 
ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały. Nagrody mogą być przyznawane, na podstawie oceny 
całokształtu działalności: 
a) osobom fizycznym: 

− stale zamieszkałym na terenie Powiatu Poznańskiego i działającym na rzecz Powiatu 
Poznańskiego, 

− prowadzącym działalność na rzecz Powiatu Poznańskiego. 
b) osobom prawnym: 

− mającym siedzibę na terenie Powiatu Poznańskiego i działającym na rzecz Powiatu 
Poznańskiego, 

− prowadzącym działalność na rzecz Powiatu Poznańskiego. 
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Zgłoszenia do nagrody przyjmowane są w okresie od dnia 20 kwietnia do 20 maja 2015 roku. 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
oraz na stronie: www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl. Komisja oceni zgłoszone 
kandydatury w terminie 30 dni od daty zakończenia przyjmowania wniosków. Za poszczególne 
miejsca przyznawana jest nagroda w kwocie: 

− za I miejsce – 8.000,00zł netto, 

− za II miejsce – 5.500,00zł netto, 

− za III miejsce – 2.500,00zł netto. 
64. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2014r. z wykonania przez Powiat Poznański dotacji  

celowych na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
dotacji celowych przekazanych gminom na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień. Zarząd zatwierdził sprawozdanie z wykonania 
następujących dotacji: 

− dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jst –  przyznano kwotę 173.870,00zł, wykorzystano kwotę 142.646,83zł,  

− dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane  
na podstawie porozumień (umów) między jst – przyznano kwotę 6.032.558,00zł, 
wykorzystano kwotę 3.950.068,93zł,  

− dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – przyznano kwotę 480.000,00zł, wykorzystano 
kwotę 480.000,00zł. 

Sprawozdanie, zawierające szczegółowe informacje dotyczące realizacji dotowanych zadań, 
stanowi załącznik do uchwały, 

65. w sprawie zawarcia umowy na zarządzanie energią w węzłach cieplnych budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu oraz w ZS nr 1 w Swarzędzu  
na Os. Mielżyńskiego 5a, z firmą  VEOLIA ENERGIA S.A., na okres 1 roku, 

66. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie modernizacji stacji 
transformatorowej K-69/E dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18  
w Poznaniu z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ELPROPO spółka cywilna z siedzibą  
w Stęszewie,  na kwotę 59.900,00zł brutto, 

67. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją 
zadania pn. Rewaloryzacja ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach, Pl. Przemysława 9 wraz rozbiórką budynków gospodarczych  
i przebudową portierni, z firmą Pracowania Projektowa Architekta Zbigniewa Antczaka  
w Poznaniu, za kwotę 4.305,00zł brutto, 

68. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup artykułów spożywczych w związku  
z organizacją Festynu Integracyjnego „Dzieci – Dzieciom” Poznań 2015, w kwocie 1.000,00zł 
brutto. Festyn organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przez Fundację Światełko 
w Tunelu, odbędzie się w dniu 29 maja 2015r., 

69. 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 51, 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 zaplanowano na okres do 8 tygodni od dnia 
podpisania umowy, 

70. w sprawie zatwierdzenia prac komisji konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”. Zarząd 
Powiatu w oparciu o protokół Komisji przyznaje: 

− I nagrodę finansową w wysokości 3.500,00zł  i tytuł Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego dla 
strażaka z PSP,  

− I nagrodę finansową w wysokości 3.500,00zł  i tytuł Strażaka  Roku Powiatu Poznańskiego dla 
strażaka ochotnika  z OSP, 



12 
 

−  II nagrodę finansową w wysokości 2.000,00zł  dla strażaka ochotnika  z OSP,  

− III nagrodę finansową w wysokości 1.500,00zł  dla strażaka ochotnika  z OSP, 
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas obchodów Dnia Strażaka w dniu 9 maja 2015r. 
Do czasu ogłoszenia wyników informacja o nagrodzonych kandydatach nie może być upubliczniona, 
71. w sprawie organizacji i dofinansowania etapu powiatowego Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy  

o Samorządzie Terytorialnym przeznaczonego dla uczniów szkół gimnazjalnych” w wysokości 
1.000,00zł,  z przeznaczeniem na wsparcie organizacji etapu powiatowego. Konkurs odbędzie  się 
w dniu  12 maja 2015r. w Gimnazjum  im. Władysława  hr. Zamoyskiego w Kórniku, 

72. w sprawie powołania komisji konkursowej eliminacji powiatowych Wielkopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w następującym składzie:  
a) Przewodnicząca Komisji Barbara Antoniewicz – Przewodnicząca Komisji Oświaty  

i Wychowania Rady Powiatu, 
b)  Członkowie Komisji: 

− Małgorzata Roszak – inspektor Wydziału Edukacji, 

− Agnieszka Przybylska – inspektor Wydziału Edukacji, 
73. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej. Zarząd przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej 

obejmującą osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje problemów osób 
korzystających z pomocy, ich rozkład ilościowy, infrastrukturę, kadrę, nakłady finansowe  
na zadania pomocy społecznej oraz prognozy roku następnego. Ww. dokument, zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej zostanie przekazany Radzie Powiatu oraz sejmikowi województwa, 

74. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej 
oraz realizację zadania obejmującego swoim zakresem wykonanie instalacji chłodzenia 
pomieszczeń biurowych, znajdujących się na I piętrze w budynku położonym w Poznaniu,  
ul. Słowackiego 8. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez Bomax S.A.  z siedzibą 
w Ostrowie Wielkopolskim, która zaproponowała realizację zadania za kwotę  166.898,70zł  
i udzieliła 60 miesięcy gwarancji na zamontowane urządzenia, 

75. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji w roku 2015  
na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków w następującym składzie: 
a) Przewodniczący  -  Jan Grabkowski Starosta Poznański, 
b) Sekretarz  - Tomasz Skupio Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, 
c) Członkowie:  

− Tomasz Łubiński  -Wicestarosta Poznański, 

− Grażyna Głowacka - Przewodnicząca Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystki Rady 
Powiatu, 

− Barbara Antoniewicza -  Członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystki Rady Powiatu.  
Wyniki pracy Komisji zatwierdza Rada Powiatu w Poznaniu na wniosek Zarządu Powiatu w Poznaniu, 
w formie uchwały. Regulamin Pracy Komisji  stanowi załącznik do uchwały.  Komisję powołuje się  
na okres do dnia 31.12.2015r. 
 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry  
w rejonie ulic: Łęczyckiej i Dworcowej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza m.in.: teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej, teren 
drogi publicznej klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny publicznych 
ciągów pieszo - rowerowych, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny lasów, teren 
zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. Droga powiatowa  
nr 2390P relacji Komorniki - Łęczyca znajduje się poza granicami opracowania. Zgodnie z § 21 
projektu planu należy ograniczyć lokalizację nowych zjazdów na drogę powiatową nr 2390P.  
W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Poznaniu wnosi o uzupełnienie zapisów w planie,  
w zakresie dot. ograniczenia liczby zjazdów na drogę powiatową, do jednego zjazdu na każdą 
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działkę.  Droga powiatowa nr 2390P stanowi drogę klasy zbiorczej (Z), a zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 5 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., na drodze  
klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do terenów przeznaczonych pod 
nową zabudowę. Dodatkowe zjazdy wpłyną negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo na 
drodze. Ponadto zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia droga klasy Z (zbiorcza) powinna mieć 
powiązania z drogami wszystkich klas, a dopuszczalne odstępy między skrzyżowaniami w terenie 
zabudowy powinny być nie mniejsze niż 150 m. Tereny oznaczone jako drogi publiczne 
dojazdowe 1KD-Di 3KD-D nie spełniają tego warunku. W związku z tym drogę 3KD-D należy 
oznaczyć jako teren drogi wewnętrznej KDW. Włączenia dróg niższej kategorii do drogi 
powiatowej powinny się odbywać pod kątem prostym. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

2. nieuzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w Kostrzynie w rejonie ulic Granicznej, Zbożowej, Żniwnej i Poznańskiej, gm. Kostrzyn - 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 i zieleni izolacyjnej. W granicy 
opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2429P relacji Tulce - Kostrzyn o klasie technicznej Z 
oznaczona symbolem 3KD-Z. Pomimo skorygowanego przebiegu drogi powiatowej, o który 
wniesiono w postanowieniu Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10.02.2015r., znak WD. 
673.17.7.2015.ST, to w przesłanym do ponownego uzgodnienia projekcie planu w § 14 pkt. 4 
zamieszczono zapis dot. drogi powiatowej o lokalizacji fragmentu placu do zawracania od strony 
drogi wojewódzkiej nr 434. Zapis taki, jest jednoznaczny z faktem, że droga powiatowa nr 2429P 
zostanie pozbawiona połączenia z drogą wojewódzką nr 434. Nastąpiłaby zmiana istniejącego 
układu komunikacyjnego tj. likwidacji wlotu na drogę wojewódzką. Zarząd Powiatu w Poznaniu 
nie wyraża zgody na przyjęcie takiego rozwiązania. Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych drogi powiatowe stanowią połączenia miast będących siedzibami 
powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą, a nie połączenia kończące się drogami 
bez przejazdu. 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 zmiany przebiegu dróg powiatowych, 

3. ponowne uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb 
Kiekrz, rej. ul. Poznańskiej i Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania, gm. Rokietnica - projekt 
planu wyznacza m.in.: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy 
techniczno - produkcyjnej, teren zabudowy techniczno - produkcyjnej oraz teren zabudowy 
usługowej, teren zabudowy techniczno - produkcyjnej oraz teren obsługi komunikacji i transportu 
drogowego, w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, teren zabudowy techniczno - 
produkcyjnej oraz teren infrastruktury, teren komunikacji i transportu drogowego wyznaczony 
dla drogi o klasie Z, teren komunikacji i transportu drogowego wyznaczony dla drogi o klasie L, 
teren komunikacji i transportu drogowego wyznaczony dla drogi wewnętrznej. Ponowne 
uzgodnienie projektu planu wynika z uwzględnienia uwag dot. terenu zabudowy mieszkaniowej 
(2MJ) oraz zabudowy techniczno - produkcyjnej (P). W projekcie planu należy uwzględnić zapisy 
decyzji Wojewody Wielkopolskiego o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej nr 13/2007 z dnia 7 
stycznia 2008r., co wynika z art. 15 ust. 3 pkt 4b Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, wskazującym, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wójt/burmistrz określa obowiązkowo granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub  
w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

4. ponowne uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb 
Kiekrz, rejon Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza 
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m.in.: teren zabudowy techniczno - produkcyjnej, teren zabudowy techniczno - produkcyjnej oraz 
infrastruktury, teren rolniczy z zakazem zabudowy, teren komunikacji i transportu drogowego 
wyznaczony dla drogi o klasie Z, teren komunikacji i transportu drogowego dla drogi o klasie L, 
teren komunikacji i transportu drogowego wyznaczony dla drogi wewnętrznej. Ponowne 
uzgodnienie projektu planu wynika z uwzględnienia korekt zapisów dla terenów zabudowy 
techniczno - produkcyjnej (P). Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego. W planie należy uwzględnić zapisy decyzji Wojewody Wielkopolskiego o udzieleniu 
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nr 11/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. co wynika z art. 
15 ust. 3 pkt 4b Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazującym,  
że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wójt/burmistrz określa obowiązkowo 
granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi 
krajowej, 

5. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 20, 23, 
26, 27, 28/1, 28/2, 29 i 30 położonych w obrębie Polska Wieś, gm. Pobiedziska – projekt planu 
wyznacza tereny: rolnicze, lasów i zalesień, łąk i pastwisk, drogi publicznej oraz drogi 
wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

6. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Kobylniki, rejon ul. Karolewskiej, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren rolniczy, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 
tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we 
własność Powiatu Poznańskiego, 

7. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki 
w rejonie ul. Sadowej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej oraz tereny zieleni urządzonej. Zarząd zwraca uwagę, że 
intensywne zagospodarowanie terenów obecnie widniejących w ewidencji jako grunty rolne 
wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu na drogach powiatowych i gminnych,  
a w konsekwencji problemami komunikacyjnymi. Znaczny stopień zainwestowania 
niedostosowany do sieci dróg spowoduje istotne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 
prowadzących do miasta Poznania. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego,  

8. uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w Lusówku 
– dla działki o nr ewid. 11/6, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza m.in.: teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni 
krajobrazowej oraz teren infrastruktury technicznej. Proponowana zmiana planu polega  
na zmianie przeznaczenia dz. o nr ewid. 11/6 z terenów rolniczych i zalesień na m.in. tereny 
zabudowy mieszkaniowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

9. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska 
w rejonie ul. Szkolnej – etap II, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza m.in.: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, teren zabudowy zagrodowej, teren zieleni urządzonej, 
tereny dróg publicznych, teren dróg wewnętrznych oraz teren infrastruktury technicznej 
elektroenergetyki. Obszar planu przylega do drogi powiatowej o nr 2387P (ul. Grunwaldzka), 
o klasie technicznej głównej. Projekt planu przewiduje poszerzenie ul. Grunwaldzkiej  
na skrzyżowaniu z ul. Kolejową, oznaczone w projekcie planu jako 2 KD-G (działka o nr ewid. 
1272/1) oraz na skrzyżowaniu ulic: Grunwaldzka i Szkolna oznaczone w planie jako 1KD-G (działka 
o nr ewid. 1309/2). Poszerzenia te zostały zaakceptowane przez Zarząd Dróg Powiatowych  
w Poznaniu. Projekt planu przewiduje m.in. tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Grunwaldzkiej. Zgodnie z § 9, ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dla dróg o klasie technicznej głównej należy dążyć 
do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. 
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Dlatego też Zarząd zwraca uwagę, że w projekcie planu należy zawrzeć zapis o zapewnieniu 
obsługi komunikacyjnej terenów objętych projektem poprzez  drogi gminne lub wewnętrzne. 
Drogi powiatowe powinny zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. 
Żeby warunek ten spełnić należy ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do takich 
miejsc należą wszelkie przecięcia lub włączenia dróg czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi, itp. 
Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów widniejących 
obecnie w ewidencji jako grunty rolne wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, 
problemami komunikacyjnymi, możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów  
w zakresie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Wysoki stopień zainwestowania 
niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 
prowadzących w kierunku miasta Poznania, 

10. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego usług oświaty  
w rejonie ulicy Szkolnej w Murowanej Goślinie - projekt planu wyznacza tereny usług oświaty 
oraz drogi pieszo rowerowej. Na w/w terenach znajdują się działki o nr ewid. 277/5 i 277/8  
obręb Murowana Goślina stanowiące własność Powiatu Poznańskiego,  

11. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi 
krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik, etap IB, gm. 
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. Zwraca się uwagę na dostosowanie zastosowanych 
symboli przeznaczenia terenu na mapie do spójności z tekstem projektu planu – dot. braku 
oznaczenia na mapie terenów oznaczonych symbolem  2 KD-L, 

12. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie, przy 
ulicy Ogrodowej oraz przy placu gen. Dowbora Muśnickiego, gm. Tarnowo Podgórne -  projekt 
planu wyznacza m.in.:  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zieleni urządzonej 
oraz tereny dróg wewnętrznych. Obszary (obszar A i obszar B) objęte projektem zmiany planu 
zlokalizowane są bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 2419P relacji Lusówko – Sady.  Zarząd 
zwraca uwagę, że droga 2419P nie spełnia definicji drogi powiatowej i winna być 
przekwalifikowana do kategorii dróg gminnych. Tereny objęte zmianą planu w dotychczas 
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXII/132/2003 z dnia 04 listopada 2003r. przeznaczone były 
pod łąki i użytki zielone oraz zieleń i tereny komunikacji. Zarząd zwraca także uwagę, że 
intensywne zagospodarowanie terenów widniejących obecnie w ewidencji jako grunty rolne  
i użytki ekologiczne wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, problemami 
komunikacyjnymi, możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie 
wewnętrznych relacji społeczności lokalnej, zwłaszcza w wypadku lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 

 
 

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

 

1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2015,  
2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2021,  
3. w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenie zadania publicznego w zakresie  

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2508P, 
4. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla 

policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizujących zadania służbowe na terenie 
Powiatu Poznańskiego, 
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5. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom, nauczycielom emerytom  
i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

 
 
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 Dyrektora Zespołu Szkół w Bolechowie i wyraził zgodę 
na podjęcie działań zmierzających do utworzenia od roku szkolnego 2016/2017 klasy  
o specjalizacji strażacko - ratowniczej w Liceum Ogólnokształcącym, w ramach innowacji 
pedagogicznej.  

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

przeprowadzoną w: 
a) Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu. Kontrola została przeprowadzona w okresie od dnia 

26.01.2015r. do dnia 06.02.2015r. przez Wydział Audytu i Kontroli na podstawie upoważnienia 
udzielonego przez Starostę Poznańskiego i dotyczyła prowadzenia ewidencji składników majątku 
trwałego, w tym ujęcia i likwidacji składników majątku trwałego, prowadzenia okresowych 
inwentaryzacji, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich 
kontrolach. Kontrolą objęty został IV kwartał roku 2013 i rok 2014 Ustalenia kontroli zawarte 
zostały w protokole kontroli z dnia 17.02.2015r., podpisanym w dniu 17.02.2015r. przez 
dyrektora jednostki i głównego księgowego. Sformułowano zalecenia pokontrolne do 
wprowadzenia i przestrzegania na bieżąco, 

b) w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu. Kontrola została przeprowadzona w okresie od dnia 
18.02.2015r. do dnia 27.02.2015r. przez Wydział Audytu i Kontroli na podstawie upoważnienia 
udzielonego przez Starostę Poznańskiego i dotyczyła prowadzenia ewidencji składników majątku 
trwałego, w tym ujęcia i likwidacji składników majątku trwałego, prowadzenia okresowych 
inwentaryzacji, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich 
kontrolach. Kontrolą objęty został IV kwartał roku 2013 i rok 2014 Ustalenia kontroli zawarte 
zostały w protokole kontroli z dnia 09.03.2015r., podpisanym w dniu 09.03.2015r. przez 
dyrektora jednostki i głównego księgowego. Sformułowano zalecenia pokontrolne do 
wprowadzenia i przestrzegania na bieżąco. 
 

4. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Gminą Komorniki w sprawie udzielenia 
Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej na rok 2015 w formie dotacji celowej  
na dofinansowanie do 1 etatu pedagogicznego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Puszczykowie – Filia w Komornikach, w łącznej wysokości 12.000,00zł.  
 

5. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla: 
a) ucznia ZS Nr 2 w Swarzędzu w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych 

roku szkolnego 2014/2015, 
b) uczennicy ZS w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych 

roku szkolnego 2014/2015, 
c) dla uczennicy SOS-W w Mosinie w wymiarze 10 godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych 

roku szkolnego 2014/2015 oraz na rok szkolny 2015/2016. 
 

6. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
w Kobylnicy z dn. 01.04.2015r. wyraził zgodę na zwiększenie o 0,25 etatu dla referenta  
ds. administracyjnych.  
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7. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z pismem Wydziału Inwestycji i Remontów dot. włączenia  
działek 3737/1 i 3736/7  zagospodarowanych przez  ZS  nr 1 w Swarzędzu do  lokalizacji budynku 
Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 1 w Swarzędzu, celem zwiększenia możliwości 
rozwiązań architektoniczno - urbanistycznych w ramach ogłoszonego konkursu  na opracowanie 
koncepcji  architektoniczno - urbanistycznej budowy Centrum Kształcenia Praktycznego, wyraził 
zgodę na objęcie koncepcją również ww. działek. 
 

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z: 
a) Interpelacjami Radnych Powiatu, 
b) Pismem Komisji Rewizyjnej z dnia 31.03.2015r.,  
c) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20.04.2015r., 
 
9. Zarząd Powiatu zapoznał się i przyjął sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 

31.12.2014r.:  
a) Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego, 
b) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (łączny bilans), 
c) Rachunek zysków i strat jednostki, 
d) Zestawienie zmian w funduszu jednostki,  
e) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2014r.  
Sprawozdania zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 
 
10. Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu: 

− Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2014r. oraz informację o stanie 
mienia powiatowego na dzień 31.12.2014r., 

− Sprawozdanie z pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2014r.,  

− Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014,   

− Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2014”, 

− Ocenę zasobów pomocy społecznej. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
Magdalena Krygier 
Wydział Organizacyjny 

Poznań, 27 kwietnia 2015r.  
 


