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OP.0021.7.2015 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 15 czerwca 2015r. do 21  sierpnia 2015r. 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 15 czerwca 2015r. do 21 sierpnia 2015r. odbyło się 13  posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 

1. 15 czerwca 2015r. godz. 13:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu               Zygmunt Jeżewski 

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

 
2. 23 czerwca 2015r. godz. 11:30, w którym udział wzięli: 

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

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

 
3. 29 czerwca 2015r. godz. 14:10, w którym udział wzięli: 

Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

oraz 
Skarbnik Powiatu  Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska, 
 
4.  2 lipca 2015r. godz. 09:00, w którym udział wzięli: 

Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

oraz 
Skarbnik Powiatu  Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska, 

 
5.  6 lipca 2015r. godz. 10:30, w którym udział wzięli: 

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

      oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska, 
 
6. 10  lipca 2015r. godz. 13:00, w którym udział wzięli: 

Starosta                              Jan Grabkowski 
Członek Zarządu               Mieczysław Ferenc 

      oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

      Sekretarz Magdalena Buczkowska, 
 

7. 21  lipca 2015r. godz. 09:30, w którym udział wzięli: 
Starosta                              Jan Grabkowski 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 

oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska. 
 
8. 29  lipca 2015r. godz. 09:00, w którym udział wzięli: 

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

      oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Magdalena Buczkowska, 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 
9. 3 sierpnia  2015r. godz. 12:15, w którym udział wzięli: 

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

      oraz 
Sekretarz Magdalena Buczkowska, 
Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 
10. 7 sierpnia  2015r. godz. 11:00, w którym udział wzięli: 

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

      oraz 
Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu 
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Romuald Najdek (w części posiedzenia), 
 
11. 14 sierpnia  2015r. godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
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Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu              Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu.  

 
12. 18 sierpnia  2015r. godz. 11:00, w którym udział wzięli: 

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

      oraz 
Skarbnik  Powiatu Renata Ciurlik, 
 
13. 21  sierpnia  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 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska. 
 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego –  29 postanowień  
(w tym 2  o  nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie upoważnień pracowników Starostwa Powiatowego            
w Poznaniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
powiatu. (uchwała nr  2570/2014 z 7.04.2014r., Nr 2137/2009 z dnia 5.10.2009r., Nr 2135/2009      
z dnia 5.10.2009r., 1954/2009 z dnia 24.07.2009r., 

3.  w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu do składania 
oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w imieniu powiatu środków pieniężnych związanych     
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu jednorazowo do kwoty 15.000,00zł brutto– 
Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  - p. Małgorzaty Waligórskiej, 

4. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach 
zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00022.2015 z dnia 21.04.2015r.  dot. 
przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Pl. Przemysława 9, wraz z rozbiórką 
budynków gospodarczych i przebudową portierni, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej, 

5. w sprawie przyznania świadczeń (zapomogi) w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 
nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański              
w ogólnej wysokości 10.100,00zł  wg  załączonej listy. Zapomogi otrzymało 19 osób , w wysokości 
od 100,00zł do 800,00zł brutto, 

6. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy na Wykonanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej 
pęknięć ściany nośnej sali gimnastycznej ZS w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2, z EKSPERTIS sp.         
z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu,  na kwotę 10.455,00zł brutto, 

7. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy na Wykonanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej 
możliwości adaptacji mieszkania zlokalizowanego w budynku ZS w Mosinie na salę lekcyjną,           
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z Piotr Kuleta Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Budowlane GEOKONSBUD w Krosinku,  na kwotę 
7.257,00zł, 

8. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu do reprezentowania 
Powiatu Poznańskiego na posiedzeniach Zgromadzenia i Zarządu Związku Międzygminnego 
„Schroniska dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie - Kierownika referatu ds. przyrody i leśnictwa     
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Uchwała nie upoważnia do zaciągania 
jakichkolwiek zobowiązań finansowych w imieniu Powiatu Poznańskiego, 

9.  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 
dnia 23 czerwca  do 7 lipca 2015r., 

10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn.: Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół w Mosinie                               
z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych – etap II, z Przedsiębiorcą Maciejem 
Bonikowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SMARTINVEST Obsługa 
inwestycji Maciej Bonikowski z siedzibą w Święciechowie. Wartość prac ustalono na kwotę 
52.700,00zł brutto, 

11. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez 
zakup czasu antenowego na emisję programów telewizyjnych ukazujących aktywność społeczną 
powiatu poznańskiego, w wysokości 36.000,00zł brutto. Realizację i emisję programów 
telewizyjnych powierza się firmie Swarzędzka Telewizja Kablowa STK Swarzędz Sp. z o.o. 
Realizowane przez nią programy służyć będę ukazywaniu działalności i osiągnięć powiatu 
poznańskiego w priorytetowych obszarach aktywności społecznej m.in. kulturze, sporcie, 
turystyce, ochronie zdrowia, pomocy społecznej oraz edukacji i oświacie samorządowej. 
Programy zostaną wyemitowane w okresie od 1 lipca do 30 grudnia 2015 roku oraz zamieszczone 
na stronie internetowej: http://telewizjastk.pl/powiat-poznanski/, 

12. w sprawie powierzenia pani Marii Bobrowskiej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Puszczykowie. Zarząd Powiatu postanowił o przedłużeniu ww. stanowiska na 
okres 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2020r., 

13. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego na 
realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie drenażu opaskowego na potrzeby Zespołu 
Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, szkoła położona w Murowanej Goślinie ul. 
Szkolna 1, z Przedsiębiorcą Januszem Węclewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod 
firmą Janusz Węclewicz Nadzór i Projektowanie z siedzibą w Poznaniu. Wartość prac ustalono na 
kwotę 2.460,00zł brutto, 

14. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na rozbudowę 
systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. 
Słowackiego 8, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej Do wzięcia udziału                  
w negocjacjach zaprasza się T. T. Systems Waldemar Pudelski, Barbara Banaszak Pudelska Sp. J.       
z siedzibą w Owińskach. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 6 tygodni 
od dnia podpisania umowy,   

15. w sprawie zmiany uchwały nr 274/2015 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie podpisania umowy 
na wykonanie audytu bezpieczeństwa usługi Web (wskazanej strony internetowej). Zmiana 
dotyczy sposobu finansowania zadania, które odbędzie się ze środków będących w dyspozycji  
Wydziału Informatyki – w kwocie 15.035,00zł brutto oraz Wydziału Promocji i Aktywności 
Społecznej – w kwocie 15.000,00zł brutto, 

16. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie    
z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr 
ZP.272.00022.2015 z dnia 21.04.2015r., dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Rewaloryzacja 
ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych                     
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w Owińskich, Plac Przemysława 9, wraz z rozbiórką budynków gospodarczych i przebudową 
portierni. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia 
udziału w negocjacjach tj.: P.P.H.U. Juliusz Szymanowski z siedzibą w Owińskach, który 
zaproponował realizację zamówienia za kwotę 26.000,00zł brutto. Na wykonanie zadania 
zamierzano przeznaczyć kwotę 25.837,25zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego 
zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do wykonania zadania w wysokości 
odpowiadającej wynegocjowanej kwocie, 

17. w sprawie uchwalenia projektu założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016. 
Zarząd przyjął następujące wysokości wskaźników: 

− średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7% (1,0% w 2015r.) 

− nominalny wzrost wynagrodzeń brutto 3,5% (pracownicy oświatowi wg odrębnych przepisów,  
PINB wg zawiadomienia Wojewody), 

− średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług inwestycyjnych – 1,7% (1,0,%), 

− przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – 4.055,00zł (3.980,00zł) 

− minimalne wynagrodzenie za pracę - 1.850,00zł (1.740,00zł) 

− odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego 1.140,00zł (1.094,00zł). 
18. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Skupio do uczestnictwa i wykonywania 

prawa głosu w imieniu Powiatu Poznańskiego w spotkaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S. A. w Poznaniu, w dniu 24 
czerwca 2015 roku, 

19. w sprawie ogłoszenia II naboru  wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich  
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wzór komunikatu stanowi 
załącznik do uchwały. Nabór obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach  zlokalizowanych w powiecie poznańskim, których realizacja 
rozpocznie się nie wcześniej jak 1 września 2015r., a skończy nie później niż 5 grudnia 2015r. 
Wnioski można składać w terminie do 29 lipca 2015r.  do godz. 15.00,   

20. w sprawie skierowania do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2016”. Program stanowi 
załącznik do uchwały i zostanie przekazany do konsultacji Radnym Powiatu. Powstała w ten 
sposób wersja projektu Programu, po przyjęciu przez Zarząd Powiatu, zostanie poddana do 
konsultacji  społecznych,  

21. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wykonania systemu sygnalizacji  
pożaru w pomieszczeniach Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, z PPHU 
TEL-POŻ-SYSTEM ISKRA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała realizację 
zamówienia za kwotę 102.429,21zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na 
okres do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, w postępowaniu złożono 3 oferty,  do kwoty 
149.952,70zł brutto, 

22. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji z przeznaczeniem dla 
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na zadanie sfinansowanie w ramach wydatków 
inwestycyjnych budowy nowej siedziby komisariatu Policji w Luboniu z terminem wykorzystania 
do 31.05.2015r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego sprawdził sprawozdanie ze 
sposobu realizacji dotacji pod względem merytorycznym i nie wniósł do niego uwag, 

23.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu (korytarz III p. seg. C), przedsiębiorcy 
Systherm D. Gazińska S.J. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 12.000,00zł. W postępowaniu złożono 
3 oferty, do kwoty 18.081,00zł brutto, 

24. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Szpitala 
w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. (dawniej Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.) oraz 
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określenia wzoru wniosku o przyznanie tej nagrody. Uchwała określa warunki  przyznania 
nagrody oraz wzór wniosku o  przyznanie nagrody, 

25. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na rozbudowę systemu telewizji dozorowej CCTV                  
w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8. Zarząd wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: Systems 
Waldemar Pudelski, Barbara Banaszak – Pudelska Sp. J. z siedzibą w Owińskach, który 
zaproponował realizację zamówienia za kwotę 29.900,00zł brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Na wykonanie zadania 
zamierzano przeznaczyć kwotę 29.950,50zł brutto, 

26. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu aktu prawa miejscowego 
dotyczącego określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim. Konsultacje 
przeprowadzone będą w formie bezpośredniego spotkania z udziałem przedstawicieli powiatu 
oraz poprzez zgłaszanie wniosków i uwag w formie pisemnej. Spotkanie bezpośrednie odbędzie 
się w dn. 20 lipca 2015r. w godz. 13:30-16:30, wnioski i uwagi w formie pisemnej przyjmowane 
będą od 13 lipca do 27 lipca 2015r. na formularzu dostępnym na stronie internetowej 
www.powiat.poznan.pl oraz w BIP, który należy następnie złożyć w kancelarii Starostwa lub 
przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Urzędu) lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, 

27. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Konkursu „Najciekawsze Stoisko Wystawy Rolniczej” 
podczas XVII Wojewódzko – Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w dniu 30.08.2015r. 
Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Powiat 
Poznański oraz Miasto i Gminę Buk,  odbędzie się 30 sierpnia 2015r. na stadionie Miejskim            
w Buku. Konkurs organizowany jest dla wystawców, którzy zgłosili swój udział w wystawie 
najpóźniej do dnia 30.05.2015r. Celem konkursu jest promocja dorobku kulturowego wsi, 
upowszechnienie tradycji ludowej, integracja i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez 
rozwijanie zainteresowania folklorem regionalnym. Laureaci konkursu otrzymają nagrody 
rzeczowe, 

28. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 
1694P – Mieścisko-Wiela- Gołaszewo – gr. Województwa kujawsko-pomorskiego (Jankowiec 
Wlkp.) na odcinku – gr. Woj. Kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.) o łącznej długości 2,5 km 
na terenie Powiatu Wągrowieckiego, dotychczasowej kategorii. Droga zlokalizowana jest na 
terenie Powiatu Wągrowieckiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego, 

29. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn. Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach Ośrodka 
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, z firmą Marcin Korbik Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe ELEKTROMAR z siedzibą w Luboniu, na kwotę 4.200,00zł brutto, 

30. w sprawie zmiany uchwały nr 98/2015 Zarząd Powiatu w Poznaniu w sprawie przyznania gminom 
środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu 
Poznańskiego w 2015r. W związku z porozumieniem podpisanym z Gminą Swarzędz przyznaje się 
kwotę 167.4000,00zł z przeznaczeniem m.in. na najpotrzebniejsze remonty, utrzymanie czystości, 
zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe, 

31. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2015r.,  

32. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na prace remontowe w budynku Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

33. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 117 Obrzycko - Pęckowo 
na terenie powiatu szamotulskiego, województwo wielkopolskie, do kategorii drogi powiatowej. 
Nadanie kategorii drogi powiatowej, drodze wojewódzkiej nr 117 Obrzycko-Pęckowo wynika         
z funkcji tej drogi. Stanowi ona ciąg komunikacyjny łączący miejscowości o znaczeniu w skali 
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powiatu szamotulskiego – Obrzycko-Ostroróg. Ww. połączenie komunikacyjne ma znaczenie        
w skali lokalnej, stanowi bowiem połączenie miast będących siedzibami gmin i nie pełni roli 
strategicznej dla województwa wielkopolskiego,  

34. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 1877P 
Nojewo-Podpniewki – na terenie powiatu szamotulskiego, województwo wielkopolskie, 
dotychczasowej  kategorii w celu nadania jej kategorii drogi wojewódzkiej. Ww. droga 
zlokalizowana jest na terenie powiatu szamotulskiego i nie posiada przedłużenia na terenie 
powiatu poznańskiego. Ponadto droga ta stanowi kontynuację drogi wojewódzkiej nr 116, 

35. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany zapisu w umowie nr 242/2015 z dnia 12 
czerwca 2015 roku, w części dotyczącej terminu wykonywania prac związanych z dostawą 
nowego zasilacza UPS Riello MST15 oraz rozbudową aktualnie użytkowanego zasilacza UPS Riello 
MST15 do konfiguracji dwóch zasilaczy UPS pracujących w systemie pracy równoległej. Zmiana 
dotyczy przedłużenia terminu wykonania umowy do 9 tygodni (było 6 tygodni), 

36. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
prawo zamówień publicznych przedsiębiorstwu: Wyposażenie Sklepów i Magazynów Danuta 
Siwińska, z siedzibą w Starej Górce 2, 62-010 Pobiedziska, na dostawę i montaż regałów 
stacjonarnych z przeznaczeniem do pomieszczeń ewidencji Wydziału Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej, w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. 
Słowackiego 8, za kwotę 16.532,20zł brutto, 

37. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części działek nr 45/61 oraz 45/62 
położonych w Bolechowie – Osiedle na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej       
w Poznaniu. Powiat Poznański jest użytkownikiem wieczystym działek nr 45/61 oraz 45/62, 
położonych na terenie gminy Czerwonak, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 0015 
Bolechowo – Osiedle, ark. mapy 1, o łącznej powierzchni 4500m², zapisanych w księdze 
wieczystej KW nr POP1/00227225/4. Czasowe udostępnienie ww. działek, poprzez oddanie ich     
w użyczenie, umożliwi Komendzie uzyskanie pozwolenia na budowę trenaża ratowniczego oraz 
prowadzenie ćwiczeń i szkoleń strażaków oraz uczniów klasy strażackiej w zakresie obsługi 
specjalistycznego sprzętu, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 
terenie powiatu poznańskiego, 

38.  w sprawie wydania opinii do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na budowie ul. Dębowej w m. Dębogóra, gm. Czerwonak. Zarząd pozytywnie zaopiniował decyzję 
o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej, z następującymi  uwagami:  

− przedsięwzięcie powinno spełniać warunki techniczne Rozporządzenia Ministra Transportu      
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430,  
ze zm.) 

− przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy wystąpić  
do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o opinię geometrii drogi – art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Prawo budowlane w związku z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729) 

Inwestycja polegać będzie m.in. na budowie nawierzchni jezdni, ciągu pieszo - jezdnego, 
chodników oraz zjazdów, 

39. w sprawie wydania opinii do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tematu: 
„Budowa ulicy Klasztornej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo”. Zarząd 
pozytywnie zaopiniował decyzję o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej,                       
z następującymi uwagami:  

− przedsięwzięcie powinno spełniać warunki techniczne Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430,  
ze zm.) 
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− przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy wystąpić  
do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o opinię geometrii drogi – art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Prawo budowlane w związku z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729) 

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu nawierzchni, wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej 
oraz budowie zjazdów, 

40. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki, na ubezpieczenie pojazdów      
w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00041.2013 z dnia 22.10.2013r., 
dotyczącej ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej powiatu poznańskiego               
i podległych jednostek organizacyjnych, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do 
wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się INETRRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna 
Insurance Group z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na 
okres do 19.12.2016r.,  

41. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę artykułów i gadżetów reklamowych wykorzystywanych        
w działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowano na okres do 45 dni 
od daty zawarcia umowy,  

42. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na montaż windy na istniejącym obiekcie internatu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac 
Przemysława 9, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowano na okres do 4 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, 

43. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej modernizacji opierzeń dachów 
budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, z Zen-Dach-Bud Zenon Łuczak   
z siedzibą w Pianowie, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 122.413,44zł brutto. 
Termin wykonania zadania zaplanowano na okres do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Na 
realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 154.444,79zł brutto. W postępowaniu 
złożono 2 oferty, druga była na kwotę 255.208,27zł brutto,  

44.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w 
Mosinie, ul. Topolowa 2, obejmujące jego uporządkowanie, roboty drogowe oraz wymianę 
ogrodzenia, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji, 

45. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego – nauczyciel ZS nr 1 w Swarzędzu, 

46. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego – nauczycielka ZS w Bolechowie, 

47. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego– nauczycielka ZS nr 1 w Swarzędzu, 

48. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego – nauczycielka ZS nr 1 w Swarzędzu, 

49. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego – nauczyciel ZS nr 1 w Swarzędzu, 

50. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego – nauczycielka ZS nr 1 w Swarzędzu, 

51. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego - nauczycielka SOSW w Mosinie, 

52. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego – nauczycielka SOSW w Owińskach, 

53. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego – nauczycielka SOSW w Owińskach, 
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54. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego – nauczyciela ZS w Mosinie, 

55. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego- nauczycielka ZS nr 2 w Swarzędzu, 

56. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego nauczycielka -  SOS-W w Owińskach, 

57. w sprawie podpisania umowy na opracowanie koncepcji systemu pozwalającego na zwiększenia 
bezpieczeństwa pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach z firmą Programa.pl  
sp. z o.o. w Poznaniu, na kwotę 17.220,00zł. Głównym zadaniem projektu będzie przedstawienie 
różnych możliwych dostępnych na rynku rozwiązań informatycznych z uwzględnieniem ich 
dalszego rozwoju w kolejnych latach, dotyczyć to ma sprzętu komputerowego, oprogramowania, 
indywidualnych urządzeń alarmujących czy sieci  teleinformatyczne na terenie DPS. Opracowany 
system powinien zawierać jak najwięcej funkcji takich jak – badanie podstawowych funkcji 
życiowych osób leżących, kontakt głosowy z pacjentami, kto zainicjował alarm, skąd został  
zainicjowany alarm, 

58. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego w Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 
Zmiana regulaminu PUP związana jest z wypełnieniem postanowień  art. 36a ust. 1 ustawy  
o ochronie danych osobowych i powołaniem administratora bezpieczeństwa informacji, którego 
pracę nadzoruje bezpośrednio Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto planowane zmiany 
wynikają z doprecyzowania niektórych zapisów Regulaminu. Proponowana zmiana nie będzie 
powodowała zwiększenia zatrudnienia, 

59. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego 
udzielonych w roku 2014 samorządom gminnym na realizację projektu pt. „Pokonać wykluczenie. 
Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu 
poznańskiego”. Projekt był realizowany na  podstawie umowy partnerskiej z dn. 11 lipca 2014r,  
z dziesięcioma partnerami. Na podstawie umowy powiat przekazał dotacje w łącznej kwocie 
3.224.701,14zł, z których wykorzystano 2.570.086,26zł. Niewykorzystane środki w wysokości 
654.614,88zł zostały zwrócone na rachunek powiatu. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
zatwierdził bilans realizacji ww. projektu  na rok 2014, 

60. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 
1862P Brodziszewo-Sokolniki na odcinku Sokolniki Mała- Sokolniki Wielkie. Droga zlokalizowana 
jest na terenie powiatu szamotulskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu 
poznańskiego, 

61. w sprawie przekazania do publicznej wiadomości sprawozdania z konsultacji społecznych 
projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie 
poznańskim. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik do uchwały, 

62. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu  nawadniania Parku Orientacji Przestrzennej 
w Owińskach, Plac Przemysława 9, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

63. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na rewaloryzację elewacji budynków mieszkalnych  nr 7 i 11 oraz nr 
8 – Internatu z łącznikiem, na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9, wraz z wymianą stolarki 
okiennej, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

64. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej obsługi regularnej linii transportu 
publicznego na trasie Swarzędz Dworzec PKP – Biedrusko, adresowanej m.in. do większych grup 
rowerzystów wraz z rowerami z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, który 
zaproponował realizację zamówienia na następujących warunkach: koszt jednostkowy usługi 
(wozokilometr) - 8,90zł brutto, cena biletu jednorazowego 3,00zł brutto. Termin wykonania 
zadania zaplanowany został na okres do 25.10.2015r. Zadanie realizowane będzie do 
wykorzystania kwoty 85.000,00zł brutto, 
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65. w sprawie nieodpłatnego przekazania programów komputerowych i materiałów dydaktycznych 
w ramach projektu pt. Równe szanse –program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, na potrzeby zajęć z zakresu usprawnień 
manualnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  
w Owińskach. (łącznie  14  pozycji o wartości 5.691,06zł), 

66. w sprawie nieodpłatnego przekazania artykułów sportowych w ramach projektu pt. Równe 
szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach, na potrzeby zajęć z zakresu usprawnień manualnych do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Owińskach (piłka goeball 3 szt., 
piłka torball 3 szt., gogle goeball 3 szt. o łącznej wartości 1.443,00zł), 

67. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Uzupełnienie instalacji sygnalizacji pożaru na 
IV piętrze budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu,  z firmą 01 PRTNER sp. z o.o. z siedzibą  
w Łodzi, na kwotę 52.900,00zł brutto, 

68. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Utwardzenie chodników i placów na terenie 
Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach z  firmą KOMA Mariusz Kowalski z siedzibą w Stęszewie, 
na kwotę 36.900,00zł brutto, 

69. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu jednoetapowego na opracowanie koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 1 w Swarzędzu, os. 
Mielżyńskiego 5a. Zarząd zatwierdził rozstrzygnięcie konkursu w ten sposób, że wybrane zostają 
prace: 
-  złożona przez PILCH ARCHITEKCI sp. z o.o. Gdańsk, której przyznana zostaje I nagroda – 
30.000,00zł 
- złożona Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski, Sadowska, sp. z o.o. Sp.k. – 
Poznań, której przyznana zostaje II nagroda – 20.000,00zł  
- złożona przez Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski – Sopot, której 
przyznana zostaje III nagroda – 10.000,00zł. 
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się  w dn. 19 sierpnia 2015r. Do tego czasu  nie 
należy  udostępniać uchwały, 

70. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na ubezpieczenie pojazdów w ramach zamówienia 
uzupełniającego do umowy  nr ZP.272.3.41.2013 z dnia 22.10.2013r. dotyczącej ubezpieczenia 
majątku oraz odpowiedzialności cywilnej powiatu poznańskiego i podległych jednostek 
organizacyjnych. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia 
udziału w negocjacjach tj.: INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group  
z siedzibą w Warszawie, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 3.752,00zł brutto. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje swoim zakresem powtórzenie tego samego rodzaju 
zamówienia co zamówienie podstawowe tj. ubezpieczenie pojazdów. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 19.12.2016r. Na wykonanie zadania zamierzano 
przeznaczyć kwotę 3.752,00zł brutto, 

71. 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. Upoważnienie ważne jest w okresie 
od dnia 14 do 31 sierpnia 2015r., 

72. w sprawie uznania celowości i wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pn.: „Program Edukacyjno – Korekcyjny PARTNER”. Oferta Fundacji Poznańskie 
Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu została zamieszczona na okres 7 dni  
w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa oraz na stronie internetowej Powiatu 
Poznańskiego. Oferta stanowi załącznik do Uchwały, 

73. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg powiatowych na terenie miasta Swarzędz 
do kategorii dróg gminnych. Zarząd pozytywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg 
gminnych następujących dróg powiatowych: 
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− 2435P relacji Swarzędz – Biskupice na odcinku ul. Kwaśniewskiego, 

− 2503P na odcinku ul. Piaski, 

− 2505P – ul. Zamkowa, 

− 2502P – ul. Dworcowa i ul. Kościuszki. 
Ww. drogi nie spełniają określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) wymogów dla drogi powiatowej. Droga stanowi 
uzupełnienie sieci dróg służących lokalnym potrzebom, nie stanowi połączenia miast będących 
siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin miedzy sobą, 

74. w sprawie zmiany uchwały Nr 2437/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie regulaminu 
organizacyjnego Domu Dziecka w Kórniku -  Bninie. Zmiana polega na utworzeniu stanowiska 
inspektora do spraw finansowo-księgowych w wymiarze 1 etatu, co pozwoli na zmniejszenie 
ryzyka wynikającego z długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności głównego księgowego oraz 
umożliwi przygotowanie pracownika do przejęcia obowiązków głównego księgowego, 

75. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i gadżetów 
reklamowych wykorzystywanych w działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa 
publicznego. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez MK Studio Agencja Reklamowa 
Mirosław Komin z siedzibą w Poznaniu, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 
119.402,00zł brutto. Ponadto wykonawca zobowiązał się, że dostarczy materiały promocyjne  
w terminie 30 dni roboczych od dnia akceptacji projektów przez Zamawiającego. Na wykonanie 
zadanie zamierzano przeznaczyć kwotę 150.000,00zł brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 45 dni roboczych od daty zawarcia umowy. W postępowaniu 
złożono 8 ofert, do kwoty 152.766,00zł, 

76. w sprawie upoważnienia Koła Łowieckiego Nr 13 „Lis” do przeprowadzenia postępowania  
i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Powiatu Poznańskiego w celu 
organizacji przedsięwzięcia polegającego na ratowaniu kuropatwy, gatunku zagrożonego 
wyginięciem, drogą restytucji oraz wprowadzenia jej na stare miejsca bytowania, 

77. w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia polegającego na ratowaniu kuropatwy, gatunku 
zagrożonego wyginięciem  przez Koło Łowieckie Nr 13 Lis, w wysokości do 5.500,00zł. Koło 
Łowieckie Nr 13 „Lis" uczestniczy w realizacji programu „Ożywić pola", którego elementem jest 
ratowanie kuropatwy. Przedsięwzięcie obejmuje gminy:  Suchy Las i Rokietnica i jest realizowane 
m.in. poprzez: zakładanie remiz śródpolnych poprzez nasadzanie na nieużytkach różnego rodzaju 
gatunków drzew i krzewów, tworząc w ten sposób naturalne środowisko dla zwierzyny, 
pobudowanie sieci podsypów dla ptactwa, w których regularnie wykładana jest karma (ziarno 
zbóż, poślad zbożowy, buraki), wprowadzenie na stare miejsca bytowania kuropatwy. Liczebność 
kuropatw jest już na tak niskim poziomie, że z biologicznego punktu widzenia przy widocznych 
pojedynczych ptakach i bardzo nielicznych rozpoznanych stadkach, powrót do stanów nie 
zagrożonych wyginięciem jest mało prawdopodobny, 

78. w sprawie upoważnienia Nadleśnictwa Konstantynowo do przeprowadzenia postępowania  
i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Powiatu Poznańskiego w celu 
organizacji przedsięwzięcia polegającego na ratowaniu kuropatwy, gatunku zagrożonego 
wyginięciem, drogą restytucji oraz wprowadzenia jej na stare miejsca bytowania, 

79. w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia polegającego na ratowaniu kuropatwy, gatunku 
zagrożonego wyginięciem przez Nadleśnictwo Konstantynowo, w wysokości do 24.500,00zł. 
Nadleśnictwo Konstantynowo realizuje na swoim terenie program „Ożywić pola”, którego 
elementem jest ratowanie kuropatwy. Przedsięwzięcie obejmuje następujące gminy powiatu 
poznańskiego: Mosina, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne i Komorniki i realizowane jest 
poprzez poprawę warunków środowiskowych głównie na terenach polnych, polegających na 
prowadzeniu podsadzenia oraz zakładaniu nowych nasadzeń wybranych gatunków drzew  
i krzewów, budowanie sztucznych powierzchni niezależnych zbiorników wodnych 
umiejscowionych tam, gdzie w okresie lata występuje dotkliwy brak wody, wprowadzenie na 
stare miejsca bytowania kuropatwy, intensywną ochronę wszystkich zwierząt prowadzoną 
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zgodnie z obowiązującym prawem oraz jesienno-zimowe dokarmianie wszystkich gatunków 
zwierząt zimowych. Liczebność kuropatw jest już na tak niskim poziomie, że z biologicznego 
punktu widzenia przy widocznych pojedynczych ptakach i bardzo nielicznych rozpoznanych 
stadkach, powrót do stanów nie zagrożonych wyginięciem jest mało prawdopodobny, 

80. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu ZS im. Adama Wodziczki  
w Mosinie, ul. Topolowa 2, obejmującego jego uporządkowanie, roboty drogowe oraz wymianę 
ogrodzenia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

81. w sprawie zmiany uchwały nr 392/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2015r.  
w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu jednoetapowego na opracowanie koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 1 w Swarzędzu, os. 
Mielżyńskiego 5a. (zmian dot.  danych adresowych uczestnika konkursu), 

82. w sprawie uchwalenia założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2016r. Zarząd 
przyjął następujące wysokości wskaźników: 

− średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7% (1,0% w 2015r.) 

− nominalny wzrost wynagrodzeń brutto 3,5% (pracownicy oświatowi wg odrębnych przepisów,  
PINB wg zawiadomienia Wojewody, PUP – 3%), 

− średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług inwestycyjnych – 1,7% (1,0,%), 

− przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – 4.055,00zł (3.980,00zł) 

− minimalne wynagrodzenie za pracę - 1.850,00zł (1.740,00zł) 

− odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego 1.140,00zł (1.094,00zł), 
83. w sprawie zmiany uchwały nr 352/2015 z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie wyrażenia opinii 

dotyczącej zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 117 Obrzycko – Pęckowo, na terenie Powiatu 
Szamotulskiego, woj. Wielkopolskiego do kategorii drogi powiatowej. Zmiana związana jest  
z wystąpieniem błędu pisarskiego w nazwie ww. drogi. zamiast „droga wojewódzka nr 117 
Obrzycko Pęckowo” winno być „droga wojewódzka nr 117 Obrzycko - Pęckowo - Ostroróg”, 

84. w sprawie ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, obejmującego jego uporządkowanie, roboty drogowe oraz 
wymianę ogrodzenia, zatwierdzenie SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

85. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na montaż windy na istniejącym obiekcie Internatu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac 
Przemysława 9, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

86. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej powiatu 
poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, w tym również  ubezpieczenie majątku 

stanowiącego własność Skarbu Państwa, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. 
 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy  
Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach, Gowarzewie i Komornikach, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko-projekt planu wyznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowej, teren zabudowy usługowej, tereny zieleni, teren obiektów komunikacji publicznej, 
tereny dróg wewnętrznych, teren infrastruktury technicznej energetyki. Na granicy opracowania 
projektu planu przebiegają drogi powiatowe nr 2438P relacji Poznań-Tulce, 2410P relacji Swarzędz 
-Środa oraz 2440P relacji Tulce-Bugaj. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność powiatu 
poznańskiego, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w ul. 
Kolejowej, Zielarskiej i Strażewicza-projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, tereny zieleni urządzonej, teren rekreacyjno-
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sportowy, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych  
i tereny ciągów pieszo-rowerowych. Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę, że intensywny 
stopień zainwestowania niedostosowany do sieci dróg, spowoduje znaczne utrudnienia  
i spiętrzenie ruchu na drogach powiatowych zwłaszcza prowadzących w kierunku miasta Poznania 
- drodze powiatowej 2387P ul. Grunwaldzkiej, 

3. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owińska       
– Składowisko” dla części terenów wsi Owińska obejmującej działki nr 105, 106/2, 106/4, 106/7, 
gm. Czerwonak-projekt planu wyznacza  tereny infrastruktury technicznej-gospodarowania 
odpadami, tereny infrastruktury technicznej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny wód 
powierzchniowych. Na granicy opracowania projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2434P 
relacji Owińska-Mielno. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność powiatu poznańskiego,  

4. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las                    
-Składowisko odpadów-projekt planu wyznacza tereny infrastruktury technicznej                                
-gospodarowanie odpadami, teren infrastruktury technicznej gospodarowanie odpadami  
z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
powiatu poznańskiego, 

5. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie 
Podgórnym, w rejonie ulic: Sportowej i Władysława Jeszke-projekt planu wyznacza tereny sportu      
i rekreacji wraz z zabudową usługową i teren drogi dojazdowej wewnętrznej. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność powiatu poznańskiego, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wroczyn dla 
działek o nr ewid. 66/24, 66/25, gm. Pobiedziska-projekt planu wyznacza teren infrastruktury 
technicznej kanalizacyjnej oraz teren drogi publicznej klasy dojazdowej. Na granicy opracowania 
przebiega droga powiatowa nr 2408P relacji Wierzonka-Pobiedziska. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność powiatu poznańskiego, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
działkę 1/4 , położoną w obrębie Promno, gmina Pobiedziska-projekt planu wyznacza teren 
rolniczy oraz teren wód powierzchniowych. Na granicy opracowania przebiega droga powiatowa 
nr 2485P relacji Biskupice-Promno. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność powiatu 
poznańskiego, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica, rejon ul. Golęcińskiej do drogi S-11, gm. Rokietnica-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. Przedmiotowy projekt był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu Powiatu 
 w Poznaniu. Postanowieniem z dnia 21.05.2015r. znak: WD.673.17.54.2015.MA, Zarząd nie 
uzgodnił ww. projektu planu z uwagi na nieuwzględnienie zapisów decyzji Wojewody 
Wielkopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 11/2011 z dnia 17 czerwca 
2011r. oraz wyznaczenie ciągu pieszo - jezdnego w zbyt małej odległości pomiędzy skrzyżowaniem 
ul. Golęcińską a ul. Rolną. Ponadto w poprzednio przedłożonym projekcie planu wprowadzono 
zapis dot. sytuowania na terenie drogi 1KD-Z (drogi powiatowej 2424P) jednej jezdni o dwóch 
pasach ruchu i obustronnych chodników. W obecnie przedłożonym do ponownego uzgodnienia 
projekcie planu uwzględniono uwagi Zarządu Powiatu w Poznaniu. Jednakże zwraca się uwagę,           
że należy skorygować zapis § 3 pkt 8 w zakresie ciągu pieszego oznaczonego symbolem 4KD-Dx           
i wyznaczyć go jako ciąg pieszy oraz 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, 
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9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-rejon gimnazjum im. 
H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie, gm. Murowana Goślina-projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zieleni urządzonej, teren drogi publicznej klasy 
lokalnej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność powiatu poznańskiego, 

10.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 55/1  
i 55/2 w Długiej Goślinie, gm. Murowana Goślina-projekt planu wyznacza teren zabudowy 
zagrodowej oraz teren zieleni krajobrazowej. Na granicy opracowania przebiega droga powiatowa 
nr 2409P relacji Rogoźno-Murowana Goślina. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
powiatu poznańskiego, 

11.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Golęczewie  
na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 278/1, 278/3, gm. Suchy Las-projekt planu 
wyznacza m.in. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej  
z dopuszczeniem zieleni urządzonej, teren usług oświaty, teren drogi publicznej klasy dojazdowej. 
Droga powiatowa nr 2428P relacji Golęczewo–Sobota leży poza granicami opracowania. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność powiatu poznańskiego, 

12.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie 
Podgórnym, w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej - projekt planu wyznacza m.in.:  tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z zabudową usługową, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej–telekomunikacja, 
tereny dróg dojazdowych wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
powiatu poznańskiego, 

13.  nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
w Tarnowie Podgórnym - projekt zmiany planów wyznacza m.in.: tereny zabudowy zagrodowej, 
tereny rolnicze, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, usługowo-mieszkaniowej lub usługowej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zieleni i wód powierzchniowych, teren parkingu, 
tereny dróg wewnętrznych, teren drogi publicznej. Po przeanalizowaniu projektów zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania stwierdza się poszerzenie pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 2404P relacji Tarnowo Podgórne-Napachanie o nieruchomości będące własnością 
prywatną (m.in. 10441, 10442, 1045/2, 1045/1, 1046, 1047/9, 1052, 1065/1). W związku z tym 
powyższe ustalenie może naruszać interes prawny Powiatu z uwagi na skutki prawne wynikające  
z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych zobowiązując powiat do budowy, 
utrzymania, ochrony i modernizacji dróg powiatowych. Konsekwencją może być także nabycie 
przez powiat nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania pod drogi powiatowe, 
zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami stanowiącym, 
iż:  
- działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe -  
z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy 
prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem,  
w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale 
prawomocne, 
- za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na 
wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według 
zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. 
Planowane poszerzenia nie zostały wprowadzone na wniosek Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu ani Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, a wszelkie zmiany granic pasa 
drogowego należą do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. 

14.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. 
Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie - projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 



 

15 
 

tereny i obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, tereny zieleni 
izolacyjnej, tereny infrastruktury technicznej-zbiornik przeciwpożarowy, tereny infrastruktury 
technicznej w zakresie elektroenergetyki, teren dróg publicznych zbiorczych, tereny dróg 
publicznych lokalnych, tereny publicznych ciągów pieszo-rowerowych, tereny dróg wewnętrznych, 
tereny komunikacji kolejowej. W granicach opracowania jest droga powiatowa nr 2466P ul. 
Sowiniecka, niespełniająca definicji drogi powiatowej. W związku z powyższym należy 
przekwalifikować ją do kategorii dróg gminnych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we 
własność powiatu poznańskiego, 

15.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów części 
wsi Mieczewo, gm. Mosina-projekt planu wyznacza m.in.:  tereny rolnicze, tereny lasów, tereny 
dolesień, teren wód powierzchniowych, teren drogi publicznej klasy głównej, tereny dróg 
publicznych klasy lokalnej, tereny dróg wewnętrznych, teren infrastruktury technicznej- 
telekomunikacyjnej oraz teren infrastruktury technicznej-wodociągowej. Droga powiatowa 2478P 
Mieczewo - Radzewo leży poza granicami opracowania. Ustalenia projektu planu nie ingerują we 
własność powiatu poznańskiego, 

16.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów części 
wsi Komorniki w rejonie ul. Poznańskiej i Złotej, gm. Komorniki-projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy obiektów produkcyjnych składów i magazynów  oraz zabudowy usługowej. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność powiatu poznańskiego, 

17.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo- 
zachodnich terenów wsi Krajkowo, gm. Mosina-projekt planu wyznacza m.in. tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej, tereny rolnicze, tereny lasów, 
tereny dolesień, tereny infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 
tereny dróg wewnętrznych, tereny ścieżek pieszo-rowerowych. Droga powiatowa 2466P Mosina- 
Żabno znajduje się poza granicami opracowania. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że ww. droga nie 
spełnia definicji drogi powiatowej i winna być przekwalifikowana do kategorii dróg gminnych. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność powiatu poznańskiego, 

18.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek, gm. Rokietnica-projekt planu wyznacza m.in.: tereny 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, teren zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych i zabudowy usługowej, 
tereny lasów, tereny rolnicze, teren wód powierzchniowych śródlądowych, teren infrastruktury 
technicznej–wodociągowej, teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, tereny dróg 
publicznych klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. 
W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa 2462P relacji Daszewice-Rogalinek. 
Przedmiotowa droga nie spełnia definicji drogi powiatowej i winna zostać przekwalifikowana do 
kategorii dróg gminnych. Zgodnie z rysunkiem planu do  granic pasa drogowego drogi powiatowej 
włączono działki stanowiące własność m.in. Skarbu Państwa w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych czy Gminy Mosina, zmieniając w ten sposób przebieg drogi 
powiatowej, co należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu w Poznaniu. W związku  
z powyższym Zarząd Dróg Powiatowych podejmie działania w celu wyznaczenia rzeczywistego 
przebiegu drogi powiatowej z uwzględnieniem niezbędnych poszerzeń. Przedłożony do 
uzgodnienia projekt planu zagospodarowania przestrzennego nie odzwierciedla rzeczywistego 
przebiegu drogi powiatowej, czego konsekwencją może być także nabycie przez powiat 
nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania pod drogi powiatowe, zgodnie z art. 
98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 782), 
stanowiącym, iż:  

- działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe-  
z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy 
 prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa  
z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie  
o podziale prawomocne, 
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- za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem 
lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie 
dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się  
i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości, 

19.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego we wsiach Strykowo i Sapowice, gm. Stęszew, z uwagami, iż: 

-  zabudowa mieszkaniowa na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług winna być zlokalizowana w odległości co 
najmniej 8m od drogi powiatowej (art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych Dz. U.  z 2015r., 
poz. 460 z późn. zm.) a wody opadowe i roztopowe winny być zagospodarowane poza pasem 
drogi powiatowej, 

- projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
usług, tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, teren usług, teren infrastruktury technicznej- 
elektroenergetyka, teren parkingu, tereny dróg wewnętrznych, teren ciągu pieszo-rowerowego. 
Droga powiatowa nr 2450P relacji Rybojedzko-Strykowo znajduje się poza granicami opracowania. 
Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca jednak uwagę, że ww. droga nie spełnia definicji drogi 
powiatowej i winna zostać przekwalifikowana do kategorii dróg gminnych. Ponadto Zarząd 
Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę, że zabudowa mieszkaniowa na terenach oznaczonych na 
rysunku planu jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług winna 
być zlokalizowana w odległości co najmniej 8m od drogi powiatowej (art. 43 ust. 1 ustawy  
o drogach publicznych Dz. U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.). Należy także zawrzeć zapis, że wody 
opadowe i roztopowe winny być zagospodarowane poza pasem drogi powiatowej. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność powiatu poznańskiego, 

20.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 1706 
w Murowanej Goślinie, gm. Murowana Goślina-projekt planu wyznacza teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność powiatu poznańskiego, 

21.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Mrowino, rej. ul. Zbyszka, gm. Rokietnica-projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy 
usługowej, teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki oraz tereny dróg publicznych. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność powiatu poznańskiego, 

22.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry 
pomiędzy ulicami Podgórną i Południową, gm. Komorniki, (85) projekt planu wyznacza m.in.:  
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
tereny zabudowy usługowej, tereny zieleni urządzonej z terenami sportowo-rekreacyjnymi, tereny 
infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, teren drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej, teren drogi wewnętrznej. Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca 
uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia 
ruchu na drogach powiatowych i gminnych, a w konsekwencji problemami komunikacyjnymi. 
Intensywny stopień zainwestowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne 
utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących w kierunku miasta Poznania. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność powiatu poznańskiego, 

23. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry 
w rejonie ulic:  Południowej i Słonecznej, gm. Komorniki, (86) projekt planu wyznacza m.in.:  
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
tereny zieleni urządzonej z terenami sportowo-rekreacyjnymi, teren zieleni urządzonej, tereny 
infrastruktury technicznej-elektroenergetyka, teren drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca 
uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia 
ruchu na drogach powiatowych i gminnych, a w konsekwencji problemami komunikacyjnymi. 
Intensywny stopień zainwestowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne 
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utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących w kierunku miasta Poznania. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność powiatu poznańskiego, 

24.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Batorowie  
i Swadzimiu–rejon ulic: Widok, Stefana Batorego i nad Stawem-część B, gm. Tarnowo Podgórne      
- projekt planu wyznacza m. in.: teren zabudowy usług turystyki, sportu i rekreacji, teren 
zabudowy techniczno-produkcyjnej, tereny rolnicze, teren drogi wewnętrznej. Droga powiatowa 
nr 2418P relacji Batorowo-Wysogotowo znajduje się poza granicami opracowania. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność powiatu poznańskiego, 

25.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
tereny  położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, 
Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej, w tym osiedli: Kościuszkowców, Dąbrowszczaków  
i Zygmunta III Wazy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko-projekt planu wyznacza m. in.: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wraz zabudową usługową, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej wraz zabudową usługową, tereny zabudowy usługowej, teren 
sportu i rekreacji, teren parkingu z usługami, teren parkingu wraz z zielenią urządzoną, teren 
zieleni urządzonej, teren parkingu teren infrastruktury technicznej-gazownictwo, teren 
infrastruktury technicznej-elektroenergetyka, tereny komunikacji, tereny dróg publicznych 
dojazdowych, tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych, tereny publicznych ciągów pieszo-
rowerowych, tereny ciągów pieszo-rowerowych wraz z zielenią urządzoną, teren drogi publicznej, 
teren drogi wewnętrznej. Odcinek drogi powiatowej nr 2435P- ul. Kwaśniewskiego, znajdującej się 
w granicach opracowania projektu planu oznaczony został jako droga dojazdowa (oznaczenie 
2KDD). Dla przedmiotowej drogi wszczęta została procedura zmiany kategorii na gminną. 
Oznaczenie klasy technicznej jako dojazdowej możliwe jest jako docelowe, po pozbawieniu jej 
kategorii drogi powiatowej. Poza granicami opracowania znajdują się drogi powiatowe nr 2505P - 
ul. Zamkowa, nr 2504P, ul. Grudzińskiego, nr 2407P - ul. Cieszkowskiego. Ustalenia projektu planu 
nie ingerują we własność powiatu poznańskiego, 

26.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części 
obrębu Bugaj, gm. Pobiedziska-projekt planu wyznacza tereny: zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, usługowej, usług oświaty 
oraz sportu i rekreacji, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, 
lasów, zieleni izolacyjnej, zieleni naturalnej, wód powierzchniowych śródlądowych, dróg 
publicznych klasy dojazdowej, wewnętrznych, wewnętrznych ciągów pieszo-rowerowych, dróg do 
obsługi gruntów leśnych oraz tereny infrastruktury technicznej. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność powiatu poznańskiego, 

27.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części 
obrębu Bugaj, gm. Pobiedziska-projekt planu wyznacza tereny: zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową, zabudowy 
usługowej, rolniczej, lasów, terenów przeznaczonych pod zalesienie, tereny zieleni, wód 
powierzchniowych oraz tereny komunikacji. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
powiatu poznańskiego, 

28.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
jednorodzinnej–dz. Nr 11/3 i 11/5 w Dachowej, gm. Kórnik-projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Droga powiatowa nr 2477P Gądki–Szczodrzykowo 
znajduje się poza granicami opracowania. Zarząd zwraca jednak uwagę,  że ww. droga nie spełnia 
definicji drogi powiatowej i winna być przekwalifikowana do kategorii dróg gminnych. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność powiatu poznańskiego, 

29.  uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, w rejonie drogi krajowej nr 92 i ulicy 
Wierzbowej-z następującymi uwagami: 
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- w  §18, punkcie 4 projektu planu zamieścić zapis o zakazie odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych z terenu objętego projektem planu w obszarze pasa drogi publicznej (ul. 
Wierzbowej), 
- obsługę komunikacyjną dla terenu objętego planem należy zapewnić maksymalnie trzema 
nowymi zjazdami (z drogi powiatowej na dz. nr ewid.: 1683, 1320, 767, obręb Tarnowo Podgórne),  
- projekt planu wyznacza m.in.: tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz 
zabudowy usługowej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych, tereny rolnicze, teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni 
krajobrazowej, teren drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego oraz teren infrastruktury 
technicznej. 
Obszar objęty projektem planu był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Postanowieniem z dnia 31.03.2014r. Zarząd Powiatu uzgodnił przesłany wówczas 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponowne uzgodnienie planu 
miejscowego dla wskazanego obszaru wynika z nie uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klas III na cele nierolnicze. W aktualnie przesłanym 
do uzgodnień projekcie planu, droga powiatowa nr 2420P (ul. Wierzbowa) znajduje się                    
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego projektem planu. W związku z powyższym należy       
w §18, pkt. 4 projektu planu zamieścić zapis o zakazie odprowadzania wód opadowych                        
i roztopowych z terenu objętego projektem planu w obszarze pasa drogi publicznej (ul. 
Wierzbowej) oraz, że  obsługę komunikacyjną dla terenu objętego planem należy zapewnić 
maksymalnie trzema nowymi zjazdami (z drogi powiatowej na dz. nr ewid.: 1683, 1320, 767, 
obręb Tarnowo Podgórne).  Zgodnie z  art. 39 pkt 9 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 
1985r. zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych z urządzeń melioracyjnych, 
gospodarskich lub zakładowych do kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych w pasach 
drogowych. Drogi powiatowe powinny zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu 
drogowego.  W związku z powyższym należy ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do 
takich miejsc należą wszelkie przecięcia lub włączenia dróg czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi, itp. 
Teren objęty projektem planu położony jest przy drodze powiatowej 2420P–ul. Wierzbowej, która 
stanowi drogę klasy technicznej zbiorczej. Zgodnie z warunkami wynikającymi z § 9 ust. 1 pkt 5 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na drodze  klasy zbiorczej należy 
dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową 
zabudowę. Nowe zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo na tej drodze. 
 
 

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

 

1. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczna droga powiatową nr 2411P, 

2. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/2015 z dnia 17 marca 2015r. 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 realizacje tych zadań w roku 2015, 

3. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pobiedziska, 
4. w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania  publicznymi drogami powiatowymi nr 2429P i 2440P w m. Tulce, 
5. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2015 roku na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków (II nabór wniosków), 

6. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/279/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 
2013r. w sprawie powierzenia Gninie Dopiewo zadań zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi, 
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7. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Buk z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Niepruszewie, 

8. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Czerwonak z przeznaczeniem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej Promnicach, 

9. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Palędziu, 

10.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kleszczewo  z przeznaczeniem dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Gowarzewie i Krzyżownikach, 

11.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kostrzyn z przeznaczeniem dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych w m. Brzeźno i Gułtowy, 

12.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kórnik z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Czmoniu i Kamionkach, 

13.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Mosina z przeznaczeniem dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Pecnie, Radzewicach i Nowinkach, 

14.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Murowana Goślina z przeznaczeniem dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie, 

15.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pobiedziska z przeznaczeniem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Węglewie, 

16.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Puszczykowo z przeznaczeniem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Puszczykowie, 

17.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rokietnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w m. Mrowino, 

18.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Stęszew z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Stęszewie, 

19.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Suchy Las z przeznaczeniem dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Chludowie i Zielątkowie, 

20.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tarnowo Podgórne z przeznaczeniem dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lusowie, 

21.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2015, 
22.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2021, 
23.  w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 

publiczną drogą powiatową nr 2413P, 
24.  w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2400P. 
 
 
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) wnioskiem radnej powiatu Zofii Dobrowolskiej, zgłoszonym podczas posiedzenia Komisji 
Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 09.06.2015r.; 

b) wnioskiem Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Poznaniu, 
zgłoszonym na posiedzeniu w dniu 16.06.2015r.;  

c) interpelacją zgłoszoną przez radnego powiatu Zdzisława Kulczyńskiego podczas VIII Sesji Rady 
Powiatu w Poznaniu w dniu 17 czerwca 2015r., dotyczącym znaku informującego o zakazie 
wjazdu w ul. Rabowicką dla pojazdów powyżej 3,5 tony; 

d) pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o rozpoczęciu kontroli postępowania przetargowego, 
dotyczącego budowy ul. Rabowickiej w Swarzędzu (II etap);  
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e) wypowiedzią radnego powiatu Marka Pietrzyńskiego, dotyczącą kwestii opłat za pobyt 
mieszkańców w DPS w Lisówkach  oraz wyroku, dotyczącego budowy boiska lekkoatletycznego 
w Puszczykowie, który musiał zrealizować powiat; 

f) interpelacją radnego powiatu Marka Pietrzyńskiego z dnia 8.07.2015r., dotyczącą szczepień 
ochronnych, 

g) pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu informującym o posiedzeniu Komisji w dn. 20 
sierpnia 2015r., podczas którego Komisja będzie kontynuować „Kontrolę postępowania 
przetargowego dotyczącego budowy ul. Rabowickiej w Swarzędzu (II etap), 

h) wnioskiem radnego powiatu Filipa Żelaznego zgłoszonym podczas posiedzenia Komisji 
Finansów i Gospodarowania Mieniem Rady Powiatu w Poznaniu w dn. 15 czerwca 2015r., 
dotyczący przedstawienia informacji na temat Szpitala w Puszczykowie tj. przedstawienia 
sprawozdań finansowych za lata 2012-2014 oraz sprawozdań z działalności Zarządu spółki za 
lata 2012-2014.  

 
3. Zarząd Powiatu zatwierdził skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego-Powiat 

Poznański, sporządzony na dzień 31.12.2014r., który przekazany został Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Poznaniu.   

 
4. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do rządowego programu: „Książki naszych 

marzeń” oraz zabezpieczenia w budżecie Powiatu Poznańskiego środków finansowych jako 
wkładu własnego przeznaczonego na zakup książek do bibliotek szkolnych. Wysokość środków 
przyznanych szkołom na zakup książek do biblioteki zależy od liczby uczniów, a warunkiem 
udzielenia wsparcia jest zapewnienie przez organy prowadzące szkoły wkładu własnego, 
wynoszącego minimum 20%.  

 
5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem i wyraził zgodę na wykonanie dokumentacji technicznej 

wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją sal lekcyjnych ZS nr 1 Swarzędzu. Przewidywany 
koszt wykonania dokumentacji wynosi ok. 30.000,00zł brutto.  

 
6. Zarząd Powiatu zapoznał się ze wstępną informacją, dotyczącą naboru do szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu Poznańskiego na rok szkolny 2015/2016. W dniu 2 lipca 2015 roku 
zakończył się pierwszy etap naboru do szkół ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym, 
udostępnianym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe – NABÓR 2015.  

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

przeprowadzoną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, prowadzącym obsługę finansowo – 
księgową Domu Rodzinnego w Swarzędzu. Kontrola została przeprowadzona w okresie od dnia 
15.06.2015r. do dnia 17.06.2015r. przez Wydział Audytu i Kontroli na podstawie upoważnienia 
udzielonego przez Starostę Poznańskiego i dotyczyła prowadzenia ewidencji składników majątku 
trwałego, w tym ujęcia i likwidacji składników majątku trwałego, prowadzenia okresowych 
inwentaryzacji, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich 
kontrolach. Kontrolą objęty został IV kwartał roku 2013 i rok 2014. Ustalenia kontroli zawarte 
zostały w protokole kontroli z dnia 02.07.2015r., podpisanym w tym samym dniu przez dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu i główną księgową. Nie sformułowano 
zaleceń pokontrolnych.   

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

przeprowadzoną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Kontrola została 
przeprowadzona w okresie od dnia 01.06.2015r. do dnia 09.06.2015r. przez Wydział Audytu            
i Kontroli na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego i dotyczyła 
prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego, w tym ujęcia i likwidacji składników 
majątku trwałego, prowadzenia okresowych inwentaryzacji, sprawdzenia stopnia realizacji 
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zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Kontrolą objęty został IV kwartał 
roku 2013 i rok 2014. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 02.07.2015r., 
podpisanym w tym samym dniu przez dyrektora jednostki i głównego księgowego. Nie 
sformułowano zaleceń pokontrolnych.   

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

przeprowadzoną w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu. Kontrola została przeprowadzona  
w dniach od 15.04 do 8.05.2015r. przez Wydział Audytu i Kontroli na podstawi upoważnienia 
Starosty Poznańskiego. Kontrola został przeprowadzano w zakresie prowadzenia ewidencji 
składników majątku trwałego, w tym ujęcia i likwidacji składników majątku trwałego, 
prowadzenia okresowych inwentaryzacji, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych 
po poprzednich kontrolach. Kontrolą objęte zostały lata 2013 -2014. Ustalenia kontroli zawarte 
zostały w protokole kontroli z dnia 26.05.2015r. podpisanym przez dyrektora jednostki  
i głównego księgowego. Sformułowano zalecenia pokontrolne 

 
10. Zarząd Powiatu zapoznał się i zatwierdził Projekt planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy 

na 2016r. Ww. projekt planu został przekazany Prezydentowi Miasta Poznania w celu 
zaopiniowania.   

 
11.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami na temat działalności  spółdzielni socjalnych w 2014r.  
a) Spółdzielnia Socjalna WYKON w Pobiedziskach (Strata netto na dzień 31.12.2014r. wyniosła 

17.850,95zł. Na koniec grudnia 2014r Spółdzielnia zatrudniała 5 osób w łącznym wymiarze pracy 3 
etatów),  

b) Spółdzielnia Socjalna KOSTRZYNIANKA w Kostrzynie (Zysk netto na dzień 31.12.2014r. wyniósł 
607,67zł. Na koniec grudnia 2014r. Spółdzielnia zatrudniała 17 osób - 7 osób na etacie i 10 osób na 
umowę zlecenie. 
Informacje zawierają m.in. dane na temat zatrudnienia, świadczonych usług, bilans za rok 2014, 
sprawozdanie merytoryczne i informację za rok obrotowy 2014r., informacje na temat 
przewidywanego rozwoju jednostki.  

 
12. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwiększenie etatów 

pedagogicznych oraz etatów administracyjnych w PPP w Luboniu.  Zarząd  wyraził zgodę (zgodnie 
z wnioskiem)  na: zwiększenie zatrudnienia o 1 etat pedagogiczny (pedagog) od dnia 1 stycznia 
2016r. oraz na zatrudnienie pracownika administracyjnego (księgowa) od dnia 20 września 2015r.   
 

13. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o wyrażenie zgody na obniżenie obowiązkowego 
wymiaru godzin dydaktycznych dla dyrektora ZS w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/2016        
i wyraził zgodę na obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dyrektorowi 
Przemysławowi Budzyńskiemu  do 4 godzin, w roku szkolnym 2015/2016, zgodnie z wnioskiem. 

 
14. Zarząd Powiatu zapoznał się propozycją zadań do zgłoszenia w naborze wniosków                            

o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2020” i zaakceptował  przedstawione propozycje: 

1. Droga nr 2387P - rozbudowa -  Poznań - Komorniki ul. Grunwaldzka w Plewiskach etap I, etap 
II, wartość szacunkowa zadania 16.000.000,00zł,  realizacja: 2016-2017r.,  

2. Droga nr 2424P - rozbudowa - Rokietnica -  Poznań ul. Kierska,  etap II, wartość szacunkowa 
zadania 5.000.000,00zł,  realizacja: 2016r.,  

3. Droga nr 2392P - budowa -  Tarnowo Podgórne - Więckowice - odc. Lusowo-Więckowice, etap 
I, wartość szacunkowa zadania 7.500.000,00zł,  realizacja –2017r.,  

4. Droga nr 2392P/2403P - budowa/rozbudowa -  Tarnowo Podgórne - Więckowice Dopiewo, 
odc. Lusówko-Więckowice, etap II, wartość szacunkowa zadania 7.500.000,00zł,  realizacja: 
2018r., 
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5. Droga nr 2477P - rozbudowa - Gądki -Szczodrzykowo, etap, I, etap II, wartość szacunkowa 
zadania 14.000.000,00zł,  realizacja: 2018-2019,  

6. Droga nr 2389P - budowa/rozbudowa Głuchowo-Chomęcice (węzeł S5), wartość szacunkowa 
zadania 8.000.000,00zł,  realizacja: 2019r.  

 
15. Zarząd Powiatu zaakceptował działania mające na celu dokonanie podziału działek nr 45/61 oraz 

45/62 w Bolechowie - Osiedle na 4 nowe, w taki sposób, że: 

− działki nr 1 i 2 zajęte będą przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej  
w Poznaniu na podstawie umowy użyczenia, na co Zarząd Powiatu wyraził zgodę Uchwałą  
Nr 356/2015 z dnia 21 lipca 2015r.  

− działka nr 3 i 4 zostaną oddane w trwały zarząd na rzec Zespołu Szkół w Bolechowie.   
Zarząd wyraził zgodę na poniesienie kosztów związanych z postępowaniem podziałowym. 

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

przeprowadzoną w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Kontrola został przeprowadzona  
w dniach od 7.07. 2015 do 20.07.2015r. przez Wydział Audytu i Kontroli  na podstawie 
upoważnienia Starosty Poznańskiego i była kontrolą problemową w zakresie: prowadzenia 
ewidencji składników majątku trwałego, w tym ujęcia i likwidacji składników majątku trwałego, 
prowadzenia okresowych inwentaryzacji, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych 
wydanych po poprzednich kontrolach. Kontrolą objęte zostały lata 2013 i 2014. Ustalenia 
kontroli zawarte zostały w protokole z kontroli z dnia 24.07.2015r. Sformułowano zalecenia 
pokontrolne.  

 
17. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami i wyraził zgodę na nauczanie indywidualne 

następujących uczniów: 
a) uczennica ZS nr 2 w Swarzędzu-w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

dydaktycznych roku szkolnego 2015/2016, 
b) uczeń ZS w Bolechowie - w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych 

roku szkolnego 2015/2016, 
c) uczennica ZS w Puszczykowie-w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

dydaktycznych roku szkolnego 2015/2016. 
 
18. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora ZS w Mosinie o wyrażenie zgody na 

zwiększenie liczby etatów w internacie w ZS w Mosinie na okres od 1.09.2015r. do 30.06.2016r.  
i wyraził zgodę na zwiększenie liczby etatów o wymiar 1,1 etatu pedagogicznego (wychowawca), 
zgodnie z wnioskiem. Zwiększenie liczby etatów jest niezbędne w celu umożliwienia pełnej 
realizacji procesu wychowawczo-opiekuńczego w internatach w Puszczykowie i w Mosinie  
(w związku z kontynuacją remontu  w internacie ZS w Mosinie, część uczniów będzie przebywać 
w internacie w Puszczykowie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 24 sierpnia  2015r.  
 


