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OP.0021.8.2015 
 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 24 sierpnia 2015 roku do 18 września 2015 roku 

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 24 sierpnia 2015r. do 18 września 2015r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 

1. 27 sierpnia 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 Powiatu Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 

 
2. 31 sierpnia  2015r. godz. 10:15, w którym udział wzięli: 

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

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

 
3. 4 września 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 Powiatu Magdalena Buczkowska, 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 

 
4. 11 września 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 Powiatu Magdalena Buczkowska, 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 



2 
 

5. 16 września 2015r. godz. 09:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 

             Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 
oraz 
Skarbnik Powiatu  Renata Ciurlik 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 

 
6. 18 września 2015r. godz. 12:00, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
             Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 
      oraz 

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

 
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego –  7 postanowień  
(w tym 2 o  nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie zatwierdzenia realizacji Projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (I)”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020, opracowanego w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działania 6.1 – 
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe 
realizowane przez PSZ i upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Marię 
Sowińską do czynności związanych z realizacją Projektu (do podpisywania  umów cywilno-
prawnych, zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji projektu, do udzielania dalszych 
upoważnień zastępcom dyrektora PUP), 

3. w sprawie ponownego 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,  

4. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Mosinie (działka nr 1206/3, 
ark. mapy 22) - łącznie 14 sztuk drzew liściastych. Wskazane do usunięcia drzewa rosną w dużym 
zagęszczeniu bezpośrednio przy budynku Internatu szkoły. Drzewa rosną na skwerze zieleni 
usytuowanym przy drodze pożarowej. Drzewa osiągnęły znaczne rozmiary, są wysokie i posiadają 
rozłożyste korony. Zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, 
przedmiotowe drzewa uniemożliwiają dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników  
i drabin. Ponadto, w czasie wizji stwierdzono, że drzewa w znacznym stopniu ograniczają dostęp 
światła dziennego do budynku szkoły. Dodatkowo we wniosku ujęto dwa drzewa gat. jarząb 
szwedzki o obwodach pni 38 cm i 54 cm, które są całkowicie obumarłe i nie rokują dalszej 
przydatności hodowlanej, 

5. w sprawie zmiany uchwały Nr 288/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2015r.  
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez 
współorganizację XVII Dożynek Wojewódzko - Archidiecezjalnych w Buku w dniu 30 sierpnia 
2015r. Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty przeznaczonej na doposażenie sceny oraz dodatkowe 
nagłośnienie miejsca uroczystości. Kwota 60.000,00zł, którą Zarząd przeznaczył na promocję 
powiatu  poprzez współorganizację dożynek nie  została przekroczona, 
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6. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego  
za I półrocze 2015r. i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze 
półrocze 2015r. Informacja została przedstawiona Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Poznaniu, 

7. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wsparcie organizacji XIII ogólnopolskich 
zawodów w wędkarstwie spławikowym honorowych dawców krwi o Puchar Starosty 
Poznańskiego w kwocie 400,00zł, z przeznaczeniem na zakup usługi żywieniowej. Impreza odbyła 
się w dniu 6 września 2015r. nad Jeziorem Swarzędzkim, 

8. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Program edukacyjno-korekcyjny 
PARTNER” i przeznaczenia na ten cel kwoty w wysokości 7.000,00zł. Program skierowany jest dla 
sprawców  przemocy w rodzinie i będzie realizowany przez Fundację Poznańskie Centrum 
Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu, 

9. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki 
zdrowotnej pn.: Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego” w 2015 roku (kontynuacja). Politykę zdrowotną powiatu poznańskiego określa  
„Program działań Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2014-
2018”, przyjęty Uchwałą Nr XLII/431/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2014r. 
Wśród celów operacyjnych zawartych w Programie są: „Podejmowanie działań z zakresu 
profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców powiatu 
poznańskiego” (cel operacyjny 1) oraz „Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom 
zakaźnym oraz zakażeniom” (cel operacyjny 5). Powyższy Program uzyskał pozytywna opinią 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie. Treść ogłoszenia stanowi załącznik 
nr 1 do uchwały, 

10. w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pn. Edukacja zdrowotna  
i promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację festynu zdrowotnego „Po zdrowie  
z powiatem poznańskim”. Oferta nie spełnia wymogów formalnych, ponieważ nie została 
poprawnie wypełniona. Ponadto zawiera błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 
zadania, finansowy wkład własny organizacji wynosi mniej niż 20%, a harmonogram nie 
odpowiada terminowi realizacji zadania, 

11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki 
dotyczącym przystąpienia do programu „Lekkoatletyka dla każdego!”. Program ma na celu 
popularyzację lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu dla dzieci, zachęcanie ich  
do zorganizowanej aktywności fizycznej w formie sportowej zabawy pod okiem przeszkolonych 
nauczycieli, instruktorów i trenerów. Udziałem w programie zainteresowany jest dyrektor 
Zespołu Szkół w Puszczykowie, w którym funkcjonuje gimnazjum sportowe. Istniejąca przy  
ww. szkole infrastruktura sportowa (nowoczesne boisko lekkoatletyczne) umożliwia 
przeprowadzenie procesu szkoleniowego w ramach Ośrodka Lekkiej Atletyki. Udział Powiatu  
programie nie wymaga wniesienia  finansowego wkładu własnego,  

12. w sprawie zatwierdzenia wyników Części nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację obiektów 
zlokalizowanych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9, dotyczącej wykonania systemu 
nawadniania Parku Orientacji Przestrzennej. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez  firmę 
MILEX Józef Milewski z siedzibą w Gąbinie, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 
327.180,00zł brutto i udzieliła 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 10 tygodni od dnia przekazania terenu 
budowy. W postępowaniu złożono 3 oferty, do kwoty 373.019,25zł brutto, 

13. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki, na świadczenie usług 
polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu 
Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo 
o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, ze zm.), zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Konsorcjum: Lider – Zakład Usług 
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Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa Andrzej Mocydlarz - Poznań, 
Partner - Auto – Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny Marian Chara – Poznań, Partner – 
PERS Roman Pers – Suchy Las, 

14. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na prace remontowe w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez DEMIURG sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała realizację 
zamówienia za kwotę 329.167,02zł brutto i udzieliło 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace 
budowlane. W postępowaniu złożono 3 oferty, jedna została odrzucona, kolejna  była na kwotę 
356.250,44zł brutto, 

15. w sprawie uchwalenia regulaminu VI edycji powiatowego konkursu ekologicznego pt. „Kochajmy  
nasze małe ojczyzny” oraz przeznaczenia środków finansowych na nagrody w tym konkursie. 
Regulamin konkursu stanowi załącznik do uchwały. Na zakup drobnych nagród przeznacza się 
kwotę w wysokości 7.000,00zł. Konkurs zostanie przeprowadzony do końca grudnia 2015r., 

16. w sprawie upoważnienia Pana Pawła Zawieji – dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie –  
do zawierania umów i dokonywania rozliczeń finansowych. Zarząd upoważnił Dyrektora ZS  
w Mosinie do zawierania umów i porozumień w sprawie finansowania i kształcenia uczniów klas 
wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, rozliczania opłat  
i wystawiania faktur za udział w kursach wielozawodowych odbywających się w Wojewódzkim 
Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie. Upoważnienie ważne jest  
na okres od 1 września 2015r. do 30 czerwca 2016r., 

17. w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Poznańskiego w konkursie organizowanym przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z firmą VULCAN sp. z o.o. pn. „Zarządzamy w oparciu  
o fakty” w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie 
regionalnym i lokalnym” II etap. Udział Powiatu w konkursie nie wymaga wniesienia  
finansowego wkładu własnego, 

18. w sprawie przeznaczenia środków finansowych w kwocie 22.500,00zł, na organizację Pikniku dla 
Seniorów Powiatu Poznańskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który 
odbędzie się  w dniu 25 września 2015r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. 
Celem pikniku jest integracja osób  starszych oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.  
W ramach imprezy odbędą się różne atrakcje w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa jak również  
w sferze artystycznej i rozrywki, 

19. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację konferencji pn. Integracja 
społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych” w  kwocie 4.500,00zł. Impreza odbędzie się  
w dniu 28 września 2015r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  
w Owińskach. W konferencji weźmie udział ok. 150 osób, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, samorządów, instytucji zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych, 
pracodawców i parlamentarzystów, 

20. w sprawie przyznania gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2015r. Burmistrz Gminy Kostrzyn 
poinformował, że  zadanie związane z modernizacją nawierzchni ul. Powstańców Wlkp. (odcinek 
od przejazdu kolejowego do granicy miasta Kostrzyn), zakwalifikowane zostało jako zadanie 
inwestycyjne. W związku z powyższym Rada Powiatu w Poznaniu oraz Rada Miejska Gminy 
Kostrzyn podjęły stosowne uchwały odpowiednio o powierzeniu i przejęciu zarządzania 
przedmiotową drogą w zakresie realizacji zadania. Ponadto w dniu 26 sierpnia 2015r. Uchwałą 
Rady Powiatu w Poznaniu dokonano zmian w budżecie w zakresie przesunięcia po stronie 
wydatków, zabezpieczonej na ten cel kwoty 200.000,00zł, z dz. 600 rozdz. 60014 §2310  
na dz. 600 rozdz. 60014 §6610. Dokonano korekty nazwy ulicy dla zadania realizowanego przez 
Gminę Stęszew na drodze powiatowej nr 2501P na odcinku od ul. Błonie do ul. Kórnickiej. 
Zamiast "ul. Poznańskiej" winno być "ul. Kościańska”, 
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21. w sprawie  wydania opinii do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 
zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej  
nr 2401P Dopiewo – Poznań, od początku węzła Dąbrówka do ul. Zakręt w m. Skórzewo. Zarząd 
Powiatu pozytywnie opiniuje ww. inwestycję drogową z uwagami zawartymi w treści uchwały, 

22. w sprawie  przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, na sporządzenie 
wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole 
Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, zatwierdzenia 
NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcie udziału w negocjacjach zaprasza się PILCH 
ARCHITEKCI sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku, 

23. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Oferty można było składać w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 18 września 2015r., 

24. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Renowacja elewacji 
pocysterskiego Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach (XVIII w.) wraz z wieżą dzwonno-
zegarową i odtworzeniem okien w ścianie zachodniej Kościoła oraz wykonaniem odwodnienia. 
Zarząd przyjął sprawozdanie końcowe na kwotę 300.000,00zł. Parafia Rzymskokatolicka p.w.  
Św. Jana Chrzciciela w Owińskach, wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 8 
czerwca 2015r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac 
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez Powiatowego 
Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności 
Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag, 

25. w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pn. Arteterapia osób 
niepełnosprawnych szansą dla ich zdrowia i rozwoju. Oferta nie spełniła wymogów formalnych, 
ponieważ nieprawidłowo określono termin realizacji zadania, 

26. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn.: Wykonanie systemu nawadniania Parku Orientacji Przestrzennej  
w Owińskach, z firmą Kazimierz Sołtysiak Technika Sanitarna z siedzibą w Poznaniu. Wartość prac 
ustalono na kwotę 6.000,00zł brutto, 

27. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o pełnienie nadzoru archeologicznego  
i wykonania na tej podstawie opracowania archeologicznego, dot. zadania pn: Wykonanie 
systemu nawadniania Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach. Wartość prac ustalono  
na kwotę 3.000,00zł brutto, 

28. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego dla radcy prawnego Łukasza Gniewka, 
pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, do reprezentowania Powiatu 
Poznańskiego. Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do reprezentowania Powiatu 
Poznańskiego przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz innymi organami 
administracyjnymi wszelkich szczebli i organami egzekucyjnymi, w sprawie z powództwa spółki: 
Szkoleniowiec” sp. z o. o., o zapłatę, 

29. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego adwokatowi Pawłowo Sowisło z Kancelarii 
Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski spółka - komandytowo - akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w sprawie przeciwko Skarbowi 
Państwa - Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę, tytułem uzupełnienia dotacji przyznanych 
Powiatowi w 2012 i 2013 roku, na załatwianie spraw dot. zwrotu nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Poznania, 

30. w sprawie zatwierdzenia „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” oraz przeprowadzenia 
konsultacji społecznych ww. projektu. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie dwóch 
spotkań z udziałem przedstawicieli Powiatu: Członka Zarządu, Pełnomocnika Starosty do Spraw 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pracowników Wydziału Promocji i Aktywności 
Społecznej oraz radcy prawnego Starostwa. Spotkania odbyły się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w dniu 17 września 2015r. w godzinach  
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od 11:00 do 14:00 w sali posiedzeń nr 315 oraz w dniu 21 września 2015r. w godzinach od 13:00 
do 16:30 w sali posiedzeń nr 109. Planowana wysokość środków w budżecie Powiatu  
na realizację zadań objętych Programem w 2016r. wynosi nie mniej niż 1.100.000,00zł, 

31. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki, na roboty budowlane  
w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00023.2015 z dnia 04.05.2015r., 
dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń 
biurowych, znajdujących się na I piętrze w budynku położonym w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach  
zaprasza się firmę Bomax S. A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowano na okres do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, 

32. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne 
Zacisze 2, polegającą na dostawie i montażu dźwigu szpitalnego, wraz z budową przeznaczonego 
dla tego urządzenia szybu, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowano na okres do 5 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, 

33. w sprawie zmiany Uchwały Nr 65/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2014r.  
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz preliminarza wydatków z budżetu Powiatu 
Poznańskiego na 2015r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego  
na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2015 ośrodka wsparcia – 
środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B. 
Zarząd Powiatu zatwierdził zaktualizowany kosztorys, opis i  harmonogram realizacji ww. zadania. 
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.07.2015r., zwiększa się plan dotacji 
celowych na rok 2015 w rozdziale 85203 o kwotę 2.200,00zł, w związku z podziałem 
niewykorzystanych środków (liczba miejsc 25 x 88,00zł). Ponadto, na podstawie zawiadomienia 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.07.2015r., zwiększono wysokość dotacji o kwotę 
29.300,00zł, na miesięczne zwiększenie dotacji na jednego uczestnika dziennego pobytu  
w okresie od października do grudnia 2015r. (kwota 9.300,00zł) oraz na pokrycie kosztów: 
udrożnienia niesprawnej wentylacji w dwóch pomieszczeniach, naprawę podestu wejściowego, 
remont i wymianę urządzeń w dwóch toaletach, dwóch łazienkach i zmywalni, zakupu 
podgrzewacza do wody, materiałów do zajęć, zestawu sprzętu do utrzymania czystości  
w pomieszczeniach (kwota 20.000,00zł), 

34. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług polegających na holowaniu  
i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego usuniętych 
w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012r., 
poz. 1137, ze zm.), w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00026.2013  
z dnia 08.07.2013r. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z wykonawcą zaproszonym  
do wzięcia udziału w negocjacjach tj. Konsorcjum: Lider - Zakład Usług Motoryzacyjnych  
i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa, Andrzej Mocydlarz z siedzibą w Poznaniu, Partner – 
Auto - Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny, Marian Chara z siedzibą w Poznaniu, Partner – 
PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, które zaproponowało realizację zamówienia  
za kwotę 75.140,70zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres  
do 31.12.2015r. Na realizację zmówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 80.000,00zł brutto, 

35. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

36. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw 
substytucyjnych, adwokatowi Pawłowo Sowisło z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych  
P. J. Sowisło & Topolewski spółka - komandytowo - akcyjna z siedzibą w Poznaniu,  
do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w sprawie z powództwa MORIS - POLSKA sp. z o. o.  
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z siedzibą w Warszawie (dawniej Moris Sport sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie), przeciwko 
Powiatowi Poznańskiemu (sygn. Akt I ACa 153/15), 

37. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach 
zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00001.2015 z dnia 19.03.2015r., dotyczącej 
przedsięwzięcia pn: Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mosinie, 
ul. Topolowa 2, zatwierdzenie SIWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału  
w negocjacjach zaprasza się Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając z siedzibą w Szamotułach. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 2 tygodni od dnia podpisania 
umowy, 

38. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych, polegających  
na zapewnieniu łączności komórkowej i przesyłu danych, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowano na okres do 31.12.2017r. lub  
do wykorzystania  kwoty, jaka zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia, 

39. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Arteterapia osób 
niepełnosprawnych szansą dla ich zdrowia i rozwoju, 

40. w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2452. Zarząd pozytywnie 
zaopiniował projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2452 nazwanej przez inwestora 
„Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej nr 2452P nad Kanałem Strykowskim  
w miejscowości Modrze, gmina Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie”, 

41. w sprawie dokonania podziału środków finansowych na zajęcia fakultatywne w II półroczu 2015r. 
dla uczniów klas maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Podziału 
dokonano ze względu na ilość maturzystów w poszczególnych szkołach, zgodnie z obowiązującym 
Programem wspierania edukacji:  

− ZS w Rokietnicy – 4.694,00zł (50 maturzystów) 

− ZS w Mosinie – 2.535,00zł (27) 

− ZS w Kórniku – 4.694,00zł (50) 

− ZS w Puszczykowie – 7.887,00zł (84)  

− ZS Nr 1 w Swarzędzu – 10.891,00zł (116) 

− ZS Nr 2 w Swarzędzu – 5.633,00zł (60) 

− ZS w Bolechowie – 6.666,00zł (71)  
       Zajęcia odbywać się będą od października do grudnia 2015r.,  
42. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej sporządzenia dokumentacji 

projektowej przebudowy budynku administracyjnego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, z firmą VIA NOVA Pracownia Architektury 
Przemysław Cieślak z siedzibą w Poznaniu, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 
67.000,00zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 12 tygodni  
od dnia podpisania umowy. W postępowaniu złożono 2 oferty, druga była na kwotę 69.900,00zł 
brutto, 

43. w sprawie zatwierdzenia wyników powtórzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego 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. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez Firmę Handlową ARTMED J. Sienkiewicz A. Kęsy Sp. J. z siedzibą w Tomaszowie 
Mazowieckim, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 294.611,93zł brutto  
i udzieliła 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowano na okres do 4 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, 

44. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na sporządzenie wielobranżowej dokumentacji 
projektowej pn: Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach tj. PILCH ARCHITEKCI sp. z o. o.  
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z siedzibą w Gdańsku, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 476.000,00zł brutto. 
Termin sporządzenia dokumentacji zaplanowany został na okres do 8 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. Przewidywany termin realizacji inwestycji zaplanowany został na lata 2016-
2017. 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

 

1. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Rokietnica,  rejon ul. Działkowej i ul. Obornickiej - projekt planu wyznacza m.in.: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury - urządzeń 
elektroenergetycznych, teren dróg publicznych klasy G, D oraz teren dróg wewnętrznych.  
W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2400P relacji Napachanie - Złotkowo, 
oznaczona na rysunku planu symbolem KDG. W §17 pkt 3 projektu planu dla terenu  
drogi powiatowej wprowadza się zapis o nakazie pozostawienia terenów ogólnodostępnych,  
z zastrzeżeniem możliwości wprowadzania elementów urządzenia terenu poprawiających 
bezpieczeństwo ludzi. Gmina nie może narzucać zagospodarowania pasów drogowych zarządcom 
dróg wyższej kategorii, co wynika wprost z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.). Zapisy planu są więc sprzeczne  
z ww. artykułem, który mówi, że to zarządca drogi (w tym wypadku Zarząd Dróg Powiatowych  
w Poznaniu) opracowuje projekty planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, czy przeprowadza okresowe 
kontrole stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych,  
ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 
weryfikuje cechy i wskazuje usterki, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych 
ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W związku z powyższym należy wykreślić 
powyższy zapis z projektu planu. W tekście planu brak natomiast zapisów dotyczących 
odprowadzania i zagospodarowywania wód opadowych i roztopowych poza pasem drogi 
powiatowej. Zgodnie z art. 39 cytowanej ustawy, zakazuje się odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do kanalizacji 
deszczowej i rowów przydrożnych w pasach drogowych, 

2. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 
Węglewo, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza tereny: zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
usługowej, usług kultu religijnego, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, tereny 
rolnicze, rolnicze i zieleni otwartej, tereny cmentarzy, parku wiejskiego, lasu, wód 
powierzchniowych śródlądowych, infrastruktury technicznej i parkingu, tereny dróg publicznych 
wewnętrznych i ciągów pieszo - jezdnych.  Na terenie objętym planem miejscowym znajduje się 
droga powiatowa nr 2482 P Latalice - Pobiedziska. Zarząd Powiatu akceptuje poszerzenia na łuku 
drogi powiatowej, jednocześnie zgodnie z ustaleniami Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu  
w projekcie planu nie uwzględniono poszerzenia na łuku drogi o działkę nr ewid. 8/3 obr. 
Węglewo. Należy także, usunąć zapis z § 24 ust. 3a. Zapisy dotyczące zagospodarowania pasa 
drogowego, parametrów jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i innych elementów pasa 
drogowego wynikają   z przepisów odrębnych.  Jednocześnie wskazuje się, że droga powiatowa nr 
2482P nie spełnia definicji dróg powiatowych i winna być przekwalifikowana do kategorii dróg 
gminnych, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie w rejonie 
ulic: Poznańskiej, Polnej, Nowej i Przylesie, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza 
m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z zabudową usługową, teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej, teren 
zabudowy usług oświaty, tereny zieleni urządzonej, tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych, teren infrastruktury technicznej, tereny dróg dojazdowych wewnętrznych, tereny 
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ciągów pieszo - rowerowych. Poza obszarem planu znajdują się dwie drogi powiatowe nr 2419P 
(ul. Poznańska) oraz 2417P (ul. Nowa). Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji 
gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek dla dz. nr ewid. 43/29, obręb Żerniki, gm. Kórnik - 
projekt planu wyznacza tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy 
usługowej. Droga powiatowa nr 2489P Koninko - Kamionki 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, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  
ul. Poznańskiej dla działek nr ewid.: 98/1, 98/2, 107/1, 107/2, 118/23, 118/24, 118/26, 118/27  
i 119/3 oraz część działki 105/2, obręb Robakowo, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, teren zieleni 
krajobrazowej oraz tereny dróg wewnętrznych. 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, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej, S. Lema, K. Makuszyńskiego,  
i M. Konopnickiej w Mosinie - projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, zabudowy usługowej  
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, teren zieleni 
urządzonej, dróg publicznych i dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  
ul. Szkolnej dla działek o nr ewid. 228/3, 227, 226, 225, 224, 223/1, 562, 219/2, obręb geodezyjny 
Borówiec oraz dz. o nr  ewid. 30, 21, 23-28, 29/1 – 29/6, obręb geodezyjny Skrzynki, gm. Kórnik – 
projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolnicze - łąki, 
las, teren zieleni urządzonej, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, ciąg pieszo - jezdny. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 

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

 

1. w sprawie zmiany uchwały Nr V/51/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015r.  
w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną droga powiatową nr 2466P, 

2. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu 
Poznańskiego za rok 2015, 

3. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom, nauczycielom emerytom  
i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, 

4. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu, nieruchomości położonej  
w Koziegłowach, gm. Czerwonak, dz. nr 191/125 i 196/69, 

5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonych  
w Skrzynkach, gm. Stęszew, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 130/1, 130/3, 130/15, 
130/16, 130/17, 130/18, 130/19 – Dwór w Skrzynkach, 

6. w sprawie udzielenia Gminie Kleszczewo pomocy finansowej na realizacje zadania publicznego, 
polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 489 na trasie Kleszczewo - Siekierki 
Wlkp. – Gowarzewo - Swarzędz, 

7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mosina, 
8. w sprawie pozbawienia drogi nr 2435P na odcinku ul. Kwaśniewskiego w m. Swarzędz,  

gm. Swarzędz, kategorii drogi powiatowej,   
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9. w sprawie  pozbawienia drogi nr 2502P kategorii drogi powiatowej, 
10.  w sprawie pozbawienia drogi nr 2503P na odcinku ul. Piaski w m. Swarzędz, gm. Swarzędz,  

 kategorii drogi powiatowej,  
11.  w sprawie  pozbawienia drogi nr 2505P kategorii drogi powiatowej, 
12.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2015, 
13.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2021, 
14.  w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia  

 ostatecznego terminu ich wydatkowania. 
15. w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 

publiczną drogą powiatową nr 2496P. 
 
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 Radnego Powiatu p. Pawła Bociana, zgłoszonym na posiedzeniu Komisji Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 19.08.2015r., 

b) wnioskiem Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Poznaniu, zgłoszonym 
na posiedzeniu w dniu 19.08.2015r., 

c) wnioskiem Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury Rady Powiatu w Poznaniu, 
zgłoszonym na posiedzeniu w dniu 20.08.2015r., 

d) wnioskiem Radnego Powiatu Tomasza Jerzego Pawłowskiego, zgłoszonym na posiedzeniu 
Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 19.08.2015r., 

e)  interpelacją zgłoszoną podczas IX Sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 26 sierpnia 2015r. 
przez Radnego Powiatu Marka Pietrzyńskiego, 

f) pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu informującym o posiedzeniu Komisji  
w dniu 29 września 2015r., podczas którego Komisja będzie kontynuować „Kontrolę 
postępowania przetargowego dotyczącego budowy ul. Rabowickiej w Swarzędzu (II etap)”. 
 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycją zadań do zgłoszenia w konkursie „Aktywne przejścia dla 
pieszych” i zaakceptował następujące zadania do zgłoszenia w konkursie organizowanym przez 
Fundację PZU: 

− przejście w gminie Dopiewo - Dąbrówka przy Biedronce, 

− przejście w gminie Komorniki - Plewiska ul. Szkolna przy „Orliku”, 

− przejście w gminie Swarzędz - Gruszczyn , przy Placu Gruszczyńskim, 

− przejście w gm. Rokietnica - Sobota (przy kościele), 

− przejście gm. Tarnowo Podgórne - Wysogotowo ul. Skórzewska (przy „Krotowskim”). 
 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat naboru do klas pierwszych na rok szkolny 
2015/2016 i w związku z licznymi niedoborami i nadmiarami w oddziałach, wyraził zgodę  
na utworzenie klas I-szych poniżej 24 oraz powyżej 27 uczniów, zgodnie z wnioskami dyrektorów 
szkół. 
 

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora ZS w Bolechowie oraz Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu i wyraził zgodę na realizację godzin 
ponadwymiarowych przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w ww. jednostkach, w roku 
szkolnym 2015/2016, zgodnie z wnioskami. Środki finansowe na realizację ww. zadań będą 
pochodzić z planów finansowych powyższych Placówek. 
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6. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora 
Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu Przemysława Jankiewicza, w roku szkolnym 2015/2016,  
z uwagi na liczne obowiązki związane z pełnieniem funkcji dyrektora, dużą liczbą prowadzonych  
przez szkołę projektów unijnych i międzynarodowych oraz z planowaną inwestycją dot. budowy 
Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS Nr 1 w Swarzędzu. 
 

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami i wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla 
następujących uczniów: 
a) ucznia SOS-W w Mosinie w wymiarze 8 godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych 

roku szkolnego 2015/2016, 
b) ucznia SOS-W w Mosinie w wymiarze 10 godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych 

roku szkolnego 2015/2016, 
c) ucznia SOS-W w Mosinie w wymiarze 10 godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych 

roku szkolnego 2015/2016,  
d) ucznia SOS-W w Mosinie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych 

roku szkolnego 2015/2016, 
e) ucznia  ZS  w Bolechowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych 

roku szkolnego 2015/2016, 
f) uczennicy  SOS-W w Mosinie, w wymiarze 12 godz. tygodniowo oraz na rehabilitację ruchową 

w  wymiarze 3 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2015/2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
Magdalena Krygier 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 21 września 2015r.  


