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OP.0021.5.2015  
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 27 kwietnia 2015r. do 15 maja 2015r. 

 

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 27 kwietnia 2015r. do 15 maja 2015r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 

1. 27  kwietnia 2015r. godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu               Zygmunt Jeżewski 

oraz 
Skarbnik Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska, 

 
2. 30  kwietnia 2015r. godz. 13:30, w którym udział wzięli: 

Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 

oraz 
Skarbnik Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska, 

 
3. 12 maja 2015r. godz. 10:15, w którym udział wzięli: 

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

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

 
4. 15 maja 2015r. godz.  11:45, w którym udział wzięli: 

Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu               Zygmunt Jeżewski 

oraz 
Skarbnik Renata Ciurlik 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska. 
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II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego –  9  postanowień  
(w tym 2 o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostarczenie teczek, 
listowników, kopert i wizytówek, zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Powiatu 
Poznańskiego. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez firmę: REMI-B Krzysztof Boiński, 
Adam Krokowski Sp. J. z siedzibą w Bielsko-Białej, która zaproponowała na potrzeby porównania  
i oceny ofert kwotę 16.179,56zł brutto oraz termin wykonania pojedynczego zlecenia (w tym 
wykonanie i dostawa) – 5 dni. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres  
do 30.04.2016r. lub do wykorzystania kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację 
zamówienia tj. 30.000,00zł brutto. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie 
zaproponowanych w ofercie cen jednostkowych za faktycznie wykonane usługi w okresie 
obowiązywania umowy. W postępowaniu złożono trzy oferty, pozostałe były na kwotę 
20.006,00zł brutto i 29.652,25zł brutto, 

3. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem do załatwiania spraw 
przed organem administracji architektoniczno – budowlanej, w tym do odbioru decyzji 
administracyjnych, projektów budowlanych, dzienników budowy i zaświadczeń z Wydziału 
Administracji Architektoniczno-Budowlanej, 

4. w sprawie przeznaczenia środków finansowych w związku z organizacją XIII Majowego 
Rodzinnego Pikniku Krwiodawców, w wysokości 700,00zł, na zakup artykułów spożywczych  
na poczęstunek dla uczestników imprezy. Piknik odbył się w dniu 16.05.2015r. przy leśniczówce 
Poznań - Zieliniec i wzięło w nim udział ponad 200 krwiodawców oraz mieszkańcy powiatu 
poznańskiego. Celem imprezy było propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, jak również 
zachęcanie mieszkańców do udziału w akcjach profilaktycznych i zdrowotnych oraz działalności 
wolontariatu, 

5.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych w związku z organizacją wiosennego Rajdu 
„Studenci Dzieciom” w wysokości 1.000,00zł na zakup upominków i nagród dla uczestników 
imprezy. Rajd odbędzie się na terenie Domu Dziecka w Kórniku-Bninie w dniu 23 maja 2015r. 
Tematem przewodnim tegorocznej XXVII edycji Rajdu będzie „Wędrówka przez sztukę”, 
uczestniczyć w nim będą dzieci i młodzież z terenu województwa wielkopolskiego, w tym również 
z Domu Dziecka w Kórniku w Bninie, 

6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia z Radnymi Powiatu Poznańskiego, 
których przedmiotem jest oddanie do bezpłatnego używania Tabletów GOCLEVER TAB 
QUANTUM 1010M + ETUI, wraz z oprogramowaniem e-Sesja, umożliwiającym elektroniczne 
przesyłanie dokumentów, komunikację z radnymi oraz obsługę posiedzeń i głosowań. Umowy 
zostały zawarte na okres od dnia 13 maja 2015r. do dnia 16 listopada 2018r.,   

7. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00015.2014 z dnia 05.06.2014r., dotyczącej 
przedsięwzięcia pn.: Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy,  
ul. Poznańska 91. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym  
do wzięcia udziału w negocjacjach tj.: Firmą Instalacyjno – Budowlaną WIELĄDEK Tomasz 
Wielądek z siedzibą w Chodzieży, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 
112.000,00zł brutto. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 119.381,62zł brutto. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 8 tygodni od dnia podpisania 
umowy. Zadanie przewidziane do realizacji obejmuje swoim zakresem uzupełnienie wentylacji 
klatek schodowych o montaż zwiększonej ilości urządzeń wentylacyjnych wraz z pracami 
towarzyszącymi, związanymi z doprowadzaniem powietrza z zewnątrz budynku, 
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8. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Skupio do reprezentowania i udziału  
w imieniu Powiatu Poznańskiego w spotkaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu 
Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S. A. w Poznaniu w dniu 7 maja 2015r., 

9. w sprawie zmiany uchwały Nr 111/2015 z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zlecenia wykonania 
rozbudowy Systemu Kontroli Dostępu w obiektach przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8, 

10. w sprawie wyrażenia zgody na organizację spotkania z wolontariuszami powiatu poznańskiego  
w dniu 12 maja 2015r., 

11. w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Ośrodku 
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, 

12. w sprawie ustalenia wysokości nagród w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”, 
13. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie: Ekspertyzy dotyczącej nośności 

stropów budynku szkoły ZS szkół w Mosinie, z firmą Karol Zimny KARKON Biuro Projektów  
i Obsługi Inwestorskiej w Poznaniu, za kwotę 5.600,00zł brutto, 

14. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacja zadania  pn. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń biurowych 
znajdujących sie na I piętrze w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, z firmą Janusz 
Węclewicz Nadzór i Projektowanie  z siedzibą z Poznaniu, za kwotę 2.460,00zł brutto, 

15. w sprawie regulaminu działania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, 
nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez powiat poznański oraz 
wzoru wniosku w tej sprawie, 

16. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie klimatyzacji pomieszczeń 
archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty złożonej przez ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT Marek Burcan z siedzibą 
w Opolu, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 53.561,58zł brutto i udzielił 36 
miesięcy gwarancji na zamontowane urządzenia, 

17. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych  
z demontażem wraz z zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających 
azbest oraz zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest 
zdeponowanych na terenach nieruchomości zlokalizowanych w gminach powiatu poznańskiego. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez firmę  AM Trans Progres sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu, która zaoferowała na potrzeby porównania i oceny ofert łączną cenę 
brutto 570.000,00zł, do realizacji zamówienia wykorzystanie środków transportu o klasie emisji 
spalin EURO z grupy I  i  grupy II.  W postępowaniu złożono 6 ofert, do kwoty 652.500,00zł brutto, 

18. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontażu pojazdów do odbioru  
z parkingu demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, firmę PERS Roman Pers  
z siedzibą w  Suchym Lesie, 

19. w sprawie podpisania umowy na wykonanie audytu bezpieczeństwa usługi Web (wskazanej 
strony internetowej) z Konsorcjum firm złożonych z:  ALMA SA – Lider i Instytut Chemii 
Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – Partner, na kwotę 
30.035,00zł brutto, 

20. w sprawie przyznania Gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2015r. Zarząd przyznał środki finansowe 
 w następującej wysokości: 

− Kostrzyn: 200.000,00zł - modernizacja nawierzchni ul. Powstańców Wlkp. (odcinek  
od przejazdu kolejowego do granicy miasta Kostrzyn) - droga powiatowa nr 2411P Kostrzyn – 
Środa,  

− Puszczykowo: 30.000,00zł – remont nawierzchni ścieżki rowerowej na wybranych odcinkach  
ul. Wczasowej od km 0 do km 1+987,7 - droga powiatowa nr 2490P Puszczykowo – Niwka, 
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− Stęszew: 117.500,00zł – od ul. Błonie do ul. Kórnickiej na odcinku ok. 340m – droga 
powiatowa nr 2501P Stęszew ul. Kościańska, ul. Rynek, ul. Poznańska, 

− Stęszew: 30.000,00zł – od. ul. Lipowej do ul. Polnej na odcinku 110m - droga powiatowa  
nr 2501P Stęszew ul. Kościańska, ul. Rynek, ul. Poznańska. 

Środki finansowe zostaną przekazane Gminom w terminie 14 dni od dnia dostarczenia pisemnego 
powiadomienia przez Gminy o zakończeniu realizacji zadań, jednak nie później niż do dnia 15 
grudnia 2015r.,       

21. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację festynu dla dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, w wysokości 15.000,00zł. Impreza 
odbędzie się w dniu 30 maja 2015r. na terenie parku linowego w Korzonkowie k. Mosiny – 
największego w Polsce i Europie parku linowego. Czas trwania imprezy wyniesie ok. 4-5 godzin. 
Główną atrakcją dla dzieci i młodzieży będzie park linowy, podsiadający dwie trasy  
o zróżnicowanym poziomie trudności. Ponadto w planie imprezy jest m.in.  jazda konna, 
trampolina, turnieje piłki nożnej i plażowej, turniej strzelania z wiatrówki oraz warsztaty 
plastyczne, 

22. w sprawie wydania zezwolenia na używanie łodzi motorowej na Jez. Niepruszewskim  
na potrzeby wypożyczalni sprzętu wodnego w Zborowie - panu Robertowi Sammlerowi, 
prowadzącemu ww. wypożyczalnię -  w przypadkach koniecznej asekuracji i pomocy osobom 
korzystającym ze sprzętu wodnego. Zezwolenie wydaje się na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 
2015r. we wszystkie dni tygodnia w godz. od 13:00 do 19:00, 

23. w sprawie wydania zezwolenia na używanie łodzi motorowej podczas treningów zawodników  
KS STOMIL POZAŃ na Jez. Dębno, gm. Stęszew – do asekuracji zawodników podczas treningów 
kajakowych. Zezwolenie wydaje się na okres zgrupowań sekcji kajakowej Klubu – w terminach  
od 22 do 31 maja 2015r. oraz od 13 do 29 lipca 2015r. od poniedziałku do soboty w godz. 7:00-
8:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00 oraz w niedziele w godz. 10:00-12:00. 

 
 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część południową terenów położonych w obrębie Kołata, gmina Pobiedziska – projekt planu 
wyznacza tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, lasów i zalesień, łąk i pastwisk, wód 
powierzchniowych śródlądowych, zieleni urządzonej, ogrodów działkowych, dróg publicznych, 
dróg wewnętrznych i teren infrastruktury. W granicach planu znajduje się droga powiatowa  
nr 2487P Tuczno – Jerzykowo, oznaczona symbolem 2 KD-Z. W ramach planu zaprojektowano 
poszerzenia drogi powiatowej. Zarząd nie wyraża zgody na zaproponowane poszerzenia pasa 
drogowego, gdyż nie przewiduje się na tej drodze inwestycji, które wskazywałyby na konieczność 
poszerzenia pasa drogowego. Planowany przebieg drogi może naruszać interes prawny Powiatu 
Poznańskiego z uwagi na skutki prawne, wynikające z ustawy o drogach publicznych, 
zobowiązując powiat do budowy, utrzymania, ochrony i modernizacji dróg powiatowych. 
Konsekwencją może być także nabycie przez powiat nieruchomości przeznaczonych w planie 
zagospodarowania pod drogi powiatowe, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 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. 
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Ponadto należy wprowadzić zmiany w zapisach projektu planu: 

− § 13 pkt 6 lit. a – wprowadzenie zapisu o zakazie lokalizacji miejsc parkingowych  
w pasie drogi powiatowej nr 2487P, 

− § 14 ust. 3 pkt 2 – wykreślenie zapisu o dopuszczeniu lokalizacji przepompowni ścieków  
na terenach KD-Z, 

− § 14 ust. 5 pkt 8 – wprowadzenie zapisu o dopuszczenie lokalizacji nowych stacji 
transformatorowych słupowych i małogabarytowych wolnostojących na terenach KD-Z oraz 
dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym po uzgodnieniu  
z zarządcą  drogi KD-Z,  

− opracować spójne nazwy symboli dla drogi powiatowej KD-Z (oznaczenie w projekcie planu 
północnej części obręb Kołata) czy 1 KD-Z (zgodnie z przedłożonym dla części południowej  
obręb Kołata projektu planu),  

2. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część północną terenów położonych w obrębie Kołata, gmina Pobiedziska - projekt planu 
wyznacza tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, lasów i zalesień, łąk i pastwisk, wód 
powierzchniowych śródlądowych, zieleni urządzonej, dróg publicznych, dróg wewnętrznych  
i teren infrastruktury. W granicach planu znajduje się droga powiatowa nr 2487P Tuczno – 
Jerzykowo, oznaczona symbolem KD-Z.  W ramach projektu planu zaprojektowano poszerzenia 
drogi powiatowej. Zarząd nie wyraża zgody na zaproponowane poszerzenia pasa drogowego, 
gdyż nie przewiduje się na tej drodze inwestycji, które wskazywałyby na konieczność poszerzenia 
pasa drogowego. Planowany przebieg drogi może naruszać interes prawny Powiatu Poznańskiego 
z uwagi na skutki prawne wynikające z ustawy o drogach publicznych zobowiązując powiat  
do budowy, utrzymania, ochrony i modernizacji dróg powiatowych. Konsekwencją może być 
także nabycie przez powiat nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania pod drogi 
powiatowe, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 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 należy wprowadzić zmiany w zapisach projektu planu: 

− § 9 ust. 9 pkt. 1 - wykreślenie § 9 ust. 9 pkt 1 lit. b oraz dopisanie do pkt 2 zapisu  
o dopuszczeniu lokalizacji ścieżki rowerowej, 

− § 13 pkt 6 lit. a – wprowadzenie zapisu o zakazie lokalizacji miejsc parkingowych w pasie 
drogi powiatowej nr 2487P, 

− § 14 ust. 3 pkt 2 – wykreślenie zapisu o dopuszczeniu lokalizacji przepompowni ścieków  
na terenach KD-Z,  

− § 14 ust. 5 pkt 8 – wprowadzenie zapisu o dopuszczenie lokalizacji nowych stacji 
transformatorowych słupowych  i małogabarytowych wolnostojących na terenach KD-Z oraz 
dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym po uzgodnieniu  
z zarządcą  drogi KD-Z, 

− oraz  wskazać na mapie projektu planu rozgraniczenie terenów KD-Z i KD-L.  
3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości  

Kiekrz i Rokietnica, rejon ul. Kierskiej i Serwisowej – projekt planu wyznacza m.in.: tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren infrastruktury technicznej gazownictwa, 
teren rolniczy, oraz teren dróg publicznych. W granicach opracowania znajduje się droga 
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powiatowa nr 2424P Rokietnica – Kiekrz.  Zarząd Powiatu w Poznaniu postanowieniem z dnia  
26 lutego 2015r., znak: WD. 673.17.15.2015.MA nie uzgodnił projektu planu dla przedmiotowego 
terenu ze względu na nie uwzględnienie zapisów decyzji Wojewody Wielkopolskiego o ustaleniu 
lokalizacji drogi krajowej nr 13/2007 z dnia  07 stycznia 2008r. oraz decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej nr 11/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. Było to sprzeczne  
z art. 15 ust. 2 pkt 4b Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi, 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. W ówczesnym projekcie planu wskazano, że pas drogi powiatowej nr 2424P zostanie 
poszerzony o działki będące własnością Skarbu Państwa – trwały zarząd GDDKiA . W przesłanym 
w dniu 15.04.2015r., do ponownego uzgodnienia projekcie planu wzięto pod uwagę wskazane  
w postanowieniu Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26.02.2015r. uwagi oraz zmieniono zakres 
planu. Drogę powiatową nr 2424P Rokietnica – Kiekrz oznaczoną symbolem KD-G, ograniczono 
do działek istniejącego pasa drogowego na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu 
Poznańskiego.  W związku z powyższym Zarząd postanowił uzgodnić pozytywnie przedmiotowy 
projekt planu z uwagą zachowania warunków wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego 
o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej nr 13/2007  z dnia 7 stycznia 2008r. oraz decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 11/2011 z dnia 17 czerwca 2011r, w związku  
z dowiązaniem obszaru planu do terenów, które są przedmiotem tych decyzji, 

4. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta 
Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcin oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, 
Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy, w zakresie działki nr ewid. 58/6 w Swarzędzu 
- projekt planu wyznacza tereny przeznaczenia dla usług sportowo - rekreacyjnych oraz tereny 
przeznaczone na potrzeby infrastruktury technicznej z dopuszczeniem infrastruktury 
komunikacyjnej. Na granicy opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2504P – ul. Św. 
Marcina w Swarzędzu. Projekt planu był już negatywnie uzgodniony postanowieniem Zarządu 
Powiatu w Poznaniu  z dnia 08.01.2015r. Ówczesny projekt planu przewidywał poszerzenie pasa 
drogowego drogi powiatowej na działce gminnej o nr ewid. 58/6 oznaczone symbolem 1KDZ oraz 
lokalizację infrastruktury technicznej na tym obszarze. Ponownie przesłany do uzgodnienia 
projekt MPZP wskazuje, że na działce gminnej o nr ewid. 58/6 wyznaczony tereny IT- 
infrastruktury technicznej, które nie ingerują w pas drogowy drogi powiatowej, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń- 
Żabikowo Północ – etap I” - projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, 
zabudowy usługowej, produkcyjno-usługowej, tereny zieleni urządzonej, sportu i rekreacji, tereny 
wód powierzchniowych śródlądowych, tereny urządzeń elektroenergetycznych, tereny 
infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych, teren dróg 
wewnętrznych - pieszo – rowerowych, teren parkingu z zielenią. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

6. uzgodnienia projektu zmiany  planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku, w rejonie ulic 
Tarnowskiej, Perkozowej, Trzcinowej i Grabowej, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu 
wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową. Na granicy 
opracowania projektu planu znajduje się droga powiatowa nr 2392 ul. Tarnowska  w Lusówku. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

7. uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej 
w Boduszewie oraz w Murowanej Goślinie, gm. Murowana Goślina - projekt planu wyznacza 
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zieleni urządzonej, zieleni izolacyjnej oraz 
dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie 
przy ul. Skórzewskiej, gm. Tarnowo Podgórne -  projekt planu wyznacza tereny zabudowy 
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usługowej, tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej i magazynowej oraz tereny lasów.  
Na granicy opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2405P  Przeźmierowo – Poznań. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Żydowo, część południowo - zachodnia i w miejscowości Krzyszkowo, część północna,  
gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza tereny rolnicze, tereny zieleni krajobrazowej, tereny 
rowu melioracyjnego i tereny komunikacji. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego. 

 
 

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

 

1. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/101/III/2017 z dnia 28 listopada 2007r.  
w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami 
spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego.  

2. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2015r.  
3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2021. 
4. sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XLIII/443/IV/2014 z dnia 23 września 

2014r. w sprawie powierzenia Miastu Poznań realizacji zadania publicznego polegającego na 
wykonaniu analizy „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla 
obszaru Aglomeracji Poznańskiej z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów”.  

5. w sprawie udzielenia Miastu Poznań  pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 
polegającego na wykonaniu analizy „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie 
parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących 
powiatów”.  

6. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2015r. na 
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków (I nabór wniosków).  

7. w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015r.  
w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2497P. 

 
 
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 wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Kontrola została 
przeprowadzona w okresie od dnia 10.03.2015r. do dnia 18.03.2015r. 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 30.03.2015r., 
podpisanym w dniu 30.03.2015r. przez dyrektora jednostki i głównego księgowego. 
Sformułowano zalecenia pokontrolne do wprowadzenia i przestrzegania na bieżąco. 
 

3. Zarząd Powiatu w Poznaniu  zaakceptował przedstawioną koncepcję systemu nawadniania Parku 
Orientacji Przestrzennej w Owińskach. Projektowany system nawadniania będzie obejmować 
tereny zielni otaczające bezpośrednio ogród barokowy, łączna powierzchnia objęta 
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nawadnianiem  wyniesie ok. 13.000 mkw. (trawniki ok. 10.000mkw., krzewy ozdobne i rośliny 
okrywowe ok. 3.000mkw.). Woda do nawodnień pozyskiwana będzie z istniejącego stawu, 
zostanie rozprowadzona siecią rurociągów i doprowadzona do poszczególnych części parku, na 
przyłączach zostaną zainstalowane studzienki z elektrozaworami umożliwiającymi sekcyjne 
załączenie nawadniania, zarządzanie nawadnianiem będzie odbywać się za pomocą sterownika  
i elektrozaworów, odbywać się będzie sekcjami. Monitorowaniu będzie podlegać  zużycie wody  
i bieżące przepływy, nawadnianie będzie blokowane przez detektor deszczu i nadmierne 
przepływy. 

 
4. Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu: 

− Informację o sposobie wykonania uchwał Rady Powiatu w Poznaniu podjętych w 2014r., 
Informacja została opracowana na podstawie danych, sporządzonych przez Wydziały Starostwa. 

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


