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OP.0021.6.2015  
 
 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 

1. 21 maja 2015r. godz. 15:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu               Zygmunt Jeżewski 

oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska, 

 
2. 26 maja  2015r. godz. 14:00, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 

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

 
3. 28 maja 2015r. godz. 09:15, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 

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

 
4. 29  maja 2015r. godz. 11:30, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu               Zygmunt Jeżewski 

oraz 
Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu 

      Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska. 
 

5. 1 czerwca 2015r. godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
Starosta                              Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu               Zygmunt Jeżewski 

      oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska, 
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6. 5  czerwca 2015r. godz. 13:00, w którym udział wzięli: 
Starosta                              Jan Grabkowski 
Członek Zarządu               Zygmunt Jeżewski 

      oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

      Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 

7. 10 czerwca 2015r. godz. 14:30, w którym udział wzięli: 
Starosta                              Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu               Zygmunt Jeżewski 

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

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego –  8  postanowień  
(w tym  3 o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy nr ZP.272.00058.2014 część nr 2  
w zakresie świadczenia usług sprzątania pomieszczeń stanowiących własność Powiatu 
Poznańskiego, mieszczących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Zielonej 8.  
Zgodnie z zapisami powyższej umowy,  wynagrodzenie za zamówienie jest realizowane 
odpowiednio do wysokości posiadanego przez Powiat Poznański oraz Zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu udziału w powierzchni ogólnej, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę. 
W związku z planowanym przekazaniem dodatkowych pomieszczeń Zarządowi Dróg 
Powiatowych w Poznaniu, a tym samymi zwiększeniem zajmowanej przez tą jednostkę 
powierzchni, konieczne jest wprowadzenie zmian w wysokości udziału wartości wynagrodzenia 
za wykonywaną usługę, które po zmianie będą wynosić: Powiat Poznański – 42,96%, ZDP – 
57,04%, 

3. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę programów komputerowych i materiałów 
dydaktycznych na potrzeby projektu „Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, współfinansowanego  
ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zatwierdzenia 
SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

4. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku Internatu  
Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2, wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów 
niepełnosprawnych – etap II. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Firmę Instalacyjno - 
Budowlaną WIELĄDEK Tomasz Wielądek z siedzibą w Chodzieży, która zaproponowała realizację 
zamówienia za kwotę 3.354.438,72zł brutto i udzieliła 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace 
budowlane. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 4.019.364,48zł brutto. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 14 miesięcy od dnia przekazania terenu 
budowy, które nastąpi nie wcześniej niż 01.07.2015r. W postępowaniu złożono 9 ofert do kwoty 
4.973.895,68zł brutto, 

5. w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu Pani Małgorzaty Waligórskiej,  do reprezentowania Powiatu 
Poznańskiego w postępowaniach administracyjnych, w których Powiat Poznański jest stroną 
postępowania jako właściciel nieruchomości, w zakresie ochrony środowiska. Upoważnienie 
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ważne jest na czas pełnienia funkcji Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa                  
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

6. w sprawie udzielenia dotacji na odstrzał redukcyjny lisów i jenotów, w łącznej wysokości 
18.500,00zł (20,00zł brutto/sztuka) następującym kołom łowieckim: 

− Koło Łowieckie Nr 21 „JAWOR” –  2.000,00zł 

− Koło Łowieckie Nr 73 „KOGUT” –  1.400,00zł 

− Koło Łowieckie Nr 85 „RYŚ” –   1.000,00zł 

− Koło Łowieckie Nr 33 „ŻBIK” –  2.100,00zł 

− Koło Łowieckie Nr 32 „LIS” –  1.400,00zł 

− Koło Łowieckie Nr 22 „CZAJKA” – 2.400,00zł 

− Koło Łowieckie Nr 8 „SZARAK” – 1.200,00zł 

− Koło Łowieckie Nr 13 „LIS” – 4.000,00zł 

− Koło Łowieckie Nr 9 „DIANA” – 1.400,00zł 

− Koło Łowieckie Nr 81 „DROP” – 1.600,00zł. 
Kilkuletnie działania kół łowieckich, polegające na przeprowadzeniu odstrzałów redukcyjnych 
lisów i jenotów przynoszą wymierne efekty w postaci zmniejszenia populacji tych zwierząt, 
zagrażających drobnej zwierzynie, a zwłaszcza ptactwu, młodym sarnom, populacji zająca oraz 
ograniczenia siedlisk wścieklizny. Odstrzał redukcyjny służy przywróceniu równowagi ekologicznej  
w środowisku, 

7. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę albumu 
pt. „Perła w koronie Wielkopolski. Zamek w Kórniku”, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Fundację Zakłady Kórnickie  
z siedzibą w Kórniku. Termin realizacji zadania zaplanowany został na okres 30 dni roboczych 
 od dnia podpisania umowy,  

8. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia na prowadzenie 
rachunku bankowego Powiatu Poznańskiego i jego jednostek organizacyjnych. Zarząd wyraził 
zgodę na zawarcie umowy w zakresie obsługi rachunków bankowych Powiatu Poznańskiego  
i jego jednostek organizacyjnych, z Bankiem Handlowym Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 
który w przedstawionej ofercie zaproponował nieodpłatną realizację zadania w zakresie: 
otwarcia i prowadzenia rachunku podstawowego oraz pomocniczych w walucie PLN i innych 
walutach, przelewy krajowe przesyłane do Banku drogą elektroniczną, instalację systemu 
bankowości elektronicznej wraz z szkoleniem użytkowników oraz wydawaniem kart dostępu 
(instalację, utrzymanie, serwis), wyciągi przesyłane w wersji elektronicznej i papierowej, wpłatę 
gotówki w kasie, wypłatę gotówki z kasy, wydanie książeczki czekowej, telefoniczną informację  
o stanie środków na rachunku, wydanie zaświadczeń i opinii bankowej, przelew zagraniczny  
w obrębie SEPA i poza SEPA, obsługę Kart ViSa Business obejmującą wydanie kart, ich obsługę, 
rozszerzoną odpowiedzialność Banku, rozliczenie kart, operacje bezgotówkowe w kraju  
i zagranicą, uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego, obsługę przychodzących przelewów 
zagranicznych, tworzenie lokat terminowych oraz stałe zlecenia przeksięgowań wewnętrznych 
pomiędzy rachunkami Powiatu. W przypadku wystąpienia kosztów wynikających z bieżących 
potrzeb, wykraczających poza wyżej wskazany zakres, finansowanie tych usług nastąpi  
z klasyfikacji dz. 750, rozdz. 75020 § 4300. Przewiduje się, że wartość tych usług nie przekroczy 
10.000zł. Termin realizacji zamówienia został wyznaczony na okres od 29.06.2015r.  
do 28.06.2019r., 

9. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez 
współorganizację XVII Dożynek Wojewódzko – Archidiecezjalnych w Buku w dniu 30 sierpnia 
2015 roku, w wysokości do 60.000,00zł brutto. Wykonawcami usług są: 

− Agencja Usługowa Letus Lidia Taborowska z siedzibą w Poznaniu, w zakresie wynajmu, 
montażu i demontażu 2 scen, oświetlenia i nagłośnienia -  koszt 56.776,80zł brutto, 

− RAK-SERVICE s. c. Koncesjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia z siedzibą w Poznaniu,  
w zakresie montażu płotków ochronnych – koszt 1783,50zł brutto, 
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− Clipper Sp. z o. o. oddział Poznań z siedzibą w Chludowie, w zakresie wynajęcia przenośnej 
toalety – koszt 259,00zł brutto. 

Dożynki Wojewódzko - Archidiecezjalne to wydarzenie skupiające mieszkańców całego 
Województwa Wielkopolskiego, tym samym tworząc znakomitą okazję do działań informacyjno - 
promocyjnych poprzez m.in. prezentacje dorobku i materiałów promocyjnych Powiatu 
Poznańskiego, 

10. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród za Działalność Kulturalną, rozpatrującą wnioski  
o przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury w roku 2014r., w następującym składzie: 

− Przewodniczący Komisji - Jan Grabkowski Starosta Poznański,  

− Wiceprzewodniczący Komisji - Piotr Burdajewicz Przewodniczący Rady Powiatu,  

− Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański,  

− Sekretarz Komisji - Andrzej Wróblewicz Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, 

− Grażyna Głowacka Przewodnicząca Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady 
Powiatu,  

− Barbara Antoniewicz Członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu. 
Regulamin Prac Komisji stanowi załączniki do uchwały, 

11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie Opinii dotyczącej stanu 
technicznego instalacji sygnalizacji pożaru na IV piętrze budynku przy ul. Słowackiego 8  
w Poznaniu, z Przedsiębiorcą Andrzejem Baranowskim, prowadzącym działalność gospodarczą 
pod nazwą Andrzej Baranowski EMOUSE z siedzibą w Poznaniu. Wartość prac ustalono na kwotę 
4.920,00zł brutto, 

12. w sprawie nieodpłatnego przekazania do Domu Dziecka w Kórniku-Bninie tablicy interaktywnej 
SMART BOARD 680 wraz z oprogramowaniem. Tablica nie znajduje zastosowania w Starostwie,  
a ze względu na dobry stan techniczny może być jeszcze wykorzystywana. Tablica została w 100% 
zamortyzowana i posiada wartość księgową 0,00zł, 

13. w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na konserwację urządzeń melioracji wodnej 
szczegółowej. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł na wykonanie prac 
związanych z konserwacją urządzeń melioracji wodnej szczegółowej przez następujące spółki 
wodne działające na terenie powiatu poznańskiego: 
1) Poznański Związek Spółek Wodnych w imieniu następujących spółek gminnych: 

a) Gminnej Spółki Wodnej Czerwonak - 9.930,00zł, 
b) Gminnej Spółki Wodnej Dopiewo - 13.060,00zł, 
c) Gminnej Spółki Wodnej Komorniki -  3.400,00zł, 
d) Spółki Wodnej Luboń  -  650,00 zł, 
e) Gminnej Spółki Wodnej Rokietnica - 13.955,00zł, 
f) Gminnej Spółki Wodnej Stęszew - 16.090,00zł, 
g) Gminnej Spółki Wodnej Suchy Las - 13.550,00zł, 
h) Gminnej Spółki Wodnej Tarnowo Podgórne  - 14.430,00zł, 

2) Związek Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Zlewni 
Mogielnicy Wschodniej Buk - 22.240,00 zł, 

3) Gminna Spółka Wodna Kleszczewo - 12.075,00zł, 
4) Spółka Wodno - Melioracyjna „Trojanka" Murowana Goślina - 10.590,00zł, 
5) Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Pobiedziska -  21.180,00zł, 
6) Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Swarzędz -  14.830,00zł, 
7) Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Kórnik - 

11.780,00zł, 
8) Gminna Spółka Wodna Kostrzyn Wlkp. - 22.240,00 zł. 
Kwotę w wysokości 200.000,00zł, jaka została zaplanowana na realizację przedsięwzięcia, 
rozdzielono pomiędzy wszystkie zainteresowane spółki wodne, proporcjonalnie według długości 
rowów melioracyjnych, którymi dana spółka zarządza, 
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14. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie: Opinii technicznej w zakresie 
działania wentylacji grawitacyjnej w budynku ZS nr 1 w Swarzędzu z firmą SYSTHERM Danuta 
Gazińska Sp. J.  z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 14.514,00zł brutto, 

15. w sprawie wyrażenia zgody na: Wykonanie mapy aktualizacyjnej dla celów projektowych terenu 
Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przez firmę Dionizy Waloszczyk Usługi Geodezyjno-
Kartograficzne z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 7.000,00zł brutto, 

16. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy Nr ZP.272.00006.2014 – część nr 1,  
o świadczenie usługi kompleksowej, zawartej z ENEA S.A. w dniu 25.03.2014r. Zmiana dotyczy  
zmniejszenia mocy umownej dla budynku ZS w Puszczykowie do wartości 27 kW (było 45kW),  
co wiąże się ze zmianą taryfy i spowoduje zmniejszenie opłat stałych i zlikwiduje dodatkowe 
opłaty za moc bierną, oraz zwiększenie mocy umownej dla budynku Starostwa przy  
ul. Słowackiego 8 do wartości 140kW (było 120kW), z uwagi na zapotrzebowanie na energię 
elektryczną wynikającą z montażu nowych urządzeń klimatyzacyjnych, 

17. w sprawie przekazania nowo wbudowanych elementów pasa drogowego (sygnalizacja świetlna, 
oznakowania pionowe) Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych  
i Autostrad, w związku z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2512P z drogą krajową nr 92 
(droga krajowa nr 92 w m. Jasin) o łącznej  wartości 2.098.731,18zł brutto, 

18. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zespołowi Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Poznańskiego, położonej w gminie Murowana Goślina, oznaczonej w ewidencji gruntów - arkusz 
mapy 5, działka nr 266/34 o pow. 485m², zapisanej w księdze wieczystej KW  
nr PO1P/00189901/8. Ww. nieruchomość przekazuje się w trwały zarząd na cele związane  
z działalnością oświatową, 

19. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn.: Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń archiwum Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, z Przedsiębiorcą Januszem Węclewiczem, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą: Janusz Węclewicz Nadzór i Projektowanie z siedzibą  
w Poznaniu. Wartość prac ustalono na kwotę 1.230,00zł brutto, 

20. w sprawie dopuszczenia do udziału w konkursie i zaproszenia do składania prac konkursowych 
uczestników Konkursu jednoetapowego na opracowanie koncepcji architektoniczno – 
urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu,  
os. Mielżyńskiego 5a. W konkursie zostało złożonych 40 wniosków. Dopuszczonych do udziału  
w Konkursie i zaproszonych do złożenia prac konkursowych zostało 29 Uczestników, którzy 
spełnili wymogi formalno – prawne, 

31. w sprawie podpisania umowy na dostawę oprogramowania SQL Server Standard Core 
License/Software Assurance Pack Government OPEN 2 Licenses No Level Core License Qualifiled 
(7NQ – 00266), z firmą INFOMEX Sp. z o. o. z siedzibą w Żywcu. Całkowity koszt usługi wynosi 
19.208,00zł brutto. W celu zapewnienia wymagań wynikających z Krajowych Ram 
Interoperacyjności, odnośnie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, niezbędne jest 
zapewnienie dodatkowego środowiska bazodanowego MS SQL, w celu rozdzielenia różnych 
aplikacji wykorzystujących to samo środowisko, 

32. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2015, 
33. w sprawie zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych 

przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2015r. na realizację zadań powiatu 
poznańskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji 
zdrowia oraz pomocy społecznej w II otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Zarząd Powiatu zatwierdził preliminarz wydatków na realizację zadań:  

− w zakresie kultury i sztuki na łączną kwotę 132.000,00zł (organizacja imprez mających 
znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego - 7 zadań - 
od 7.000,00zł do 33.000,00zł, wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw 
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w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dot. tradycji i kultury obszaru Powiatu 
Poznańskiego - 2 zadania - 9.000.00zł i 18.000,00zł), 

− w zakresie kultury fizycznej na łączną kwotę 78.992,00zł (upowszechnianie kultury fizycznej  
i turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego – 
2 zadania po 6.500,00zł,  organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych  
o zasięgu powiatowym – 3 zadania od 2.000,00zł i 15.000,00zł, organizacja przygotowań  
i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, 
ogólnopolskich i międzynarodowych – 7 zadań, od 3.000,00zł do 16.850,00zł), 

− w zakresie turystyki na łączną kwotę 23.958,00zł (organizowanie imprez sportowych, 
rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym – 2 zdania – 5.000,00zł i 8.000,00zł, 
upowszechnianie kultury fizycznej i turystki ze szczególnym nastawieniem na dzieci  
i młodzież z powiatu poznańskiego – 2 zdania – 2.408,00zł i 8.550,00zł), 

−  w zakresie edukacji na łączna kwotę 15.000,00zł (wspieranie działań edukacyjnych 
integrujących dzieci i młodzież z terenu powiatu poznańskiego (np. konkursy, programy 
edukacyjne, festiwale, cykle zajęć edukacyjnych odbywających się na terenie powiatu 
poznańskiego – 2 zadania – 7.600,00zł i 7.400,00zł), 

− w zakresie ochrony i promocji zdrowia na łączną kwotę 7.050,00zł (edukacja zdrowotna  
i promocja zdrowego stylu życia poprzez organizacje kampanii społecznych i innych wydarzeń 
lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców  lub  wybranej grupy społecznej powiatu 
poznańskiego – 1 zadanie), 

− w zakresie pomocy społecznej na łączną kwotę 85.275,00zł (zapobieganie zjawisku przemocy  
w rodzinie, szkole i w środowisku lokalnym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym  
i uzależnieniom w powiecie poznańskim - 4 zadania od 5.000,00zł do 12.800,00zł,  
poprawa jakości życia ludzi starszych z powiatu poznańskiego i ich aktywności życiowej oraz 
rozwijanie zróżnicowanych form opieki i usług dla tych osób – walka ze stereotypem  
człowieka starego – aktywizacja seniorów  - 2 zadania – 3.500,00zł i 5.300,00zł, ograniczenie 
skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami 
z powiatu poznańskiego – 4 zadania od 2.500,00zł do 10.000,00zł, promowanie aktywności 
osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego w różnych dziedzinach życia 
społecznego i zawodowego - 2 zadania – 5.800,00zł i 4.000,00zł, 1 wniosek nie otrzymał 
dotacji, wspieranie działań na rzecz rozwijania zainteresowań i uzdolnień osób 
niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego – 2 zadnia - 8.000,00zł i 4.575,00zł). 
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu preliminarz wydatków stanowi podstawę do zawierania 
umów z wykonawcami zadań, 

34.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania pn. Wykonanie 
modernizacji stacji transformatorowej K-69/E dla budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
przy u. Jackowskiego 18 w Poznaniu, do dnia 27 czerwca 2015r. z uwagi na niewywiązanie się 
dostawcy urządzeń elektrycznych z terminu dostawy. Kolejny termin dostawy ustalono na dzień 
15 czerwca 2015r, a wykonanie robót wiąże się z koniecznością wyłączenia zasilania, co musi być 
uzgodnione z ENEA S.A. na 14 dni przed terminem proponowanego wyłączenia. Umowa  
na realizację inwestycji została podpisana z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ELPROPO 
spółka cywilna z siedzibą w Stęszewie, z terminem realizacji do dnia 31 maja 2015r., 

35. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej  
nr 2723P – ulicy Nowej w Grodzisku Wielkopolskim, od km 10+617 do km 10+029, ulicy Drzymały 
w Grodzisku Wielkopolskim od km 10+029 do km 9+710 na terenie Powiatu Grodziskiego, 
dotychczasowej kategorii, 

36. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę albumu pt. „Perła w koronie Wielkopolski. 
Zamek w Kórniku”. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z wykonawcą zaproszonym 
do wzięcia udziału w negocjacjach tj. Fundacja Zakłady Kórnickie z siedzibą Kórniku, która 
zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 25.000,00zł (cena jednostkowa egzemplarza 
wynosi 62,50zł brutto), 
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37. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2651/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2014 roku 
w sprawie: powołania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli 
emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zmiana dot. składu 
Komisji, która obecnie przedstawia się następująco: 

− Przewodniczący Komisji – Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański 

− Dorota Iwanowska –przedstawiciel ZSZZ „Solidarność” 

− Barbara Fąka-Jankowiak – przedstawiciel ZNP 

− Barbara Antoniewicz – przedstawiciel Rady Powiatu 

− Andrzej Laskowski –przedstawiciel Rady Powiatu 

− Agnieszka Przybylska – pracownik Wydziału Edukacji (do obsługi Komisji). 
38. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej zaprojektowania i wykonania drenażu 

opaskowego na potrzeby Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – 
budynek Szkoły położonej w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1, z Zakładem Instalacyjnym WOD -
KAN. C.O. i Gaz Ryszard Antczak z siedzibą w Kobylnicy, który zaproponował realizację 
zamówienia za kwotę 121.000,00zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został  
na okres do 10 tygodni od dnia podpisania umowy. W postępowaniu złożono dwie oferty, druga 
była na kwotę  188.107,65zł, 

39. w sprawie zakupu licencji „Rejestry budowlane” w systemie FINN od firmy LTC Sp. z o.o.  
z siedzibą w Wieluniu, za kwotę 9.840,00zł brutto. Rozbudowa programu FINN obejmuje dostawę 
licencji, usługi wdrożeniowe i konfiguracyjne związane z parametryzacją systemu oraz szkolenie 
realizowane w urzędzie. Moduł spełnia nowe wymagania wynikające z nowelizacji ustawy z dnia  
7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w zakresie publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej 
rejestru zgłoszeń budowlanych w zakresie wymienionym w art. 30a ustawy, 

40. w sprawie podpisania umowy na dostawę nowego zasilacza UPS Riello MST15, rozbudowę 
aktualnie użytkowanego zasilacza UPS Riello MST15 do konfiguracji dwóch zasilaczy UPS 
pracujących w systemie pracy równoległej, z firmą P.I.W. Camco Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie, za kwotę 33.759,81zł brutto, 

41. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę programów 
komputerowych i materiałów dydaktycznych na potrzeby projektu „Równe szanse – program 
rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  
w Owińskach współfinansowanego ze środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez PROGRA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 
która zaoferowała dostawę programów komputerowych i materiałów dydaktycznych za kwotę 
7.000,00zł brutto, termin dostawy 5 dni kalendarzowych. W postępowaniu złożono 2 oferty, 
druga była na kwotę 7.883,00zł i 14 dniowy termin dostawy, 

42. w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez powiat poznański na rok 2015 w wysokości 83.550,00zł brutto 
(łącznie 1671 godz. zajęć) w następujący sposób: 

− ZS w Rokietnicy (330 godz.) -  16.500,00zł 

− ZS w Bolechowie  (365 godz.) -  18.250,00zł 

− SOS-W w Mosinie (120 godz.)  -  6.000,00zł 

− SOS-W w Owińskach (100 godz.) - 5.000,00zł 

− ZS w Mosinie ( 520 godz.)  - 26.000,00zł  

− Dom Dziecka  w Kórniku-Bninie ( 116 godz.) - 5.800,00zł 

− OWR w Kobylnicy (120 godz.) -  6.000,00zł, 
43. w sprawie zatwierdzenia zestawienia podziału nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2014, w następujący sposób: 

− I nagroda w wysokości 8.000,00zł netto -  Teresa Rogozia - Olejnik, Kórnik 

− II nagroda w wysokości 5.500,00zł netto -  Hanna Sztachańska, Rokietnica 

− III nagroda w wysokości 2.500,00zł netto - Ewa Jarosława i Włodzimierz Buczyńscy, Kobylnica, 
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44. w sprawie zatwierdzenia realizacji Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie poznańskim (I)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, opracowanego w ramach Osi 
priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1. Wsparcie osób pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1. Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego i upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Poznaniu do czynności związanych z realizacją Projektu. Adresatem projektu są osoby 
bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, w szczególności osoby 
młode w wieku od 18 do 29 lat, niepracujące, niekształcące się oraz nie szkolące się, dla których 
ustalono I lub II profil pomocy, w tym osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności oraz osoby długotrwale bezrobotne. W projekcie założono realizację takich 
działań jak: szkolenia, staże, prace interwencyjne oraz przyznanie jednorazowo środków  
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które będzie poprzedzone szkoleniem z zakresu 
uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy p. Marię Sowińską do czynności związanych z realizacją ww. Projektu. Treść 
upoważnienia stanowi załącznik do uchwały, 

45. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez 
zakup czasu antenowego na obsługę medialną związaną z II Międzynarodowym Turniejem 
Tenisowym Kobiet „Powiat Poznański Open”, w wysokości 115.900,44zł brutto. Obsługę medialną 
powierza się następującym podmiotom: 

− Telewizja Polska S. A. Oddział w Poznaniu – w zakresie zakupu czasu antenowego, w związku 
z emisją audycji telewizyjnych – koszt 95.940,00zł brutto, 

− Radio Merkury S. A. Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu – w zakresie zakupu 
czasu antenowego w zawiązku z emisją audycji radiowych – koszt 19.960,44zł brutto.  

Impreza odbędzie się w dniach od 27 lipca do 2 sierpnia 2015 roku, na kortach Centrum 
Tenisowego w Sobocie, w gminie Rokietnica. Obecność „Powiat Poznański Open” na antenach 
mediów regionalnych w różnych pasmach, gwarantuje jego szeroką promocję, jak również 
przyczynia się do upowszechniania kultury fizycznej na terenie powiatu poznańskiego, 

46. w sprawie zaopiniowania projektu Programy Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 
2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022. Opinia stanowi załącznik do uchwały. Zarząd 
Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt Programu, z  uwagami do niektórych zagadnień ujętych 
w Programie. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica, rejon ul. Golęcińskiej do drogi S11  - projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy 
usługowej, teren zabudowy usługowej, tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, 
tereny zieleni izolacyjnej, teren rolniczy, teren kolei, tereny dróg publicznych  
i dróg wewnętrznych. W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2424P 
Rokietnica – Kiekrz klasy technicznej głównej (G). Przedmiotowy projekt planu nie uwzględnia 
zapisów decyzji Wojewody Wielkopolskiego 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 (Dz. U. z 2015r. poz. 199), 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. Na przedłożonym załączniku graficznym brak rozgraniczenia pasa 
drogi krajowej S-11 oraz drogi powiatowej nr 2424P, co oznacza włączenie drogi krajowej w pas 
drogi powiatowej. Ponadto Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że inne nieruchomości przejęte  
na mocy ww. decyzji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zostały oznaczone 
jako tereny rolnicze i tereny dróg wewnętrznych. W związku z powyższym należy wyznaczyć 
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przebieg drogi powiatowej zgodnie ze stanem faktycznym i z ww. decyzją Wojewody 
Wielkopolskiego. Teren oznaczony w projekcie planu jako 4KD-Dx stanowi ciąg pieszo - jezdny. 
Należy zmienić przeznaczenie ww. terenu na ciąg pieszy, z uwagi na zbyt małą odległość 
pomiędzy skrzyżowaniem ul. Golęcińską a ul. Rolną (zlokalizowanej poza planem) a terenem 
4KD-Dx i możliwą kolizją ruchu samochodowego. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430) 
dla dróg klasy technicznej głównej (G) odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowy nie 
powinny być mniejsze niż 500 m. Dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami na 
terenie zabudowy nie mniejsze niż 400 m, przy czym na drodze klasy G należy ograniczyć liczbę      
i częstość zjazdów przez zapewnienie dojazdu z innych dróg niższych klas, szczególnie do terenów 
przeznaczonych pod nową zabudowę. Z  części tekstowej planu należy usunąć zapis w § 15 punkt 
3 podpunkt a, dot. sytuowania na terenie drogi 1KD-Z jednej jezdni o dwóch pasach ruchu  
i obustronnych chodników. Obecnie na terenie pasa drogowego ul. Golęcińskiej znajduje się 
jednostronny chodnik, a  zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2015r., poz. 460) to zarządca drogi decyduje o rozbudowie i przebudowie drogi oraz 
pełni funkcję inwestora. W związku z powyższym wszelkie działania dot. budowy, przebudowy, 
remontu należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. W przedmiotowym projekcie planu 
należy zawrzeć zapis, że wody opadowe i roztopowe na terenie działek objętych projektem planu 
leżących poza pasem drogowym, należy zagospodarować na terenie własnym. Zgodnie z art. 39 
pkt. 9 Ustawy o drogach publicznych zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych 
z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do kanalizacji deszczowej i rowów 
przydrożnych w pasach drogowych, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Gołuski, terenu w rejonie ulicy Dopiewskiej, z uwagą, że projektowany publiczny 
ciąg pieszo-rowerowy należy rozumieć jako obszar zlokalizowany poza pasem drogi powiatowej 
nr 2391P - projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 
zabudowy zagrodowej, teren drogi wewnętrznej oraz teren publicznego ciągu pieszo - 
rowerowego. Obszar objęty opracowaniem graniczy z drogą powiatową nr 2391P relacji Palędzie 
- Gołuski - granica gminy. W tekście projektu planu należy zawrzeć zapis, że wody opadowe  
i roztopowe należy zagospodarować w granicach objętych opracowaniem. Zgodnie z art. 39 pkt. 9 
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2015r. poz. 460)  o drogach publicznych zakazuje się 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub 
zakładowych do kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych w pasach drogowych.  
W bezpośrednim sąsiedztwie ww. drogi zaplanowano teren publicznego ciągu pieszo-
rowerowego oznaczonego symbolem 1KDX, zlokalizowany na nieruchomościach o nr ewid. 175  
i 176 obr. Gołuski będących własnością prywatną, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare – 
projekt planu wyznacza m.in. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny drogi 
publicznej dojazdowej i teren drogi pieszej. Ustalenia projekty planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu – 
rejon ulicy Prostej (część A), gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz teren rolniczy. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

5. nieuzgodnienia  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi 
„Koziegłowy - Czerwonak” - projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności 
handlowo – usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i obiektów usługowych, teren 
oczyszczalni ścieków, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni nieurządzonej, tereny zieleni 
izolacyjnej, tereny ogródków działkowych, teren cmentarza, tereny lasu, tereny sportu i rekreacji, 
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tereny parkingu, tereny infrastruktury technicznej, tereny urządzeń elektroenergetycznych, 
tereny wałów przeciwpowodziowych, tereny bezpośrednio zagrożone powodzią, tereny ochrony 
przeciwpożarowej, tereny kolejowe, rezerwa terenu kolejowego, tereny zamknięte, tereny 
komunikacji. W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2407P relacji 
Koziegłowy- Swarzędz, ul. Poznańska w Koziegłowach. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)  do właściwego zarządcy drogi należą 
sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. 
Postanowieniem z dnia 31.07.2014r., znak: WD.673.15.97.2013.ST Zarząd Powiatu w Poznaniu 
uzgodnił przedmiotowy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w zakresie przebiegu drogi powiatowej nr 2407P z pasa 
drogowego wyłączone zostały działki o nr ewid. 328/5, 328/7 stanowiące własność prywatną.  
W granicach pasa drogowego pozostawiono działki o nr ewid. 177/14, 176/8, 174/8, 309/9  
i 312/3. Działki o nr ewid. 177/14 i 176/8 stanowią własność Skarbu Państwa, natomiast działki  
o nr ewid. 174/8, 309/9 i 312/3 zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowią własność 
Gminy Czerwonak. Jednakże pismem z dnia 18.07.2014r., znak: WUG.7322-12-12a/07 Gmina 
poinformowała, że podejmie działania w celu przekazania ww. nieruchomości będących jej 
własnością Powiatowi w formie darowizny. Działka o nr ewid. 196/62 została oznaczona w całości 
jako 17 IT - teren infrastruktury technicznej. Na terenach oznaczonych symbolem IT 
wprowadzono zakaz lokalizacji nowych budynków dla terenu 18IT ustalono zakaz lokalizacji 
nowych zjazdów z drogi powiatowej ul. Poznańskiej. Ponadto zgodnie z uwagą Zarządu Powiatu 
w Poznaniu w projekcie planu zmieniono klasę techniczną drogi powiatowej nr 2407P z głównej 
na zbiorczą. Zgodnie z uwagą z postanowienia z dnia 31.07.2014r., w planie część „B” dodano      
w § 13 pkt.  7 o dopuszczenie lokalizacji nowych zjazdów na działki z terenu 3 KD-Z tylko przy 
braku możliwości zjazdu na drogę gminną lub wewnętrzną.  W nadesłanym do ponownego 
uzgodnienia projekcie planu, wskazano działkę  292/8 obr. Koziegłowy, jako w pasie drogowym 
drogi powiatowej. Zgodnie z ustaleniami wcześniej wskazanymi w postanowieniu Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu z dnia 05.08.2014r., przedmiotowa działka  stanowi własność prywatną 
i tylko w części wchodzi w skład pasa drogowego drogi powiatowej. W związku z tym należy 
skorygować przebieg pasa drogowego zgodny z rzeczywistym, tj. po zewnętrznej granicy muru. 
Dodatkowo Zarząd Powiatu wskazuje, że przy terenie 17IT i 18IT zostały wyodrębnione działki 
pasa drogowego drogi powiatowej nr ewid. 196/68 i 191/124, które należy ująć w liniach 
rozgraniczających drogi powiatowej. Jednocześnie wskazuje się, że działka o nr ewid. 196/69 jest 
zagospodarowana istniejącym budynkiem handlowym, w związku z powyższym należy 
uwzględnić w projekcie planu odpowiednie przeznaczenie tego terenu lub usankcjonować jego 
istnienie w ramach terenu 17 IT, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kórnik rejon  
ul. M. Reja – dz. nr ewid.: 207, 208/1, 208/2, 209/1, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy usługowej oraz tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

7. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi 
krajowej i torów kolejowych na wschód od Pobiedzisk, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej, 
teren infrastruktury technicznej gazowniczej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych, teren drogi publicznej klasy głównej, tereny dróg publicznych 
klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy lokalne, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 
tereny dróg wewnętrznych. Po przeanalizowaniu projektu planu ustalono, że na terenie 
oznaczonym jako 1U i 2U zlokalizowany jest chodnik, który stanowi część pasa drogowego drogi 
powiatowej 2482P Latalice – Pobiedziska, natomiast na terenie KDW zlokalizowany jest rów 
odwadniający, stanowiący także pas drogi powiatowej. Konieczne jest takie wyznaczenie 
rozgraniczenia terenu 1U, 2U, KDW i 1KD-Z, aby sankcjonował on stan istniejącego 
zagospodarowania terenu.  Projekt planu winien wyznaczać pas drogi powiatowej w jej obecnymi 
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rzeczywistym przebiegu z uwzględnieniem niezbędnej regulacji, tj. poszerzeń obejmujących 
wszystkie istniejące elementy pasa drogowego. Zarząd Powiatu wnosi również o zmianę klasy 
technicznej drogi powiatowej ul. Gnieźnieńskiej z KD-L na KD-Z z uwagi na to,  że klasa techniczna 
drogi 2482P na całej długości przyjęta jest przez zarządcę drogi jako zbiorcza. Tym samym należy 
ograniczyć liczbę zjazdów na teren 1U i 2U poprzez istniejące zjazdy, a nowe zjazdy należy 
lokalizować z dróg wewnętrznych. Drogi powiatowe zgodnie z art. 6a Ustawy o drogach 
publicznych (Dz .U. z 2015 poz. 460) powinny stanowić połączenia miast będących siedzibami 
powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Spełniają one rolę podwójną: służą 
lokalnej społeczności i przenoszą ruch tranzytowy. Przede wszystkim jednak powinny zapewniać 
bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Żeby warunek ten spełnić należy 
ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do takich miejsc należą wszelkie włączenia dróg 
czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi, itp. Nowe zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu  
i bezpieczeństwo na drodze. Wszelkie manewry związane z włączeniem się do ruchu na drodze są  
manewrami niebezpiecznymi zarówno dla włączającego się do ruchu jak i dla pojazdu jadącego 
drogą publiczną. Zadaniem zarządcy drogi jest takie zagospodarowanie pasa drogowego, aby 
minimalizować ilość możliwych miejsc kolizyjnych. Droga 2482P Latalice - Pobiedziska stanowi 
drogę klasy zbiorczej, a zgodnie z § 9, ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 tj.), na drogach tej klasy należy dążyć 
do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę.  
Przy działkach stanowiących teren 1U i 2U, lokalizowane są drogi wewnętrzne. W związku z tym 
poza zjazdami istniejącymi, nowe zjazdy należy zlokalizować z wyznaczonych dróg wewnętrznych. 
Ponadto Zarząd Powiatu sygnalizuje, że wyznaczenie rozległych terenów zabudowy 
mieszkaniowej stoi w sprzeczności z powszechnie znanymi prognozami demograficznymi. 
Racjonalne planowanie oraz zrównoważony rozwój polega na właściwym dopasowaniu interesów 
społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Niestety rozwiązania przyjęte w projekcie planu 
koncentrują się przede wszystkim na jak największym zagospodarowaniu terenu na potrzeby 
mieszkaniowe. Projektowanie naprzemiennie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
i zabudowy produkcyjnej i usługowej może zapoczątkować konflikty społeczne, dyskomfort oraz 
problemy w zakresie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Jednocześnie intensywne 
zagospodarowanie terenów widniejących obecnie w ewidencji jako grunty rolne wiąże się  
ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, problemami komunikacyjnymi oraz społecznymi.  
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, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie, 
przy ulicy Rynkowej, Wysogotowskiej i Leśnej, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza 
teren zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowo - usługowej oraz teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Jeden z obszarów objęty zmianą planu zlokalizowany jest przy 
drodze powiatowej nr 2405P (ul. Rynkowa), klasy technicznej głównej (G). Zgodnie z § 9 ust. 1 
pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. 
 z 1999r. Nr 43, poz. 430), na drodze klasy G należy ograniczyć liczbę i częstość zjazdów przez 
zapewnienie dojazdu z innych dróg niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod 
nową zabudowę. Teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U, posiada 
dostęp do drogi publicznej z ul. Rzemieślniczej oraz Wyścigowej. W związku z powyższym dla 
terenu oznaczonego symbolem U nowe zjazdy winny być lokalizowane wyłącznie na drogi 
gminne. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 
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IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 

 

1. w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2460P na odcinku ul. Poznańskiej w m. Czapury, 

2. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 
196 od km 4 + 260 do km + 340, zlokalizowanego w sąsiedztwie Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Czerwonaku, 

3. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2015, 
4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2021, 
5. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr VII/68/2015 z dnia 20 maja 2015r. 

w 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”, 

6. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr VII/69/2015 z dnia 20 maja 2015r.  
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”, 

7. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2418P, 

8. w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach administracyjnych miasta. 

 
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: 
a) Interpelacjami i wnioskami Radnych Powiatu, 
b) Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21.05.2015r. dot. poruszania się  

po Jeziorze Niepruszewskim jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi. 
 

3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu dla pracownika 
pedagogicznego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Swarzędzu,  od dnia 1 września 
2015r., w związku ze zwiększoną ilością badań diagnostycznych oraz rozbudowaną procedurą 
wydawanych orzeczeń. 

 
4. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powierzenie 4 stanowisk kierowniczych od dnia 

01.09.2015r. na okres dwóch lat, pracownikom Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Swarzędzu: 

− p. Danuta Lidzińska - Nowaczyk - Filia w Czerwonaku, 

− p. Aneta Bartkowska - Filia w Murowanej Goślinie, 

− p. Maria Kowalczyk – Filia w Pobiedziskach, 
p. Katarzyna Pietrzak – Filia w Kostrzynie. 
 

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. Kontrola została 
przeprowadzona w okresie od dnia 25.03.2015r. do dnia 02.04.2015r. 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 
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majątku trwałego, prowadzenia okresowych inwentaryzacji, sprawdzenia stopnia realizacji 
zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Kontrolą objęte zostały lata 2013 
 i 2014. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 13.04.2015r., podpisanym 
w dniu 13.04.2015r. przez dyrektora jednostki i głównego księgowego. Sformułowano zalecenia 
pokontrolne do wprowadzenia i przestrzegania na bieżąco. 

 
6. Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził do przekazania do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu 

Poznańskiego następujące listy i zestawienia dotyczące udzielonej w 2014r. pomocy publicznej: 

− Lista osób, które otrzymały w 2014r. pomoc publiczną na zasadach pomocy de minimis  
w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej  (551 osób), 

− Lista podmiotów prowadzących działalność, które otrzymały w 2014r. pomoc publiczną  
na zasadach pomocy de minimis z FP w postaci  refundacji  kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego (10 podmiotów), 

− Lista osób, które otrzymały w 2014r. pomoc publiczną na zasadach pomocy de minimis  
w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON (5 osób), 

− Lista podmiotów które otrzymały w 2014r. pomoc publiczną w zakresie Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego (18), 

− Wykaz pracodawców, z którymi zawarto w 2014r. umowy w ramach dofinansowania za 
zatrudnienie osoby w wieku 50+ (16), 

− Wykaz pracodawców, z którymi zawarto w 2014r. umowy w ramach bonów 
zatrudnieniowych (11), 

− Wykaz pracodawców, z którymi zawarto w 2014r. umowy w ramach świadczenia 
aktywizacyjnego (5),  

− Wykaz pracodawców,  z którymi zawarto w 2014r. umowy w  ramach prac interwencyjnych 
(31), 

− Wykaz pracodawców, z którymi zawarto w 2014r. umowy w ramach spółdzielni socjalnej (5) 

− Wykaz pracodawców, z którymi zawarto w 2014r. umowy o odbywanie stażu przez 
bezrobotnych w ramach programu „Bony dla młodych” (49), 

− Wykaz podmiotów, którym  została  udzielona  pomoc de minimis w rolnictwie  w roku  2014 
(31),  

− Lista osób i podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej  w trybie przepisów  działu II 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy  z dnia 29 lipca 
2005r. o przekształceniu  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (17), 

− Lista osób, którym udzielono w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami bonifikaty 95% od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości Skarbu Państwa  (zadania z zakresu administracji rządowej) (61 pozycji), 

− Lista osób, którym udzielono w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (zadania z zakresu administracji 
rządowej) (1 osoba  w kwocie powyżej 500,00zł oraz jedna osoba w kwocie poniżej 500,00zł), 

− Lista podmiotów, którym udzielono w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 
Powiatu Poznańskiego (zadania własne) (1 podmiot), 

− Nie wyrażono w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomością Powiatu Poznańskiego (zadania własne), 

− Lista  osób, którym w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w 2014r. rozłożono na raty 
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości Skarbu Państwa (zadanie z zakresu administracji rządowej) ( 19 pozycji), 



14 
 

− Nie udzielono  w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (zadania 
z zakresu administracji rządowej), 

− Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014r., 

− Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2014r. 
 

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z przygotowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   
w Poznaniu Sprawozdaniem z wykonania w 2014r. zadań objętych harmonogramem realizacji 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
w Powiecie Poznańskim na lata 2013-2020. Jest to dokument pozwalający stwierdzić czy 
wyznaczone w Programie przyjętym 27 czerwca 2013r. zadania są realizowane i w jakim zakresie. 
Stanowi również zbiór przedsięwzięć i form wsparcia na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz 
obraz z współpracy środowisk zaangażowanych w kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania 
przemocy. Działania realizowane  w ramach programu to: 
a) Prowadzenie działań zapobiegających występowaniu przemocy w rodzinie – cel realizowany 

poprzez: promowanie stylu życia wolnego od przemocy i agresji,  podnoszenie świadomości 
społeczności lokalnych w zakresie poszanowania praw człowieka, podnoszenie poziomu 
wiedzy lokalnej społeczności w zakresie identyfikowania przemocy w rodzinie, podnoszenie 
poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat instytucji i placówek wspomagających osoby 
dotknięte przemocą w rodzinie poprzez upowszechnianie materiałów informacyjno-
edukacyjnych, zmniejszenie intensywności oddziaływania czynników współwystępujących  
z przemocą w rodzinie, opracowanie i realizacja programów edukacyjnych zapobiegających 
przemocy w rodzinie, w szkole. 

b) Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielania pomocy osobom 
dotkniętym przemocą – cel realizowany poprzez: umożliwienie odzyskania równowagi 
psychicznej i emocjonalnej osobom doznającym przemocy oraz będącym świadkami przemocy 
w rodzinie, umożliwienie ekonomicznego usamodzielnienia się osobom doznającym 
przemocy, zapewnienie schronienia oraz specjalistycznej pomocy osobom doznającym 
przemocy w rodzinie, wsparcie i ochrona dzieci i młodzieży – ofiar przemocy w rodzinie, 
poszerzenie oferty pomocowej instytucji i placówek wspomagających osoby dotknięte 
przemocą w rodzinie, współpraca i wspieranie finansowo-organizacyjne organizacji 
pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

c) Oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne na sprawców przemocy w rodzinie – cel realizowany 
poprzez: izolowanie osób stosujących przemoc w rodzinie od członków rodzin, wsparcie osób 
stosujących przemoc, poszerzenie oferty pomocowej instytucji i placówek dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. 

d) Usprawnianie funkcjonowania instytucji i placówek działających na rzecz ograniczenia 
zjawiska przemocy w rodzinie – cel realizowany poprzez: propagowanie zasad współpracy 
międzyinstytucjonalnej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie 
kwalifikacji i doskonalenie zawodowe kadr w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
przygotowanie materiałów instruktażowych, tworzenie procedur postępowania wobec 
występowania przemocy w rodzinie. 

e) Koordynowanie i monitorowanie realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2013-2020. 

 
 
 
Opracowała:  
Magdalena Krygier 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 15 czerwca 2015r.  

 


