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OP.0021.3.2015  
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 16 lutego 2015r. do 13 marca  2015r.  

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 16 lutego 2015r. do 13 marca 2015r. odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 

1. 18 lutego 2015r.  godz. 15:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska 

 
2. 20  lutego 2015r. godz. 11:15, w którym udział wzięli: 

Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

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

 
3. 26  lutego 2015r. godz. 14:00, w którym udział wzięli: 

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

oraz  
Sekretarz Magdalena Buczkowska, 

 
4. 6 marca 2015r. godz. 14:00, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 

 
5. 12  marca  2015r. godz.   14:15, w którym udział wzięli: 

Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 

oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska, 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska. 
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II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 16  postanowień  
(w tym  1  o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach do 
reprezentowania Powiatu Poznańskiego przed sądami polskimi w sprawie z powództwa Powiatu 
Poznańskiego przeciwko firmie K-Bausysteme Sp. z o. o. z siedzibą w Krotoszynie, tytułem 
dochodzenia kary umownej w związku z odstąpieniem od realizacji umowy nr 21/2014 z dnia 
28.01.2014r. na usługę konserwacji systemów i urządzeń przeciwpożarowych. Niniejsze 
pełnomocnictwo obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw tylko dla radcy 
prawnego, 

3. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego, programów działalności i planu pracy 
Środowiskowego Domu Samopomocy – „Dom Pomocy Maltańskiej” z siedzibą w Puszczykowie, 
na rok 2015. Zarząd zatwierdził opracowany przez Kierownika Środowiskowego Domu 
Samopomocy – „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie w uzgodnieniu z Wojewodą Wielkopolskim: 

− Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy – „Dom Pomocy Maltańskiej”  
w Puszczykowie na rok 2015, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 

− Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie – Dom typu A na rok 
2015, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, 

− Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie – Dom typu B na rok 
2015, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały, 

− Plan pracy Domu Pomocy Maltańskiej Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie - 
stanowiący załącznik nr 4 do uchwały, 

4. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań w odniesieniu do lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę w wysokości 
70.000,00zł na wykonanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, 
realizowanego w 2015r. w imieniu Starosty Poznańskiego przez Nadleśnictwa: 

− Nadleśnictwo Babki - 22.263,44zł 

− Nadleśnictwo Czerniejewo - 4.075,72zł 

− Nadleśnictwo Konstantynowo -  25.931,60zł 

− Nadleśnictwo Łopuchówko - 17.729,24zł 
Podziału środków dokonano biorąc pod uwagę wielkość nadzorowanej powierzchni lasów  
w danym nadleśnictwie, 

5. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „Program Edukacyjno-Korekcyjny 
PARTNER”. Zarząd zatwierdził rozliczenie dotacji w kwocie 7.000,00zł udzielonej Fundacji 
Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej Poznaniu na wykonanie ww. zadania. Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia dokonał oceny sprawozdania i nie wniósł do niego uwag, 

6. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na rozbudowę 
systemu telewizji dozorowej CCTV, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do 
wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się T. T. Systems Waldemar Pudelski Barbara Pudelska 
Sp. j. z siedzibą w Owińskach. Termin realizacji zamówienia zaplanowano na okres do 6 tygodni 
od dnia podpisania umowy.  

7. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. 
Zmiana związana jest z koniecznością dostosowania regulaminu organizacyjnego do faktycznie 
wykonywanych obowiązków przez poszczególne stanowiska pracownicze, uaktualnienia 
schematu organizacyjnego oraz z utworzeniem pięciu nowych stanowisk pracy: Zastępcy 
Dyrektora ds. inwestycyjnych, Zastępcy Głównego Księgowego, Kierownika Wydziału 
Organizacyjno - Administracyjnego, inspektora nadzoru inwestorskiego i stanowiska ds. ewidencji 
dróg. Powyższe zmiany wpłyną na polepszenie organizacji i funkcjonowania Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu. 

8. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2015r., 
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9. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Leszkowi Garwackiemu Zastępcy Dyrektora  
ds. utrzymania 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 Zarządu Dróg Powiatowych, podczas 
jego nieobecności. Upoważnienie ważne jest na czas pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora  
ds. utrzymania ZDP, 

10. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie w celach komercyjnych logotypu Powiatu 
Poznańskiego przez firmę PAW-DRUK Sp. z o.o. w publikacji „Przewodnik po powiecie 
poznańskim”. Publikacja zawierać będzie specjalnie przygotowaną mapę Powiatu Poznańskiego 
oraz kompleksowe informacje o powiecie wraz z unikatowymi fotografiami, 

11. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki,  
z podziałem na 3 części, na ubezpieczenie mienia w ramach zamówień uzupełniających 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. Zarząd 
wyraził zgodę na zawarcie umów z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance 
Group z siedzibą w Warszawie, które zaoferowało realizację zamówień za kwotę: 

− Część Nr 1 – ubezpieczenie OC pojazdów – 600,00zł brutto za ubezpieczenie przez okres 12 
miesięcy 1 sztuki pojazdu nieodpuszczonego do ruchu. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do dnia 31.12.2015r. Umowa będzie realizowana  
do wykorzystania kwoty 5.000,00zł brutto, 

− Część Nr 2 – ubezpieczenie nieruchomości – 32,00zł brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do dnia 31.12.2015r. Na wykonanie zadania zamierzano 
przeznaczyć kwotę 35,00zł brutto, 

− Część Nr 3 – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia – 24,00zł brutto. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 31.12.2015r. Na wykonanie 
zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 24,00zł brutto, 

12. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania mapy aktualizowanej dla celów projektowych 
terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,  
pl. Przemysława 9, przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod Firmą: Dionizy 
Waloszczyk Usługi Geodezyjno – Kartograficzne z siedzibą w Poznaniu. Koszt wykonania mapy 
ustalono na kwotę 2.460,00zł brutto, 

13. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla 
potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 01.04.2015r.  
do 31.12.2016r. lub do wykorzystania kwoty jaką zamierza się przeznaczyć na realizację 
zamówienia, 

14. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzanych przez Biuro Zamówień Publicznych w 2014r. W roku 2014 zostało 
przeprowadzonych 77 postępowań zakończonych zawarciem umów w sprawie zamówienia 
publicznego, na łączną kwotę 19.755.671,11zł brutto. Postępowania zostały przeprowadzone  
w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienia z wolnej ręki oraz art. 4 pkt 8 ustawy PZP. 
Kwoty udzielonych zamówień, z podziałem na poszczególne tryby przeprowadzonych 
postępowań, kształtują się następująco: 

a) przetarg nieograniczony:  10.365.792,48zł brutto, w tym: 

− roboty budowlane - 1.854.135,71zł brutto, 

− dostawy - 4.291.240,97zł brutto, 

− usługi - 4.220.415,80zł brutto, 
b) zamówienie z wolnej ręki:  8.866.848,46zł brutto, w tym: 

− roboty budowlane - 829.151,81zł brutto, 

− dostawy - 3.680.878,zł brutto, 
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− usługi  - 4.356.818,34zł brutto. 
c) art. 4 pkt 8 ustawy PZP: 523.030,17zł brutto, w tym: 

− roboty budowlane – 252.073,17zł brutto, 

− dostawy – 270.957,00zł brutto.  
15. w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Poznański dodatku motywacyjnego na okres od 1 marca 2015r. do 31 sierpnia 2015r.,  
w następujący sposób: 

− Dyrektor ZS w Bolechowie - 750,00zł, 

− Dyrektor ZS w Puszczykowie - 1.000,00zł, 

− Dyrektor ZS w Kórniku - 1.000,00zł, 

− Dyrektor ZS Nr 1 w Swarzędzu - 1.000,00zł,  

− Dyrektor ZS Nr 2 w Swarzędzu - 750,00zł,  

− Dyrektor ZS w Mosinie - 1000,00zł, 

− Dyrektor ZS w Rokietnicy - 1.000,00zł,  

− Dyrektor SOS-W w Mosinie - 1.000,00zł,  

− Dyrektor SOS-W w Owińskach - 1.000,00zł,  

− Dyrektor PP-P w Luboniu - 1.000,00zł, 

− Dyrektor PP-P w Puszczykowie - 1.000,00zł, 

− Dyrektor PP-P w Swarzędzu - 1.000,00zł,  
16. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonych w związku z realizacją programów 

zdrowotnych w 2014r. Zarząd zatwierdził rozliczenie dwóch dotacji celowych udzielonych  
w 2014r. Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „EDICTUM” Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu,  
w związku z realizacją programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy 
(kontynuacja) oraz „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu 
poznańskiego” (kontynuacja). Na realizację powyższych programów Powiat przekazał w 2014r. 
dotacje w łącznej wysokości 699.699,78zł. Wykonawca przedłożył w terminie i zgodnie z zawartą 
umową rozliczenie dotacji. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy rozliczeń wniesiono uwagi, 
wzywając jednocześnie Realizatora do dokonania stosownych korekt, które zostały przedłożone 
w lutym 2015r. Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone w łącznej wysokości 
18.377,22zł, a od kwot zwróconych po terminie Wykonawca zapłacił powstałe odsetki za zwłokę 
w wysokości 83,00zł. Łącznie na realizację ww. programów Powiat wydatkował 681.322,56zł,  
co stanowi ok. 97,4% wartości zawartych umów, 

17. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród dla laureatów powiatowego 
etapu konkursu o tematyce antynikotynowej pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?,  
w wysokości 1.000,00zł. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie 
projektu graficznego (w technice plastycznej czarnobiałej lub kolorowej, bez użycia grafiki 
komputerowej) związanego tematycznie z pozytywnymi aspektami niepalenia lub negatywnymi 
skutkami palenia tytoniu, który można wykorzystać w celach promocyjnych. W konkursie na 
etapie powiatowym wezmą udział uczniowie klas V szkół podstawowych z powiatu poznańskiego. 
Zwycięzca weźmie udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim, 

18. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na kompleksową obsługę medialną Powiatu 
Poznańskiego poprzez produkcję Programu Telewizyjnego pt. „Powiat Poznański. Powiatowa 
17.”, w wysokości 299.800,00zł brutto. Produkcję Programu powierza się firmie DYKBAN 
Produkcja Filmowa i Telewizyjna Joanna Kasprzyk z siedzibą we Wrześni. Program (cykl 42 
odcinków) stanowić będzie podstawowy zasób materiałów telewizyjnych służących ukazywaniu 
działalności i osiągnięć powiatu poznańskiego w priorytetowych obszarach aktywności 
społecznej: kulturze, sporcie, turystyce, ochronie zdrowia, pomocy społecznej, szkolnictwie, 
edukacji i oświacie samorządowej oraz w przedsiębiorczości. Każdy odcinek całorocznego cyklu 
Programu trwać będzie do 12 minut i składać się będzie z czterech do sześciu felietonów 
poświęconych lokalnej tematyce. Program będzie zawierać m.in. zapowiedzi i relacje z imprez 
i wydarzeń oraz wszelkiego rodzaju komunikaty, prezentacje i reportaże, 
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19. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup czasu antenowego w związku z emisją 
Programu Telewizyjnego pt. „Powiat Poznański. Powiatowa 17.”, w wysokości 56.722,68zł brutto. 
Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu wyemituje w okresie od 11 marca do 30 grudnia 2015r. 
na antenie TVP Poznań cykl 42 audycji telewizyjnych pod tytułem „Powiat Poznański. Powiatowa 
17.” informujących o aktywności Powiatu Poznańskiego, w szczególności upowszechniających 
inicjatywy i rezultaty aktywności społecznej w jej naturalnych obszarach oraz przedsiębiorczości 
w powiecie poznańskim. Każdy z odcinków „Powiatowej 17.” otrzyma oprawę promocyjno - 
reklamową w postaci spotów - billboardów wzmacniających przekaz wizualny marki Powiat 
Poznański, 

20. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi opieki autorskiej dotyczącej 
programu PZOON wspierającego proces orzeczniczy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do 
wzięcia udziału w negocjacjach tj. ITTI Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, który zaproponował 
realizację zamówienia za cenę jednostkową osobogodziny za zlecone prace w wysokości 115,00zł 
brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 24 miesięcy od dnia podpisania 
umowy lub do wykorzystania kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia  
tj. do wysokości 150.000,00zł brutto, 

21. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
półki macierzy oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
z podziałem na 2 części, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji 
zamówienia, w zakresie każdej z części, zaplanowany został na okres do 42 dni od daty zawarcia 
umowy, 

22. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na rewaloryzację ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9, 
wraz z rozbiórką budynków gospodarczych oraz przebudową portierni. Postępowanie unieważnia 
się, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na wykonanie zadania 
zamierzano przeznaczyć kwotę 325.055,52zł brutto, 

23. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na rozbudowę systemu telewizji dozorowej CCTV. 
Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału  
w negocjacjach tj. TT Systems Waldemar Pudelski, Barbara Banaszak-Pudelska sp.j.- z siedzibą  
w Promnicach, która zaproponowała realizację zamówienia za cenę 18.930,78zł brutto. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 6 tygodni od dnia podpisania umowy, 

24. w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół 
publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w roku 2015. 
Zarząd ustalił wysokość miesięcznej dotacji na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego  
w wysokości 457,00zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, szkoły i placówki niepubliczne  
o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na 
jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły, w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez powiat poznański, 

25. w sprawie zaopiniowania projektu programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dopiewo na lata 
2012-2015 z perspektywą na lata 2016-201, opinia stanowi załącznik do uchwały, 

26. w sprawie ponownego 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, 

27. w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy układu drogowego w rejonie os. Zieliniec  
w Poznaniu. Zarząd Powiatu opiniuje negatywnie projekt rozbudowy układu drogowego  
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w rejonie os. Zieliniec: skrzyżowanie ulic Warszawska-Sośnicka w Poznaniu, ulice Sośnicka- Sarnia 
-Kamieńska w Poznaniu, ulice Grodnicka- Starachowicka - Zieleńska w Poznaniu, 

28. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Poznań na zwrot kosztów 
rehabilitacji mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej  na terenie 
Poznania w 2014 roku. Zarząd zatwierdził rozliczenie dotacji udzielonej Miastu Poznań na kwotę 
36.912,00zł. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanego rozliczenia dotacji stwierdza się,  
że przekazane środki finansowe zostały wykorzystane przez Miasto Poznań zgodnie  
z przeznaczeniem, rzeczywisty koszt rehabilitacji mieszkańców powiatu w wtz na terenie 
Poznania był wyższy o 58,00zł od przekazanej w 2014r. dotacji - kwota ta została przekazana  
w dn. 19.02.105r.  na rachunek bankowy Miasta Poznań, 

29. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki 

zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” w 2015 roku (kontynuacja). 
Zarząd ogłosił konkurs ofert na realizatora Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych 

wśród dzieci z powiatu poznańskiego” urodzonych w latach 2007-2013 mających na dzień 
wykonania szczepienia ukończone 24 miesiące życia, zameldowanych w gminach powiatu 
poznańskiego. Zarząd powołał komisję konkursową  w składzie:  

- Zygmunt Jeżewski – Członek Zarządu Powiatu, przewodniczący Komisji,  
- Teresa Gromadzińska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia  Starostwa 
- Dyrektor Wydziału Finansów Starostwa, 
- Przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu, 
- Pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa, 

30. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 

zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2015 roku 

(kontynuacja”. Zarząd ogłosił konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej  

w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2015 roku  dla dziewcząt 
urodzonych w 2001 roku oraz urodzonych w 2000 roku, które nie skorzystały ze szczepień  
w ramach programu realizowanego w 2014r. finansowanego z budżetu powiatu i nie były 
wcześniej zaszczepione żadną dawką szczepionki HPV, zameldowanych w gminach powiatu 
poznańskiego. Zarząd  powołał komisję konkursową w składzie:  

- Zygmunt Jeżewski – Członek Zarządu Powiatu, przewodniczący Komisji,  
- Teresa Gromadzińska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia  Starostwa 
- Dyrektor Wydziału Finansów Starostwa, 
- Przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu, 
- Pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa, 

31. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na Opracowanie koncepcji architektoniczno-
urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu  
os. Mielżyńskiego 5a, oraz Regulaminu Sądu Konkursowego dla zadania pn. 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, 

32. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenia sporządzenia opinii dotyczącej potrzeby wymiany 
istniejącego stropu w budynku ZS w Kórniku przez firmę Ewa Owsianowska Kompleksowa 
Obsługa Inwestycji z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 861,00zł brutto, 

33. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę półki do macierzy oraz 
oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 2 części: 

− Części Nr 1 – dostawa półki do macierzy – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez  
IT – PARTNER Mirosław Wiszniowski z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, który zaproponował 
realizację zamówienia za kwotę 123.433,71zł brutto. Na wykonanie zadania zamierzano 
przeznaczyć kwotę 135.300,00zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został  
na okres do 21 dni od daty zawarcia umowy, 
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− Część Nr 2 – dostawa oprogramowania - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Onex 
Group Jakub Hryciuk z siedzibą w Warszawie, który zaproponował realizację zamówienia  
za kwotę 91.360,23zł brutto. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 98.277,00zł 
brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 14 dnia od daty zawarcia 
umowy. W postępowaniu, w zakresie części nr 1 złożono 6 ofert, do kwoty 172.347,60zł,  
w zakresie części nr 2 złożono 6 ofert, do kwoty 94.397,58zł brutto,  

34. w sprawie: przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego,  
z podziałem na 3 części (część nr 1 – Artykuły i gadżety, część nr 2 – Etui i portfele, cześć nr 3 – 
Pióra i długopisy), zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji 
zamówienia, w zakresie każdej z części, zaplanowany został na okres do 45 dni od daty zawarcia 
umowy, 

35. 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 ważne jest w okresie 
od 12 marca 2015r. do  26 marca 2015r., 

36. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku szkoły i sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2. Zarząd zatwierdził 
wybór oferty złożonej przez Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając z siedzibą w Szamotułach, 
który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 1.071.698,26zł brutto. Na wykonanie 
zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 1.319.999,06zł brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 27 tygodni od dnia podpisania umowy. W postępowaniu złożono 
18 ofert do kwoty 2.127.672,03zł brutto, 

37. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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, zatwierdzenia 
SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 
do 11 tygodni od dnia podpisania umowy, 

38. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na dofinansowanie zadań edukacyjnych 
realizowanych przez szkoły z terenu powiatu poznańskiego. Zarząd postanowił przeznaczyć 
5.000,00zł na dofinansowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez szkoły,  
na zakup następujących nagród: 

− dla uczestników Konkursu „Matematyka bez granic” organizowanego dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przez Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym 
– 2.000,00zł, 

− dla uczestników Ponadgminnego Konkursu Języka Angielskiego „TAKE ON SIX” 
organizowanego dla uczniów szkół podstawowych przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka 
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie – 1.000,00zł, 

− dla uczestników Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mol Książkowy” organizowanego dla 
uczniów szkół gimnazjalnych przez Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej 
Goślinie – 2.000,00zł, 

39. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn. „Remont pomieszczeń nr 227, 228, 229, 
232, 234 Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej w budynku Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18”, przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą 
pod nazwą Struktum SJ. Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Wartość zamówienia wynosi 
44.519,11zł brutto.  Zapytanie cenowe skierowano do 4 firm, 
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40. w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych na 2015 rok. Plan stanowi załącznik do 
niniejszej Uchwały.  

 
 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie, przy 
ul. Klonowej, gm. Tarnowo Podgórne. Projekt planu wyznacza teren zabudowy usługowej. Zarząd 
zwraca uwagę, że projektowanie tak małych pod względem obszaru, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego może prowadzić do zaburzenia ładu przestrzennego  
i zrównoważonego rozwoju, a tym samym do utraty znaczenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawnego kształtującego ład przestrzenny. Ustalenia 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko 
w rejonie ul. Bukowej i spokojnej i części wsi Walerianowo, gm. Komorniki - projekt planu 
wyznacza m.in.: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy usługowej, teren zieleni z możliwością realizacji zabudowy usługowej, 
teren usług sporu i rekreacji, tereny rolnicze, tereny lasu, tereny zieleni urządzonej, infrastruktury 
technicznej, teren cmentarza, tereny dróg publicznych o charakterze ulic dojazdowych oraz 
tereny dróg wewnętrznych. Droga powiatowa nr 2388P Komorniki Rosnówko znajduje się poza 
granicami opracowania. Zarząd zwraca uwagę, że ww. droga nie spełnia definicji drogi 
powiatowej i winna zostać przekwalifikowana do kategorii dróg gminnych. Ponadto, 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. Tak duży stopień zainwestowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne 
utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących w kierunku Poznania, co niekorzystnie 
wpłynie również na jednostkowe koszty budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej  
i społecznej stanowiących zadanie własne gminy, 

3. nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Kiekrz i Rokietnica, rejon ul. Kierskiej i ul. 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 powiatowa nr 2424P Rokietnica – Kiekrz. Przedmiotowy projekt planu nie uwzględnia 
zapisów 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., co stoi w sprzeczności 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.  
Z powyższego wynika, że załącznik graficzny do projektu zmiany planu pośrednio nie uwzględnia 
zapisów § 9 ust. 3 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, który mówi, że drogi wyższej kategorii 
wybudowane na powierzchni gruntu dzielą drogi niższej kategorii wybudowane na powierzchni 
gruntu na odrębne działki ewidencyjne. Ponadto Zarząd zwraca uwagę, że pas drogi powiatowej 
nr 2424P według stanu prawnego sprzed cytowanych decyzji Wojewody Wielkopolskiego,  
w zakresie oznaczonym symbolem 1KDG został poszerzony o działki będące własnością Skarbu 
Państwa – trwały zarząd GDDKiA (dz. o nr ewid. 281/3, 325/7 obr. Rokietnica oraz 176/1, 176/2 
obr. Kiekrz). W związku z powyższym należy wyznaczyć przebieg drogi powiatowej zgodnie  
ze stanem faktycznym i zgodnym z ww. decyzjami Wojewody Wielkopolskiego,  

4. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Centrum 
Ceradza Kościelnego - projekt planu wyznacza m.in.: teren zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych, teren zieleni, teren drogi publicznej klasy zbiorczej oraz tereny dróg 
wewnętrznych. Droga Powiatowa nr 1890P Grzebienisko - Jankowice częściowo znajduje się  
w granicach opracowania. Przesłany do uzgodnień projekt zmiany planu zakłada inny przebieg 
drogi powiatowej nr 1890P niż w uzgodnionym w 2010r. projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (postanowienie znak: WD.7323-18-9/10). Pas drogi 
powiatowej został zwężony poprzez przeprowadzenie linii rozgraniczającej tereny o różnym 
przeznaczeniu po obrysie budynku na nieruchomości o nr ewid. 51 obr. Ceradz Kościelny. 
Ponadto na dz. o nr ewid. 51 obr. Ceradz Kościelny wyznaczono teren KDZ jako teren drogi 
powiatowej. Obszar ten został włączony w pas drogowy drogi powiatowej już w 2010r., w planie 
zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą nr LXXXI/832/2010 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 09.11.2010r. i uzgodnionym z Zarządem Powiatu w Poznaniu 
postanowieniem znak: WD.7323-18-9/10 z dnia 05.03.2010r.,  

5. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w Tarnowie Podgórnym – wschodnia obwodnica Tarnowa Podgórnego - projekt planu wyznacza 
m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową, teren drogi 
publicznej klasy lokalnej oraz tereny dróg dojazdowych wewnętrznych. 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, zwłaszcza w wypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej  
w bezpośrednim sąsiedztwie dróg o dużym znaczeniu np. obwodnic. Droga Powiatowa nr 2404P 
Tarnowo Podgórne - Napachanie znajduje się poza obszarem opracowania.  Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Wiry  
w rejonie ulic: Poznańskiej, Podgórnej i Granicznej, gm. Komorniki  - projekt planu wyznacza 
m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni urządzonej, tereny 
infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki, tereny dróg publicznych lokalnych oraz 
dróg wewnętrznych. Droga powiatowa nr 2390P Komorniki – Łęczyca znajduje się poza granicami 
opracowania. Zarząd Powiatu w Poznaniu 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. Duży stopień zainwestowania 
niedostosowany do sieci dróg może spowodować znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu  
na drogach prowadzących w kierunku Poznania, co niekorzystnie wpłynie również  
na jednostkowe koszty budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej stanowiących 
zadanie własne gminy, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Wsi Wiry  
w rejonie ulic: Poznańskiej, Podgórnej i Nowej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza m.in.: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług, tereny zieleni urządzonej, tereny 
infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki, teren dróg wewnętrznych. Droga 
powiatowa nr 2390P Komorniki – Łęczyca znajduje się poza granicami opracowania. 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. Duży stopień zainwestowania niedostosowany  
do sieci dróg może spowodować znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 
prowadzących w kierunku Poznania, co niekorzystnie wpłynie również na jednostkowe koszty 
budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej stanowiących zadanie własne gminy, 

8. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Chomęcice w rejonie skrzyżowania ul. Poznańskiej i Głuchowskiej, gm. Komorniki – projekt planu 
wyznacza m.in.: teren zabudowy zagrodowej, teren zieleni izolacyjnej. Droga powiatowa 2412P 
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Trzcielin – Szreniawa znajduje się poza granicami opracowania. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

9. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Plewiska w rejonie ul. Fabianowskiej i Dojazd, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza m.in.: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren dróg publicznych klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 
teren publicznego ciągu pieszojezdnego. Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę,  
że wyznaczenie tak rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej stoi w sprzeczności 
z powszechnie znanymi prognozami demograficznymi. 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, 

10. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Plewiska w rejonie ulic: Fabianowskiej, Kupieckiej i Skrytej, gm. Komorniki - projekt planu 
wyznacza m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren dróg publicznych klasy zbiorczej, tereny dróg  
publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, teren zieleni urządzonej  
i infrastruktury technicznej, tereny zieleni urządzonej. Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę, 
że wyznaczenie tak rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej stoi w sprzeczności 
z powszechnie znanymi prognozami demograficznymi. 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, 

11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska 
w rejonie ulic: Fabianowskiej, Rzemieślniczej i Zbożowej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza 
m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren dróg publicznych klasy zbiorczej, tereny dróg  publicznych 
klasy dojazdowej, teren publicznego ciągu pieszojezdnego, teren drogi wewnętrznej oraz tereny 
zieleni urządzonej. Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę, że wyznaczenie tak rozległych 
terenów zabudowy mieszkaniowej stoi w sprzeczności z powszechnie znanymi prognozami 
demograficznymi. 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, 

12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: 
Konarskie, Radzewo, Czmoniec, część wsi Czołowo oraz część wsi Czmoń- część B, w 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 produkcji  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). W przesłanym do ponownego 
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uzgodnienia projekcie planu miejscowego uwzględnione zostały uwagi wniesione przez Zarząd 
Dróg Powiatowych dotyczących racjonalnego oraz uporządkowanego uzgodnienia poszerzeń oraz 
zwężeń na drogach powiatowych w granicach planu (Postanowienie ZDP z dnia ZDP.11.440.83/12 
z dnia 12.02.2015r.), 

13. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:  
ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark 5 – w dwóch etapach A i B 
– projekt planu wyznacza m.in.: 

− etap A: teren zabudowy usług oświaty, usług sportu i rekreacji, teren zabudowy usługowej, 
tereny dróg wewnętrznych, teren drogi pieszej, 

− etap B: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowo – usługowej, teren drogi publicznej klasy 
lokalnej, teren drogi publicznej klasy głównej oraz tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 

14. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
aktywizacji gospodarczej w Rumianku – część A, gm. Tarnowo Podgórne – projekt planu wyznacza 
m.in.: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej lub zabudowy usługowej, teren zieleni otwartej 
lub wód powierzchniowych śródlądowych, teren drogi publicznej klasy dojazdowej. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

15. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Wiosennej w Murowanej Goślinie – projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny 
sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, teren zieleni krajobrazowej, łąk, zadrzewień i wód 
powierzchniowych, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych, teren infrastruktury 
ciepłownictwa i gazownictwa. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

16. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik, etap III – projekt planu wyznacza 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo – usługowej, tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, tereny 
zieleni urządzonej, tereny rowu melioracyjnego, tereny komunikacji, tereny infrastruktury 
technicznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 

 

 

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

 

1. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2476P, 

2. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2489P, 

3. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2422P, 

4. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2392P, 

5. w sprawie określenia realizowanych przez powiat poznański zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokość środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 
2015, 

6. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2015-
2017”, 

7. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2015, 
8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2021, 
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9. w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej w m. Mosina, 

10. w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2466P, 

11. w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2461P na odcinku ul. Poznańska i Leśna w m. Daszewice, 

12. w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2497P, 

13. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/394/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27  maja   2014r. 
w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2461P – ul. Poznańska w m. Kamionki, zmienionej uchwałą  
Nr XLIII/439/IV/2014 z dnia 23 września 2014r. 

14. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/279/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 
2013r. w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadań zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi.  

15. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/275/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27  czerwca 
2013r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zadania zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2420P – ul. Wierzbowa w m. Tarnowo Podgórne i Lusowo zmienionej uchwałami 
Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXV/331/IV/2013 z dnia 11 grudnia 2013r. i nr XLIII/440/IV/2014.  

 
 
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: 

− interpelacjami i zapytaniami Radnych Powiatu. 
 

3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla: 
- uczennicy ZS w Puszczykowie  w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych 
roku szkolnego 2014/2015, 
- uczennicy ZS nr 1 w Swarzędzu w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 
dydaktycznych roku szkolnego 2014/2015. 

 
4. Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował treść odpowiedzi na pismo Burmistrza Miasta  

i Gminy Murowana Goślina w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego usług oświaty przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie. W granicach obszaru 
objętego planem znajdują się działki o nr ewid. 277/5 i 277/8 obr. Murowana Goślina stanowiące 
własność Powiatu Poznańskiego. Zarząd nie zgłasza uwag do przyjętych w projekcie planu 
rozwiązań. 

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

przeprowadzoną w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Swarzędzu. Kontrola została 
przeprowadzona w okresie od dnia 12.01.2015r. do dnia 20.01.2015r. przez Wydział Audytu  
i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu 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 na poprzednich kontrolach. 
Kontrolą objęty został IV kwartał 2013 roku i rok 2014. Ustalenia kontroli zawarte zostały  
w protokole kontroli z dnia 27.01.2015r., podpisanym w dniu 27.01.2015r. przez dyrektora 
Poradni i głównego księgowego. Sformułowano zalecenia pokontrolne. 
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6. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Gminą Stęszew w sprawie udzielenia 
Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie do  
1 etatu pedagogicznego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Luboniu – Filia  
w Stęszewie, w roku 2015, w łącznej wysokości 25.000,00zł.  

 
7. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem dyrektorów PPP, wyraził zgodę na przerwę 

urlopową w poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych  przez powiat poznański 
w roku 2015 w następujących terminach: 
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Luboniu wraz z filiami - przerwa od 6.07.2015r.  

do 31.07.2015r., 
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Puszczykowie wraz z filią - przerwa od 20.07.2015r. 

do 14.08.2015r., 
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Swarzędzu przerwa  - od 3.08 do 7.08.2015r. 
 - filia Czerwonak -  przerwa od 20.07.2015r. do 14.08.2015r. 

- filia Pobiedziska - przerwa od 20.07.2015r. do 14.08.2015r. 
- filia Kostrzyn - przerwa od 20.07.2015r. do 14.08.2015r. 
- filia Murowana Goślina - przerwa od 20.07.2015r. do 14.08.2015r. 

Zaproponowany harmonogram przerw urlopowych zapewnia możliwość ciągłego korzystania  
ze specjalistycznych usług poradni w okresie letnim, na terenie powiatu poznańskiego. W dniach 
od 3.08.2015r. do 7.08.2015r. dyżur pełnić będzie PPP w Luboniu. 

 
8. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskiem dot. nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów: Czerwonak, obręb nr 0006, Koziegłowy, arkusz mapy 17, działka nr 196/69 zapisaną  
w księdze wieczystej PO1P/00269541/1 zaakceptował działania mające na celu dokonanie 
podziału działki nr 196/69 w Koziegłowach na 4 nowe działki, wyraził zgodę na poniesienie 
kosztów związanych z postępowaniem podziałowym, zaakceptował działania zmierzające do 
odpłatnego udostępnienia części nieruchomości. 

 
9. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  

w 2014r. „Rynek Pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2014 roku”, który zawiera m.in. 
analizę lokalnego rynku pracy (ewidencję osób bezrobotnych, strukturę osób bezrobotnych  
w Poznaniu i powiecie poznańskim, ewidencję osób bezrobotnych według gmin powiatu 
poznańskiego, charakterystykę osób bezrobotnych, osoby z niepełnosprawnościami na rynku 
pracy), informacje nt. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (pośrednictwo pracy  
i poradnictwo zawodowe, EURES, środki finansowe przeznaczone na aktywizację - programy 
rynku pracy (finansowane z EFS, FP), kursy, szkolenia, inne formy aktywizacji (staże, praca 
interwencyjne, prace społecznie użyteczne), nowelizacja ustawy - nowe formy wsparcia, 
ekonomia społeczna, aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami), wspieranie 
przedsiębiorczości (nowe firmy powstałe w Poznaniu i powiecie poznańskim, informacje  
o działaniach Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, współpracy z pracodawcami 
(oferty pracy, zwolnienia grupowe, formy współpracy z pracodawcami), współpracy z innymi 
partnerami rynku pracy (współpraca partnerska z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego),  działalności Powiatowej 
Rady Zatrudnienia,  promocja działań urzędu (targi pracy, nagrody i wyróżnienia), struktura 
wydatków Funduszu Pracy. 
 Rok 2014 przyniósł poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy, ponieważ pracodawcy zaczęli 
przyjmować nowych pracowników. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu z miesiąca na 
miesiąc rosła liczba ofert pracy, by w sierpniu osiągnąć poziom 2.238 ofert. Wzrostowi liczby 
ofert zatrudnienia towarzyszył spadek liczby osób rejestrujących się w urzędzie pracy. Na koniec 
stycznia zarejestrowane były 21.394 osoby, w końcu września 17.016 osób, w grudniu 15.956 
osób. W 2014r. zarejestrowano ogółem 25.396 osób w tym 8.939 z powiatu poznańskiego, 
wykreślono z ewidencji 31.122 osoby, w tym 10.485 osób z powiatu poznańskiego. Stopa 
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bezrobocia na dzień 31.12.2014r. ogółem wynosiła 3,6% (na 31.12.2013r. 4,1%), w powiecie 
poznańskim 3,6 % (4,6%), w mieście Poznań 3,3% (4,1%).  
 W 2014 roku PUP przeznaczył ponad 20 milionów złotych na programy aktywizacji 
zawodowej. Z tych środków organizowano staże zawodowe u pracodawców, szkolenia 
podnoszące kwalifikacje osób zarejestrowanych, wspierano także przedsiębiorczość. 551 osób 
otrzymało jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej, ostatnio tak liczną 
grupę osób urząd wspomógł w 2010 roku. Urząd sięgał także po dodatkowe środki z rezerwy 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  
Sprawozdanie dostępne jest na stronie www.pup.poznan.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 16 marca 2015r.  


