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OP.0021.9.2015 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 21  września do  23  października 2015 roku 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 21 września 2015r. do  23 października 2015r. odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 

1. 23  września 2015r. godz. 15:00, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 

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

 
2. 28  września 2015r. godz. 14:30, w którym udział wzięli: 

Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 

      oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska. 
 
3. 5 października 2015r. godz. 10:00, 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. 

 
4. 8  października 2015r. godz. 14:00, w którym udział wzięli: 

Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński  
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 

      oraz 
Sekretarz Powiatu  Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu   
Dyrektor Gabinetu  Starosty Maria Lipska. 
 
5. 15  października 2015r. godz. 14:00, w którym udział wzięli: 

Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński  
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
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      oraz 
Skarbnik Powiatu  Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska. 

 
6. 20  października 2015r. godz. 1  :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. 

 
7. 23  października 2015r. godz. 13:30, w którym udział wzięli: 

Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński  
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 

      oraz 
Skarbnik Powiatu  Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 

 
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 10 postanowień, 
2. w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Poznański dodatku funkcyjnego i motywacyjnego. Dodatek funkcyjny przyznano w wysokości od 
550.00 zł do 2.000,00 zł, na podstawie liczby oddziałów w danej szkole lub placówce,  
z uwzględnieniem liczby uczniów lub na podstawie liczby filii,  na okres od 1 września 2015r. do 
31 sierpnia 2016 r. Dodatek motywacyjny przyznano w wysokości 750,00 zł i 1.000,00 zł na okres 
od 1 września 2015 r. do 29 lutego 2016 r., 

3. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murowana Goślina 
na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. 
Program. Opinia stanowi załącznik do uchwały, 

4. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00023.2015 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. Zarząd wyraził 
zgodę na zawarcie umowy z wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach tj.: 
Bomax S. A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, który zaproponował realizację zamówienia za 
kwotę 22.747,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 8 
tygodni od dnia podpisania umowy. Na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
23.247,00 zł brutto, 

5. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00001.2015 z dnia 19.03.2015r., dotyczącej 
przedsięwzięcia pn.: Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mosinie, 
ul. Topolowa 2. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z wykonawcą zaproszonym do wzięcia 
udziału w negocjacjach tj.: Zakładem Ogólnobudowlanym Adam Zając z siedzibą w Szamotułach, 
który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 60.000,00 zł brutto. Termin realizacji 
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zamówienia zaplanowany został na okres do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Na realizację 
zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 62.246,00 zł brutto, 

6. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego 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. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Firmę 
Instalacyjno – Budowlaną WIELĄDEK Tomasz Wielądek z siedzibą w Chodzieży, która 
zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 548.405,07zł brutto i udzieliła 36 miesięcy 
gwarancji na wykonane prace budowlane. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na 
okres do 12 tygodni od dnia przekazania terenu budowy. W postępowaniu złożono 4 oferty, do 
kwoty 781.600,98 zł brutto, 

7. w sprawie zatwierdzenia wyników Części Nr 2 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 elewacji budynków 
mieszkalnych nr 7 i 11 oraz nr 8 – internatu z łącznikiem, na terenie SOSW w Owińskach, wraz  
z wymianą stolarki. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Firmę ORLIKON sp. z o. o.  
z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 986.177,18 zł brutto 
i udzieliła 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 12 tygodni od dnia przekazania terenu budowy. Na wykonanie 
zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 707.796,33 zł brutto. W budżecie Powiatu zabezpieczone 
zostały środki finansowe niezbędne do wykonania zadania w wysokości odpowiadającej cenie 
brutto wybranej oferty. W postępowaniu złożono 3 oferty, dwie zostały wykluczone, 

8. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości z gminą Mosina, na okres 
od 1 lipca 2015r. do 31 lipca 2016r., w celu zakwaterowania uczniów/wychowanków Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, w związku z remontem przeprowadzanym  
w internacie w Mosinie. Środki finansowe na realizację zadania w 2015r. w wysokości 12.400,00zł 
zostały zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Edukacji. Szczegóły dotyczące wysokości 
opłat oraz zasad najmu określone zostały w umowie, 

9. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzenia konsultacji społecznych 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”. Zarząd Powiatu uchwałą Nr 442/2015 z dnia 11 września 2015r. 
ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu. Konsultacje przeprowadzone zostały 
w formie dwóch spotkań, w których konsultantami ze strony powiatu poznańskiego byli: Członek 
Zarządu Powiatu w Poznaniu, pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej oraz radcy 
prawni Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Spotkania odbyły się w dniach: 17 września 2015r.  
w godzinach od 11:00 do 14:00 oraz w dniu 21 września 2015r. w godzinach od 13:00 do 16:30,  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. Konsultacje 
przeprowadzono dla organizacji działających na terenie powiatu poznańskiego. Jednostką 
odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Promocji i Aktywności Społecznej.  
Z wyżej wymienionych spotkań skorzystała jedna organizacja pozarządowa, która nie zgłosiła 
uwag do konsultowanego dokumentu. W związku z tym, nie było konieczności podjęcia ustaleń 
co do konsultowanego 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", 

10. w sprawie  przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Arteterapia 
osób niepełnosprawnych szansą dla ich zdrowia i rozwoju przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej Dla Ciebie, z siedzibą w Pobiedziskach, w kwocie 
6.310,00 zł brutto. Oferta została zamieszczona na 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Poznańskiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz 
na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl. Do oferty nie zgłoszono żadnych uwag, 
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11. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej pn. Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego w 2015r. (kontynuacja). Zarząd zatwierdził jako realizatora programu Firmę 
EDICTUM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Na realizację programu udzielona zostanie dotacja  
w wysokości nieprzekraczającej 80.000,00zł. Zaproponowany przez oferenta całkowity koszt 
zaszczepienia jednej osoby wynosi 36,50zł brutto, 

12. w sprawie upoważnienia Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk do przeprowadzenia 
postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Powiatu Poznańskiego,  
w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasadzeń na terenie Arboretum 
Kórnickiego. Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości, wprowadzenie 
zadrzewień należy traktować jako równorzędny z zalesieniem czynnik ochrony i użytkowania 
przestrzeni przyrodniczej, dlatego realizacja ww. zadania pozwoli na odtworzenie utraconych 
walorów przyrodniczych Arboretum oraz ich powiększenie, a także wpisuje się w Program 
zwiększenia lesistości na terenie Powiatu Poznańskiego, 

13. w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasadzeń na terenie 
Arboretum Kórnickiego, należącego do Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Zarząd 
postanowił przeznaczyć na ww. zadanie, kwotę w wysokości do 84.000,00zł. Podczas letnich burz 
Arboretum doznało ogromnych strat. Silny wiatr poczynił szkody w drzewostanie  (wiatrowały, 
wykroty, obłamania gałęzi), a spadające konary i pnie doszczętnie zniszczyły wiele krzewów.  
W związku z powyższym, konieczne jest podjęcie działań mających na celu odtworzenie 
utraconych walorów krajobrazowych oraz zniwelowanie strat. Przewidywany łączny koszt 
wykonania zadania wynosić będzie 112.000,00 zł, czyli udział Instytutu Dendrologii Polskiej 
Akademii Nauk wyniesie wówczas 28.000,00 zł, 

14. 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 stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Upoważnienie ważne jest w okresie od dnia 28 
września 2015 r. do 12 października 2015 r., 

15. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty 
Poznańskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
dyrektorom i nauczycielom szkół placówek prowadzonych przez Powiat Poznański,  
w następującym składzie: 

− Barbara Antoniewicz, przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu, 

− Andrzej Laskowski, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady 
Powiatu, 

− Kalina Grzelak, prezes Zarządu Oddziału ZNP Powiatu Poznańskiego, 

− Izabela Lorenz, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania  
Region Wielkopolska, 

− Monika Lis-Nożyńska, dyrektor Wydziału Edukacji. 
Tryb i zasady działania Komisji określa załącznik do Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu  
w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2005r. 
16.  w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej Pani Małgorzaty Waszak, począwszy od dnia 1 października 2015r. 
w wymiarze 0,8 etatu na czas określony 6 miesięcy, do dnia 31 marca 2016 r., 

17.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy o świadczenie pomocy prawnej, 
podpisanej z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski spółka 
komandytowo – akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem aneksu jest dodatkowa wypłata 
wynagrodzenia w kwocie 40.000,00zł brutto, w związku z uzyskaniem na rzecz Powiatu 
Poznańskiego, korzystnych wyroków sądowych w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa – 
Wojewodzie Wielkopolskiemu, 
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18. w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pn. MaratON żywieniowy 
– działania na rzecz aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania kierowane do 
niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Oferta nie spełnia wymogów 
formalnych. Ponadto biorąc pod uwagę kryteria szczegółowe wyboru ofert, stwierdza się brak 
celowości realizacji ww. zadania, 

19. w sprawie zmiany uchwały Nr 355/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 lipca 2015r.  
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 (zmiana dotyczy  § z którego finansowany jest zakup mebli), 

20. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz 
odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, w tym 
również majątku stanowiącego własność Skarbu Państwa. Zarząd zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA – Warszawa, który zaproponował realizację 
zamówienia za kwotę 399.486,00 zł brutto. Termin świadczenia usługi zaplanowany został na 
okres od 1.0.1.2016r. do 31.12.2017r. W postępowaniu złożono 4 oferty, pozostałe były na 
kwoty: 493.041,50 zł, 500.068,83 zł, 532.080,00 zł,  

21. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na ubezpieczenie mienia  
w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00041.2013 z dnia 22.10.2013 r. 
dotyczącej ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego  
i podległych jednostek organizacyjnych, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej       
w następującym składzie: Magdalena Buczkowska, Anna Matuszak, Hanna Kwiatkowska, Elżbieta 
Hadrych, Joanna Rządkowska – Jurga, Natalia Eryńska. Do wzięcia udziału w negocjacjach  
zaprasza się  INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group – Warszawa. 
Termin  realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2015r. (zamówienie dotyczy 
ubezpieczenie nowego sprzętu elektronicznego zakupionego przez jednostki organizacyjne 
powiatu, ponadto w wyniku ukończonego remontu budynku zwiększono wartość majątku jednej 
z jednostek), 

22. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia 
publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowych z podziałem na 2 części (część 1 – 
wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku ZS 
nr 1 w Swarzędzu, część 2 - wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych 
w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8), zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej,  

23. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o pełnienie nadzoru archeologicznego nad 
realizacją zadania: Rewaloryzacja elewacji budynków mieszkalnych nr 7 i 8 oraz 11 – internatu  
z łącznikiem, na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 wraz z wymianą stolarki 
okiennej, z  Panią Barbara Stolpiak, za kwotę 2.800,00 zł brutto, 

24. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania: Rewaloryzacja elewacji budynków mieszkalnych nr 7 i 8 oraz 11 – internatu  
z łącznikiem, na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 wraz z wymianą stolarki 
okiennej, z firmą Biuro Obsługi Budownictwa Wojciechowski Marian z siedzibą w Murowanej 
Goślinie, na kwotę  8.610,00 zł,  

25. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o pełnienie nadzoru autorskiego na realizacją 
zadania: Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 
obejmujące jego uporządkowanie, roboty drogowe oraz wymianę ogrodzenia, z firmą Maciej 
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Fajfer Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRANS-BAU-PROJECT z siedzibą w Mosinie, na 
kwotę 3.000,00zł brutto, 

26. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za kształcenie w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie. Zarząd zatwierdził  wysokość kosztów kształcenia na 
kursach wielozawodowych w roku szkolnym 2015/2016 organizowanych przez WODiDZ  
w Mosinie w następujących kwotach: kurs I stopnia – 406,00zł, kurs II stopnia – 406,00zł, kurs III 
stopnia – 406,00zł.  Wysokość opłat w stosunku do ubiegłego roku nie uległa zmianie, 

27. w sprawie przyznania Nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół  
i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Listy  
nagrodzonych dyrektorów i nauczycieli stanowią załączniki do uchwały, 

28. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania 
obejmującego swoim zakresem wykonanie instalacji chłodzenia trzech pomieszczeń, 
znajdujących się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, zatwierdzenia 
SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 
do 5 tygodni od dnia podpisania umowy, 

29.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla 
potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Połańcu, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 152.815,20zł brutto i udzielono 24 miesięcy dodatkowej gwarancji na 
sprzęt komputerowy. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 14 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. W postępowaniu złożono 14 ofert, do kwoty 
195.422,40zł, 

30.  w sprawie przyznania stypendium Rady Powiatu w Poznaniu. Warunkiem koniecznym do 
otrzymania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej lub gimnazjum równej co najmniej 5,0. Stypendium przyznawane jest na 
okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy), w kwocie 250,00zł netto 
miesięcznie. Kryteria regulaminu przyznawania Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu spełniło 44 
uczniów (ZS Nr 1 w Swarzędzu - 9, ZS Nr 2 w Swarzędzu - 7, ZS w Puszczykowie - 18,  ZS w Kórniku 
- 3, ZS w Bolechowie - 4, ZS w Rokietnicy - 1, SOS-W dla Dzieci Niewidomych w Owińskach - 2),   

31.  w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie: Wykonania aktualizacji mapy do celów projektowych 
terenu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, przez firmę Matysiak Eugeniusz 
Przedsiębiorstwo Usługowe MATGEO w Krzyszkowie, za kwotę 3.000,00zł brutto, 

32.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie badań geotechnicznych  
i sporządzenia na tej podstawie opinii dla inwestycji pn. Przebudowa budynku administracyjnego 
Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, przez firmę Inżynieria Wielkopolska sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 3.111,90zł. brutto, 

33.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie inwentaryzacji zieleni na terenie 
Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a, przez firmę Matysiak Eugeniusz 
Przedsiębiorstwo Usługowe MATGEO w Krzyszkowie, za kwotę 1.845,00zł brutto, 

34.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie badań geotechnicznych  
i sporządzenia na tej podstawie opinii dla inwestycji Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS  
nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a,  przez firmę Inżynieria Wielkopolska sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu, za kwotę 15.990,00zł. brutto. 

35. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Jaśkowiec do reprezentowania Powiatu 
Poznańskiego w urzędach administracji publicznej oraz w jednostkach organizacyjnych  
i instytucjach w celu dokonania uzgodnień dokumentacji projektowej w sprawach związanych  
z realizacją zadania pn. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, 

36.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Mik do reprezentowania Powiatu Poznańskiego 
w urzędach administracji publicznej oraz w jednostkach organizacyjnych i instytucjach w celu 
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dokonania uzgodnień dokumentacji projektowej w sprawach związanych z realizacją zadania pn. 
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. Centrum Kształcenia Praktycznego 
przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, 

37.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mieczysławowi Pilch do reprezentowania Powiatu 
Poznańskiego w urzędach administracji publicznej oraz w jednostkach organizacyjnych  
i instytucjach w celu dokonania uzgodnień dokumentacji projektowej w sprawach związanych  
z realizacją zadania pn. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, 

38.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dominice Michałowskiej do reprezentowania Powiatu 
Poznańskiego w urzędach administracji publicznej oraz w jednostkach organizacyjnych  
i instytucjach w celu dokonania uzgodnień dokumentacji projektowej w sprawach związanych  
z realizacją zadania pn. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, 

39.  w sprawie zlecenia przeniesienia punktu dystrybucyjnego IT z II piętra segmentu D do nowo 
utworzonego punktu dystrybucyjnego na piętrze III segmentu D, firmie TTSystems S.J. B.W. 
Pudelscy, z siedzibą w Promnicach, za kwotę 18.961,54zł brutto, 

40.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na ubezpieczenie mienia w ramach zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP. 271.3.00041.2013 z dnia 22.10.2013r., dotyczącej 
ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej powiatu poznańskiego i podległych 
jednostek organizacyjnych. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą 
zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach tj. INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń SA 
Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, który zaproponował realizację zamówienia za 
kwotę 128,12zł brutto. 

41.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach 
zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00035.2015 z dnia 11.09.2015r. dotyczącej 
wykonania prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. 
Jackowskiego 18, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej, 

42.  w sprawie przyznania nagród za wybitne osiągnięcia. Kierując się kryteriami regulaminu Zarząd 
przyznał nagrody pieniężne dla 28 uczniów: 14 uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe i 14 
uczniów zasadniczych szkół zawodowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia można otrzymać w jednej z poniższych kategorii: 

a) jako uczeń szkoły prowadzonej przez Powiat Poznański, który wykazał się wybitnymi 
osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie 
naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody 
otrzymują laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego, 

b) jako uczeń zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej przez Powiat Poznański, który za ostatni 
rok szkolny w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański uzyskał średnią ocen co najmniej 4,25  
z przedmiotów zawodowych i 4,00 z przedmiotów ogólnokształcących, uzyskał wzorową ocenę      
z zachowania oraz nie uzyskał oceny niedostatecznej z żadnego z przedmiotów, 

43. w sprawie akceptacji umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu zaakceptował umowę  
o podwykonawstwo w zakresie dostawy i montażu windy przedstawioną, zgodnie z umową 
wykonawczą nr ZP.272.00046.2015 z dnia 30 września 2015r. na realizację inwestycji pn. Montaż 
windy na istniejącym obiekcie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9, przez wykonawcę Firmę 
Handlową ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy spółka jawna z siedzibą w Tomaszewie Mazowieckim. 
Umowa zawarta zostanie z Lubelską Wytwórnią Dźwigów Osobowych LIFT- SERVICE SA z siedzibą 
w Lublinie, 

44. w sprawie akceptacji umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu zaakceptował umowę  
o podwykonawstwo w zakresie dostawy i wymiany stolarki okiennej przedstawioną, zgodnie  
z umową o roboty budowlane nr  ZP.272.00040.2015 Część 2, z dnia 30 września 2015r. na 
realizację inwestycji pn. Rewaloryzacja elewacji budynków mieszkalnych nr 7 i 11 oraz nr 8 
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internatu z łącznikiem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9, przez wykonawcę Orlikon  
sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu. Umowa zawarta zostanie z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym 
KRAMER sp. z o.o.  siedzibą w Poznaniu, 

45. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Romualdowi Najdek Dyrektorowi Wydziału 
Inwestycji i Remontów do wystąpienia do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów dotyczących 
pomieszczeń przeznaczonych do nauki zgodnie z § 72 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. z 2015r.  poz. 1422) w związku z modernizacją 
budynku szkoły Zespołu Szkół w Mosinie przy ul. Topolowej 2. Zatwierdza się wszystkie czynności 
dokonane przed dniem podjęcia uchwały związane z powyższym wystąpieniem, 

46. w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia przyjmowania wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej 
Starosty Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla 
trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie za rok 2015. Wzór ogłoszenia stanowi 
załącznik do uchwały, 

47. w sprawie upoważnienia Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego do 
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz 
Powiatu Poznańskiego w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasadzeń na 
terenie gminy Pobiedziska (Biskupice, Polska Wieś, Wójtostwo) i Kórnik (Radzewo). Realizacja 
ww. zadania pozwoli na zwiększenie lesistości na terenie Powiatu Poznańskiego, 

48. w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasadzeń na terenie 
gminy Pobiedziska (Biskupice, Polska Wieś, Wójtostwo) i Kórnik (Radzewo), ok. 700 sztuk 
sadzonek drzew oraz zabezpieczenia ich palikami. Zarząd postanowił przeznaczyć na ww. zadanie 
kwotę w wysokości do 40.000,00 zł brutto. Przewidywany koszt zadania to kwota 65.000,00zł, 
udział Zespołu Parków Krajobrazowych wyniesie 25.000,00zł, 

49. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych, polegających na zapewnieniu łączności komórkowej i przesyłu danych. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, która 
zaoferowała realizację zamówienia za cenę brutto (za 1 miesiąc świadczenia usługi) – 553,60 zł 
oraz czas usunięcia awarii – 300 minut. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na 
okres do 31.12.2017r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia tj. 80.000,00zł brutto. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie 
zaproponowanych w ofercie cen jednostkowych. W postępowaniu złożona została jedna oferta, 

50. w sprawie akceptacji umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych i elektrycznych 
przedstawioną zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00046.2015 z dnia 30.09.2015r. na 
realizację inwestycji pn. Montaż windy na istniejącym obiekcie internatu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac 
Przemysław 9 przez wykonawcę –Firmę Handlową ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kesy spółka jawna  
z siedzibą w Tomaszewie Mazowieckim. Umowa zawarta zostanie z BTH System sp. z o. o.  
z siedzibą w Poznaniu, 

51. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieorganicznego na dostawę półki macierzy do NetApp FAS2240-4 dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

52. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. 
Dąbrowskiego spółka akcyjna o kwotę 8.500.000,00zł. Podwyższenie kapitału zakładowego 
nastąpi poprzez emisję 850.000 nowych akcji o wartości nominalnej 10,00zł każda. Wszystkie 
nowoutworzone akcje obejmie dotychczasowy akcjonariusz Spółki tj. Powiat Poznański. Akcje 
zostaną pokryte w całości przez dotychczasowego akcjonariusza wkładem pieniężnym. Po 



9 
 

dokonaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy spółki wyniesie 78.111.000,00 zł i będzie się 
składać z 7.811.100 akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00zł każda, 

53. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Rozwój i aktywność drogą do 
zdrowia psychicznego, 

54. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę 
kontynuacji opieki autorskiej nad eksploatacją oraz serwisem oprogramowania EGB2005-N, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza 
się firmę INTERGRAPH Polska Sp.  z o. o. z siedzibą w Warszawie, 

55. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Pomoc rehabilitacyjno – 
opiekuńcza dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Oferta złożona została przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, z siedzibą w Swarzędzu, 

56. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania badań hydrantów w rejonie budowy Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z AQUANET 
S.A. z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 820,41zł brutto,  

57. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00035.2015 z dnia 11.09.2015r., dotyczącej wykonania 
prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18. 
Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału  
w negocjacjach tj.: DEMIURG Sp. z o. o., Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 116.890,66zł. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 35 dni roboczych od dnia 
podpisania umowy, 

58. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację warsztatów plastycznych dla 
laureata Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – Zlot Talentów,  
w kategorii Talent Roku 2015. W ramach przeglądu, który odbył się w dniu 18 września 2015r., 
uczestnicy konkurowali w 6 kategoriach: tekst literacki, teledysk, prezentacje wokalne, 
prezentacje teatralne, forma przestrzenna oraz prace malarskie. Spośród wszystkich uczestników 
komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz Talent Roku 2015, 
który został przyznany za wykonanie pracy plastycznej pt. Magiczne drzewo. Laureatowi 
przyznano nagrodę specjalną w postaci udziału w warsztatach plastycznych, których organizację 
powierzono Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Promyk, 
prowadzącemu Warsztaty Terapii Zajęciowej w Konarzewie. Zarząd postanowił zwiększyć  
o kwotę 3.000,00zł dotację na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Konarzewie,  
z przeznaczeniem na organizację warsztatów plastycznych dla zwycięzcy konkursu oraz dla 
innych uczestników Warsztatu.  

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Góra, gm. 
Pobiedziska - projekt planu wyznacza m.in.: tereny: zabudowy mieszkaniowej, zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy letniskowej, zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej, zabudowy usługowej, sportu i rekreacji, tereny rolnicze, obsługi 
produkcji w gospodarstwach rolnych, zabudowy zagrodowej, tereny zieleni objęte formami 
ochrony przyrody, zieleni urządzonej, zieleni urządzonej i usług, wód powierzchniowych 
śródlądowych, tereny dróg publicznych, ciągów pieszo - jezdnych, ciągów pieszych, 
infrastruktury wodociągowej, infrastruktury elektroenergetycznej. Ustalenia projektu planu 
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rostworowo dla działek nr 74/35 - 74/55 oraz części działek nr 74/66 i 74/67, gm. Rokietnica - 
projekt planu wyznacza m.in.: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz teren zabudowy usługowej, 
teren dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 
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3. 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.  Przedmiotowy projekt planu był już przedmiotem 
uzgodnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu. Postanowieniem znak: WD.673.17.93.2015.MA z dnia 
27.08.2015r. Zarząd nie uzgodnił projektu planu z uwagi na zapisy § 17 pkt 3 projektu planu, gdzie 
dla terenu drogi powiatowej wprowadzono nakaz pozostawienia terenów ogólnodostępnych  
z zastrzeżeniem możliwości wprowadzania elementów urządzenia terenu poprawiających 
bezpieczeństwo ludzi. W obecnie przesłanym do uzgodnienia projekcie planu usunięto powyższy 
zapis, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach  
w rejonie ulicy Lusowskiej – dz. o nr ewid. 156/7, 156/9, gm. Tarnowo Podgórne, z uwagą: 

− w § 13, w punkcie 3 należy zamieścić zapis o zakazie odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych, z terenu objętego niniejszym projektem planu w obszarze drogi powiatowej  
nr 2419P (ul. Lusowskiej) - projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Poza obszarem planu znajduje się droga powiatowa nr 2419P relacji Lusówko – 
Sady. Zarząd Powiatu wnosi o zamieszczenie zapisu w tekście planu o zakazie odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych zlokalizowanych 
w pasie drogi powiatowej nr 2419P. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r.  
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.), zabrania się dokonywania w pasie 
drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń 
albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, w tym 
odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych  
do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego,  

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego      
w Buku pomiędzy ulicami Dobieżyńską i Otuską, gm. Buk - projekt planu wyznacza m.in.: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej, teren drogi 
publicznej klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych oraz tereny wewnętrznego ciągu pieszo – 
jezdnego. Poza granicami planu znajduje się droga powiatowa nr 2496P relacji Buk – Otusz (ul. 
Dobieżyńska i ul. Otuska). Zarząd Powiatu wnosi o uściślenie zapisu § 12 pkt 8 dot. odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9 ustawy        
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.), zabrania się 
dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub 
uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu 
ruchu drogowego, w tym odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, 
gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi.  
W związku z powyższym wody opadowe i roztopowe z terenów oznaczonych w projekcie planu 
symbolami MN i MN/U, winny zostać zagospodarowane na terenie działek przeznaczonych pod 
zabudowę lub winny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej dróg wewnętrznych 
zlokalizowanych na terenie objętym projektem planu, 

6. 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 2482P Latalice – Pobiedziska. Zarząd Powiatu akceptuje poszerzenia na łuku drogi powiatowej. 
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W ponownie przedstawionym do uzgodnienia projekcie planu uwzględniono wszystkie uwagi 
zawarte w postanowieniu Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2015r., 
WD.673.17.91.EK tj. uwzględniono poszerzenie drogi powiatowej nr 2482P na łuku drogi o działkę 
nr 8/3, obręb Węglewo oraz usunięto zapis z § 24 ust. 3a.  Jednocześnie wskazuje się, że droga 
powiatowa nr 2482P nie spełnia definicji dróg powiatowych i winna być przekwalifikowana  
do kategorii dróg gminnych, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo- rejon ul. 
Szkolnej - projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, teren zabudowy 
usługowej, teren sportu i rekreacji, teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, tereny 
dróg publicznych oraz tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we 
własność Powiatu Poznańskiego, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo, rejon ulicy 
Pawłowickiej-Wschód, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy 
usługowej, teren sportu i rekreacji, teren zieleni, teren zieleni urządzonej, tereny komunikacji: 
dróg publicznych dojazdowych, wewnętrznych oraz teren ciągu pieszo – jezdnego. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon 
ulicy Meteorytowej, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zieleni z istniejącym systemem 
wód powierzchniowych, teren pod poszerzenie ul. Meteorytowej, teren drogi wewnętrznej oraz 
teren ciągu pieszego. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon 
ul. Jagodowej i Rolnej na terenie działek o nr ewid. 315/1, 315/4, 316/1, 317/1, 317/2, 318/4, 
319/6, 319/8, 319/10, 319/11 i część działki o nr ewid. 318/2, gm. Suchy Las – projekt planu 
wyznacza m.in. tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
teren infrastruktury technicznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego. 

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

1. w sprawie określenia  trybu powoływania członków  oraz organizacji i trybu działania Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, 

2. w sprawie przyjęcia „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, 

3. w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2408P, 

4. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 września 2015r. nr X/121/V/2015 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz 
ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, 

5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Stęszew,  
6. w sprawie zmiany uchwały nr VII/78/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015r.  

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

7. w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonych  
w Gminie Rokietnica, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: obręb Rokietnica, arkusz 
mapy nr 4, działka nr 206/4  i 206/10, 

8. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 
lokali użytkowych znajdujących się w budynku, przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, 

9. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 
powierzchni użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, 
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10. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Swarzędz zadań w zakresie prowadzenia powiatowej 
biblioteki publicznej, 

11. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2015, 
12. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2021, 
13. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie   Suchy Las,  
14. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pobiedziska. 
 
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 F. Żelaznego zgłoszonym podczas posiedzenia Komisji Finansów  

i Gospodarowania Mieniem w dn. 21.09.2015r.,   
b) interpelacją  Radnej E. Kuleczki – Drausowskiej z dn. 23.09.2015r. 
c) wnioskiem Radnego M. Pietrzyńskiego z dn. 23.09.2015r. 
d) wnioskiem  Klubu Radnych PiS do  projektu budżetu powiatu poznańskiego na 2016r.  
e) wnioskiem Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 

30.09.2015r., 
f) wnioskiem Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 

30.09.2015r. 
 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat naboru słuchaczy na rok szkolny 2015/2016  
w szkołach dla dorosłych, prowadzonych przez Powiat Poznański i wyraził zgodę na utworzenie 
oddziałów  o zmniejszonej i zwiększonej liczebności uczniów, zgodnie z wnioskami dyrektorów: 

− ZS Nr 1 w Swarzędzu – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – klasa I, 1 oddział – 15 słuchaczy, 

− ZS w Mosinie – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – klasa I, 1 oddział – 15 słuchaczy, 

− ZS w Bolechowie – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – klasa II - dodatkowy oddział,   
z uwagi na zgłoszenie się 54 słuchaczy. Taki nabór wynika z możliwości kontynuowania nauki  
po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w drugiej klasie Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych, zgodnie z podstawa programową. Rozwiązania są efektem likwidacji typów szkół 
(Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające), które w poprzednich latach 
umożliwiały absolwentom Zasadniczych Szkół Zawodowych kontynuację kształcenia. 

Liczba uczniów powinna zostać zweryfikowana przez dyrektorów szkół po pierwszym półroczu 
roku szkolnego 2015/2016, aby podjąć decyzję o kontynuacji lub ewentualnym zamknięciu 
oddziałów.  

 
4. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dyrektora ZS w Bolechowie i wyraził zgodę na 

utworzenie 0,75 etatu pracownika obsługi - do sprzątania dodatkowej powierzchni (ok. 200m²),  
w związku z adaptacją pomieszczeń piwnicznych m.in. na sale lekcyjne, bibliotekę i szatnie oraz 
dozór obiektu podczas zajęć w liceum dla dorosłych w Murowanej Goślinie, od roku szkolnego 
2015/2016. Zwiększenie etatu w ujęciu rocznym powoduje skutek finansowy w wysokości 
19.041,00zł, łącznie z kosztami pracodawcy.  

 
5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dyrektora SOS-W dla Dzieci Niewidomych  w Owińskach  

i wyraził zgodę na przyznanie jednego dodatkowe etatu na stanowisko pomocy wychowawcy  
w internacie, od roku budżetowego 2016, z uwagi na niewystarczający stan kadrowy pracowników 
obsługi w stosunku do zwiększających się zadań Ośrodka. Wynika to m.in. ze wzrastającej liczby 
przyjmowanych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, co wiąże się  
w szczególności z koniecznością zapewnienia stałej opieki nad wychowankami internatu. Koszt 
roczny etatu to kwota 33.500,00 zł. 
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6. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskami wyraził  zgodę na nauczanie indywidualne dla  
następujących uczniów: 

- uczennica ZS w Puszczykowie (K.W.) w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 
dydaktycznych roku szkolnego 2015/2016, 

- uczennica ZS w Puszczykowie (J.P.) w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 
dydaktycznych roku szkolnego 2015/2016, 

-  uczeń ZS nr 1 w Swarzędzu (M.B.) w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 
dydaktycznych roku szkolnego 2015/2016, 

-  uczennica ZS w Bolechowie (R.Sz.)  wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca pierwszego semestru 
roku szkolnego 2015/2016, 

-  uczennica ZS w Bolechowie (K.M.) wymiarze 12 godzin tygodniowo,  do końca  zajęć dydaktycznych 
roku szkolnego 2015/2016. 

 
7. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora ZS nr 1 w Swarzędzu wyraził zgodę na 

realizację godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej ZS nr 1 w Swarzędzu w następującym 
wymiarze: 
 - Roman Pawłowski wicedyrektor, w wymiarze 2,79 godziny tygodniowo, 

- Anna Cichocka-Majchrzak wicedyrektor w wymiarze 2,46godziny tygodniowo,  
- Maria Juszczak wicedyrektor w wymiarze1,12 godziny tygodniowo, 
- Barbara Loga  wicedyrektor w wymiarze 1,63 godziny tygodniowo, 
- Piotr Stasiak wicedyrektor  w wymiarze 1,92 godziny tygodniowo. 

 
8. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego        

w związku z rozbudową ul. Wierzbowej w Wysogotowie, gm. Tarnowo Podgórne. Na wniosek         
z dnia 28.08.2015r., pełnomocnika działającego z upoważnienia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej, na budowie drogi gminnej - rozbudowa pasa 
drogowego drogi gminnej ul. Wierzbowej w Wysogotowie na odcinku od ul. Skórzewskiej do ul. 
Długiej i budowę kanalizacji deszczowej.  
 

9. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy. Kontrola 
została przeprowadzona w okresie od dnia 24.08.2015r. do dnia 04.09.2015r. 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 
11.09.2015r., podpisanym przez dyrektora jednostki i głównego księgowego. Nie sformułowano 
zaleceń pokontrolnych. 

 
10. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
budowie ulicy Leśnej w Mielnie, na odcinku ok. 800m od ulicy Poznańskiej,  gm. Czerwonak. 

 
11. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej nr 7/2015 dla inwestycji pn. Budowa ulicy Polnej w Chomęcicach, gm. Komorniki, 
powiat poznański, województwo wielkopolskie. 

12. Zarząd Powiatu zapoznał się z przygotowaną przez Wydział Edukacji informacją o szkołach 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, które są uprawnione do otrzymania dotacji  
w 2016r. Informacje ze szkół zostały złożone w terminie wymaganym zgodnie z art. 90 ustawy 
systemie oświaty. tj. do 30.09.2015r. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, 
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które zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 uchwały Nr XLV/456/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 
22 października 2014r. złożyły wnioski o dotację na rok 2016: 
1. I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu - Fundacja Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu; 
2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skórzewie- Leszek Grobelny; 
3. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER" w Buku- Małgorzata Szlązak; 
4. Szkoła Policealna „LIDER" w Buku - Małgorzata Szlązak; 
5. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER" w Pobiedziskach – Małgorzata 

               Szlązak; 
6. Szkoła Policealna „LIDER" w Pobiedziskach- Małgorzata Szlązak; 
7. Studium Medyczne „LIDER" w Buku- Małgorzata Szlązak - 
8. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER" w Stęszewie- Małgorzata Szlązak 

- termin rozpoczęcia działalności 1.09.2016 r.; 
9. Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Buku - Małgorzata Szlązak 

- termin rozpoczęcia działalności 1.09.2016 r.; 
11. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku - Małgorzata Szlązak - termin rozpoczęcia 

działalności 1.09.2016r.; 

12. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1 w Murowanej Goślinie - Ewa Palka; 
13. Liceum Ogólnokształcące w Kostrzynie/dla dorosłych/- Jan Leszczyński; 
14. Policealna Szkoła Kosmetyczna Julii Kończak w Puszczykowie - Julia Kończak. 

Jednocześnie w dniu 30.09.2015r. wpłynął wniosek o udzielenie dotacji z budżetu powiatu 
poznańskiego na przeprowadzenie w roku 2016 kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ), które 
złożyła 1. Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS - „LIDER" w Buku - Małgorzata Szlązak. 
Wymienione powyżej szkoły, otrzymywały dotację w roku 2015, za wyjątkiem szkół z terminem 
rozpoczęcia działalności w 2016 roku (pkt 8-10) oraz KKZ (kwalifikacyjne kursy zawodowe). 
 
13. Zarząd Powiatu zapoznał się i zatwierdził informację o realizacji zadań oświatowych za rok 

2014/2015. Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego  
w terminie do 31 października przedstawia organowi stanowiącemu informacje o stanie realizacji 
zadań oświatowych tej jednostki za rok poprzedni, w tym o wynikach:  

− sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych 
na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których 
prowadzenie należy do zadań własnych jst,  

− nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra  
w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych 
jst.  

Informacja przygotowana jest w formie prezentacji i została przedstawiona Radzie Powiatu. 
Informacja zawiera m.in. wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Powiat z podziałem na liczbę 
zatrudnionych nauczycieli oraz uczniów w poszczególnych szkołach, wykaz najważniejszych inwestycji 
i remontów w poszczególnych szkołach wraz z kosztami ich realizacji, analizę liczby uczniów  
w naborze do klas I-szych, zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych w poszczególnych 
szkołach, działania poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz  wyniki przeprowadzonego nadzoru 
pedagogicznego w poszczególnych szkołach. 
 
Opracowała:  
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny 

Poznań,  26 października 2015r.  


