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OP.0021.10.2015 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 26 października do 20 listopada 2015 roku 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 26 października 2015r. do  20 listopada 2015r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 

1. 28 października 2015r. godz. 14:00, 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 
oraz 
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Burdajewicz 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Krzysztof Robaszyński, 

 
2. 4 listopada 2015r. godz. 13:30, w którym udział wzięli:    

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. 6 listopada  2015r. godz. 14:00, 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. 13 listopada  2015r. godz. 13:00, w którym udział wzięli: 

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, 
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5. 18 listopada  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, 
 
6. 20 listopada  2015r. godz. 12:00, w którym udział wzięli: 

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

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

 
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego –  14 postanowień, 
(w tym  1 o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie zmiany Uchwały Nr 276/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 maja 2015r.  
w sprawie przyznania Gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast powiatu poznańskiego w 2015 r. Zmiana dotyczy załącznika do uchwały, 
dokonano korekty nazwy ulicy, zamiast „ul. Lipowej” powinno być „ul. Laskowej”, 

3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na  zawarcie umowy z firmą CMD Łukasz Królak z siedzibą w Poznaniu, 
na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Montaż windy  
na istniejącym obiekcie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9, na kwotę 4.000,00 zł brutto, 

4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o pełnienie nadzoru archeologicznego  
i sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Panią dr Barbarą Stolpiak na prowadzenie nadzoru 
archeologicznego i sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych,  
nad realizacją inwestycji pn. Montaż windy na istniejącym obiekcie internatu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac 

Przemysława 9, na kwotę 1.000,00zł brutto, 
5. w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zdania publicznego pn. „Wczesne wykrywanie  

i profilaktyka chorób otępiennych wśród mieszkańców powiatu poznańskiego po 65 roku życia”. 
Oferta nie spełnia wymogów formalnych, ponieważ zawiera błędną kalkulację przewidywanych 
kosztów realizacji zadania, 

6. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z zamówienia z wolnej ręki  
na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza 
się Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji zamówienia zaplanowano  
na okres do 24 miesięcy, 

7. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na usługę kontynuacji opieki autorskiej nad eksploatacją  
oraz serwisem oprogramowania EGB2005-N. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach tj. INTERGRAPH Polska sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 17.878,05zł 
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brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 6 miesięcy od daty rozpoczęcia 
usługi tj. od 30.10.2015r.,  

8. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego 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. Zarząd Powiatu 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 344.240,43 zł brutto               
i udzieliła 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 5 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, 

9. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowych, z podziałem 
na 2 części.  

− Część nr 1 – wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji i chłodzenia 
pomieszczeń budynku ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu – unieważnia się 
postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 

− Część nr 2 – wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych  
w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 -  unieważnia się 
postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 

10. 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, tj. przedsiębiorcę PERS  
Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, do odbioru pojazdu do demontażu z miejsca jego 
przechowywania. Upoważnienie wydano na okres od 28 października do 13 listopada 2015r. , 

11. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego  
pn. Rozwój i aktywność drogą do zdrowia psychicznego przez Fundację Polskich Kawalerów 
Maltańskich. Pomoc Maltańska, z siedzibą w Poznaniu, w wysokości 9.955,00zł 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, 

12. w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Bijaczewskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodziny w Poznaniu, do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 
rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi w powiecie poznańskim, 
w zakresie określonym w niniejszej uchwale. Upoważnienie ważne jest na czas pełnienia funkcji 
dyrektora PCPR w Poznaniu, 

13. w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy 
zastępczej w powiecie poznańskim – Pana Zygmunta Jeżewskiego Członka Zarządu, Pani Teresy 
Gromadzińskiej Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Pani Lucyny Jankowskiej 
Dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli. Upoważnienie obejmuje m.in. prawo do żądania 
informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli, wstępu w ciągu doby, 
w tym porze nocnej – w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, do obiektów  
i pomieszczeń kontrolowanej jednostki, w której  wykonywane są jej zadania, przeprowadzenia 
oględzin obiektów, składników majątku kontrolowanej jednostki oraz przebiegu określonych 
czynności objętych obowiązującym standardem. Przy przeprowadzaniu postępowania 
kontrolnego upoważnione osoby mogą korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną 
wiedzę z zakresu przedmiotu kontroli, za wyjątkiem osób będących pracownikami 
kontrolowanych jednostek, 

14. w sprawie przyznania Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego  S. A. dotacji  
na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego,  w wysokości25.000,00zł. Podstawą 
przekazania środków będzie umowa określająca m.in. sposób i termin przekazania dotacji oraz jej 
rozliczenia, 
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15. w sprawie zawarcia porozumień z gminami na nieodpłatne udostępnienie lokali stanowiących 
własność gmin na potrzeby świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Wykaz ww. lokali zawiera 
załącznik nr 1 do uchwały. Szczegóły dotyczące usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej, harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będą udzielane porady oraz zasady 
współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych adwokatom i radcom prawnym 
udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej, zostaną określone w porozumieniach zawartych  
z poszczególnymi gminami, 

16. w sprawie  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy  
ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie,  
ul. Szkolna 1, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 35 tygodni od dnia podpisania umowy, 

17. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu opieki nad zabytkami powiatu 
poznańskiego na lata 2012-2015”, za okres 2014-2015. Sprawozdanie, stanowiące załącznik  
do uchwały, zostało przekazane Radzie Powiatu, 

18. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Pomoc 
rehabilitacyjno – opiekuńcza dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, z siedzibą w Swarzędzu,  
w wysokości 8.400,00zł 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, 

19.  w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wczesne wykrywanie  
i profilaktyka chorób otępiennych wśród mieszkańców powiatu poznańskiego po 65. roku życia” . 
Oferta została złożona przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej 
„Hospicjum Domowe”, z siedzibą w Poznaniu, 

20. w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pn. „Zdążyć z pomocą”,  
z uwagi na to, że oferta adresowana jest do mieszkańców jednej gminy powiatu poznańskiego. 
Oferta została złożona przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, w ramach tzw. 
„małego grantu”, 

21. w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty taneczne 
YOU CAN DANCE”. Oferta nie spełnia wymogów formalnych, ponieważ nie załączono 
sprawozdania merytorycznego za rok 2014 oraz statutu. Oferta została złożona przez Fundację 
Damiana Jackowiaka Born to Dance, w ramach tzw. „małego grantu”, 

22. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Konserwacja, restauracja  
i zabezpieczenia okien witrażowych w kościele p. w. Św. Mikołaja w Żydowie I etap. Zarząd przyjął 
sprawozdanie końcowe na kwotę 15.000,00zł. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja  
w Żydowie, 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 Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej 
sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag, 

23. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w roku 2015  
na dofinansowanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do oczyszczalni 
gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach.  
Na wykonanie ww. zadania została udzielona dotacja celowa w kwocie 524.272,00zł, co stanowi 
80% szacunkowej wartości zadania, w tym: 

− 15.000,00zł w roku 2014 – kwota rozliczona została Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu  
Nr 121/2015 z dnia 10 lutego 2015r., 

− 509.373,00zł w roku 2015, z przeznaczeniem na dokumentację projektową – etap 2  
oraz wykonawstwo inwestycji. Powyższa kwota została zwrócona Powiatowi Poznańskiem  
w  dniu 28.08.2015r. przez Gminę Dopiewo, która poinformowała, że nie było możliwości 



5 
 

wykorzystania środków finansowych,  z uwagi na znaczne opóźnienia w uzyskaniu decyzji 
pozwalającej na realizację zadania. Rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe w czerwcu 2016r. 
Środki finansowe na kontynuację zadania przesunięto w WPF na rok 2016. 

24. w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016, 
25. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 

2016-2021, 
26. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonych do oddania w najem,  

na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, powierzchni użytkowych znajdujących się w budynku 
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – część dachu budynku o powierzchni 80 m² pod maszty 
antenowe oraz pomieszczenia na poddaszu o powierzchni 15 m² dla urządzeń transmisyjnych -  
na rzecz T-Mobile Polska S.A. Miesięczny czynsz wynosi łącznie 3.300,00 zł + należny podatek 
VAT. Dodatkowo najemca zobowiązany jest do uiszczania opłaty za zużycie energii elektrycznej 
zgodnie z odczytami podlicznika, 

27. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonych do oddania w najem,  
na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokali użytkowych znajdujących się w budynku 
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu – pomieszczeń 217, 218 o łącznej powierzchni użytkowej  
37,75 m² - na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Przeciwpadaczkowego NZOZ Bartłomiej 
Kopaczewski. Miesięczny czynsz najmu wynosi łącznie 1.306,15zł + należny podatek VAT + 
dodatkowe koszty i opłaty, 

28. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez 
zakup czasu antenowego na oprawę wizerunkową programów: radiowego i telewizyjnego, 
popularyzujących sportowy i zdrowy styl życia wśród mieszkańców powiatu poznańskiego oraz 
emisję 30 sekundowego spotu promocyjnego, do kwoty 114.000,00zł brutto. Wykonanie usługi 
powierza się: Radiu Merkury S. A.  Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu - w zakresie  
zakupu czasu antenowego, Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu - w zakresie zakupu czasu 
antenowego, Wielkopolskiej Telewizji Kablowej Sp.  z o.o. - w zakresie zakupu czasu antenowego 
w związku z emisją 30 sekundowego spotu promocyjnego. Formami przekazu popularyzujących 
sportowy i zdrowy styl życia wśród mieszkańców powiatu poznańskiego, w których powiat 
poznański będzie współuczestniczył będą np. audycje/programy pn. „ZASTRZYK ZDROWIA"  
na antenie Radia Merkury oraz „Sportowa 17. POWIATU POZNAŃSKIEGO" na antenie TVP 
Poznań. Programy te dzięki swojej formule i tematyce wpisują się także w programy zdrowotne 
powiatu poznańskiego. Plan emisji audycji „ZASTRZYK ZDROWIA" obejmuje czas od 16 listopada 
do 18 grudnia 2015 roku i koncentrować się będzie przede wszystkim na tematyce profilaktyki  
i promocji zdrowia oraz kształtowania zdrowych nawyków. Plan emisji programu „Sportowa 17. 
POWIATU POZNAŃSKIEGO" obejmuje czas od 16 listopada do 20 grudnia 2015 roku i łączyć 
będzie m.in. relacje ze współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego 
z informacjami i komentarzami. Programy zostaną oprawione wskazaniami sponsorskimi  
i partnerskimi. Na antenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej wyemitowany zostanie natomiast 
spot promocyjny powiatu poznańskiego - prezentujący nowoczesny i otwarty powiat poznański, 

29. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień  
na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2016 
roku, 1 lekarz w specjalności okulista. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Panią Magdaleną 
prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Okulistyczną Magdalena Paech  
z siedzibą w  Poznaniu, która zaproponowała wydawanie jednego orzeczenia za kwotę 36,90zł 
brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 
lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,  
tj. do wysokości 14.760,00 zł brutto, 

30. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień  
na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2016 
roku, 1 w specjalności neurolog. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Panią Jadwigą 
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Kurpiewską – Wachowiak prowadzącą Specjalistyczną Praktykę Lekarską Jadwiga Kurpiewska  
z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała wydawanie jednego orzeczenia za kwotę 36,90zł 
brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 
lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,  
tj. do wysokości 59.040,00 zł brutto, 

31. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień  
na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2016 
roku, 1 lekarz w specjalności pediatra. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Panią Elżbietą 
Maciejewską – Stasiak prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską Elżbieta 
Maciejewska-Stasiak z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała wydawanie jednego orzeczenia 
za kwotę 36,90zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres od 01.01.2016r. 
do 31.12.2016r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia, tj. do wysokości 59.040,00 zł brutto, 

32. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień  
na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2016 
roku, 1 lekarz w specjalności psychiatra. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Panem 
Witoldem Goździkiem prowadzącym Specjalistyczną Praktykę Lekarską z siedzibą w Luboniu, 
który zaproponował wydawanie jednego orzeczenia za kwotę 43,05 zł brutto. Termin wykonania 
zadania zaplanowany został na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. lub do wykorzystania 
kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 43.050,00zł 
brutto, 

33. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień  
na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2016 
roku, 2 lekarzy w specjalności ortopeda. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Konsorcjum 
Lekarzy ortopedów: Pan Robert Matuszewski, Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet 
Ortopedyczny Robert Matuszewski z siedzibą w Swarzędzu – Lider, Pani Ewa Chirowska – 
Jankowska Prywatny Gabinet Ortopedyczny Ewa Chirowska – Jankowska z siedzibą w Poznaniu – 
Partner, które zaproponowało wydawanie jednego orzeczenia za kwotę 36,90 zł brutto. Termin 
wykonania zadania zaplanowany został na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. lub  
do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 
59.040,00 zł brutto, 

34. w sprawie zakończenia postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)  na wydawanie 
orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg  
i uprawnień, lekarz chorób wewnętrznych. W konsekwencji przeprowadzenia postępowania 
 na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach 
do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz chorób wewnętrznych, nie zostanie zawarta umowa 
 w sprawie zamówienia publicznego, 

35. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę półki dyskowej z osprzętem  
do macierzy NetApp FAS2240-4 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zatwierdza się 
wybór oferty złożonej przez IT PARTNER Mirosław Wiszniowski z siedzibą w Tarnowie 
Podgórnym, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 118.862,49 zł brutto. 
Ponadto Wykonawca zobowiązał się, że dostarczy sprzęt w terminie 14 dni kalendarzowych  
od daty zawarcia umowy, 

36. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę wyprodukowanych przez 
Wykonawcę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy  
z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w  Warszawie. Zamówienie, którego 
termin wykonania zaplanowano na okres do 31.12.2016 r., będzie realizowane do wykorzystania 



7 
 

kwoty 3.667.747,77 zł brutto. Zgodnie z Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 
2008r. w sprawie wyboru producenta blankietów dokumentów komunikacyjnych (Dziennik 
Urzędowy Ministra Infrastruktury, Nr 11, poz. 64) jedynym Wykonawcą uprawnionym  
do realizacji przedmiotowego zamówienia jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A.  
z siedzibą w Warszawie, która jest producentem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. 
Przedmiotowy Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z propozycją dalszej współpracy. Ceny 
jednostkowe za poszczególne dokumenty komunikacyjne oraz oznaczenia określone zostały  
w przesłanej przez Wykonawcę umowie, która zostanie zawarta po otrzymaniu przez 
Zamawiającego, dokumentów, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

37. w sprawie przyznania gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2015r. Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska 
wystąpił z wnioskiem o przekazanie dodatkowych środków w kwocie 7.812,49,00zł na realizację 
zadań zarządczych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Pobiedziska. 
Koszty w powyższej kwocie zostały poniesione przez Gminę podczas usuwania skutków burz  
i nawałnic w obrębie ulicy Kiszkowskiej, Kostrzyńskiej i Rynek, 

38. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn.: Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 
polegającego na dostawie i montażu dźwigu szpitalnego wraz z budową przeznaczonego dla tego 
urządzenia szybu, z firmą Biuro Obsługi Budownictwa Wojciechowski Marian z siedzibą  
w Murowanej Goślinie. Wartość prac ustalono na kwotę 6.500,00zł brutto, 

39. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Świadomość szansą  
na zdrowy rozwój młodzieży. Oferta została złożona przez Fundację DIAGNOSIS z siedzibą  
w Zalasewie, w ramach tzw. „małego grantu”, 

40.  w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pn. Dbaj o zdrowie 
fizyczne i psychiczne. Oferta nie spełnia wymogów formalnych, ponieważ wkład finansowy 
własny Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w Drzązgowie, wynosi 
mniej niż 20%, harmonogram nie odpowiada terminowi realizacji zadania, ponadto nie dołączono 
sprawozdania merytorycznego za 2014 rok, a statut nieprawidłowo potwierdzono za zgodność  
z oryginałem, 

41. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przyznania Nagród Sportowych 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 sportowym w następującym składzie:  
1) Przewodniczący Komisji - Jan Grabkowski Starosta Poznański lub Tomasz Łubiński 

Wicestarosta Poznański,  
2) Członkowie Komisji:  
a) dwóch przedstawicieli Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej: 

− Andrzej Wróblewicz – Dyrektor Wydziału, 

− Sekretarz Komisji Tomasz Skupio – zastępca Dyrektora Wydziału, 
b) dwóch przedstawicieli Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu: 

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

− Barbara Antoniewicz – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu; 
członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu, 

42. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych, papieru, materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco - drukujących oraz materiałów archiwizacyjnych dla 
potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 4 części, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowano na okres  
od 04.01.2016r. do 31.12.2016r. lub do kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć  
na realizację zamówienia, 
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43.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną 
dostawę, wykonanych przez Wykonawcę, tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowano 
na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., 

44. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 2 części, zatwierdzenia SIWZ, powołania 
komisji przetargowej. Zamówienie będzie realizowane w maksymalnym terminie do 14 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

45. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 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 1997 r. Prawo  
o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.), zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 01.01.2016r.  
do 31.12.2016r., 

46. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach 
zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00045.2015 z dnia 30.09.2015 r., dotyczącej 
przedsięwzięcia pn.: Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie,  
ul. Topolowa 2, obejmujące jego uporządkowanie, roboty drogowe oraz wymianę ogrodzenia, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza 
się Firmę Instalacyjno-Budowlaną WIELĄDEK Tomasz Wielądek z siedzibą w Chodzieży. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 23 grudnia 2015r., 

47. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. „Wczesne 
wykrywanie i profilaktyka chorób otępiennych wśród mieszkańców powiatu poznańskiego po 65. 
roku życia” przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum 
Domowe”, z siedzibą w Poznaniu, w wysokości 10.000,00zł. 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, 

48. w sprawie zakupu zbiorników i kontenerów na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu. Zarząd zlecił firmie PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna z siedzibą  
w Poznaniu, za kwotę 40.000,00zł brutto, dostawę zbiorników i kontenerów dla Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, służących do zabezpieczenia odpadów 
niebezpiecznych oraz likwidacji zagrożenia, jakie one powodują, 

49. w sprawie zakupu sorbentu Q-SORB na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu. Zarząd zlecił firmie PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna z siedzibą w Poznaniu, 
dostawę sorbentu Q-SORB w ilości 480 worków po 20 kg za kwotę 24.000,00zł brutto  
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, służący do likwidacji skażeń 
środowiska substancjami ropopochodnymi oraz chemicznymi, 

50. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na administrowanie nieruchomością wspólną  
na rok 2016, położoną w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, stanowiącą współwłasność Powiatu 
Poznańskiego oraz osób fizycznych i prawnych z firmą FALO Nieruchomości, prowadzoną przez 
Pana Wojciecha Stolarczyka. Umowa na administrowanie zostanie zawarta na czas  
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Za czynności związane z administrowaniem nieruchomością, 
Powiat Poznański będzie ponosił miesięczny koszt w wysokości 7965,27zł, w tym obowiązujący 
podatek VAT, proporcjonalnie do wielkości posiadanego w nieruchomości udziału. 

51. w sprawie wydania opinii dotyczącej przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2406P  
na odcinku Radojewo - Biedrusko. Zarząd Powiatu opiniuje negatywnie inwestycję pod nazwą 
Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2406P na odcinku Radojewo - Biedrusko, gm. Suchy Las. 
Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej  
o długości 4,364,40 m. Odcinek od km 0+000 do km 0+185,50 znajduje się na terenie miasta 
Poznania, a dalej od km 0+185,50 do km 4+339,9 na terenie Gminy Suchy Las. Ponadto 
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zaprojektowano wybudowanie zjazdów oraz zatok autobusowych w miejscu istniejących 
przystanków. W rejonie mostu drogowego, pod projektowaną ścieżką rowerową zlokalizowany 
zostanie przepust oraz wydłużony zostanie przepust istniejący. Po przeanalizowaniu wniosku, 
wskazuje się, że przedmiotowa inwestycja zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym  
oraz opisem powinna nazywać się rozbudową drogi powiatowej o ścieżkę rowerową  
a nie jej przebudową. O przebudowie drogi należy mówić wyłącznie wtedy, gdy ma ona miejsce  
w istniejącym pasie drogowym. Wskazana inwestycja wyznacza nowy pas drogowy.  
Dodatkowo zgodnie z art.11 b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 687  
ze zm.), wniosek o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, powinien zawierać elementy,  
o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, 2 i 4. Wyjaśnia się, że na planszy mapy, na której 
wskazano inwestycję należy nanieść linie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych,  
z którego jednoznacznie wynika zakres inwestycji oraz należy dołączyć opis dot. określenia zmian 
w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Otrzymany w dniu 13.11.2015r., 
drogą elektroniczną opis, wskazuje w nagłówku jedynie analizę powiązania drogi z innymi 
drogami publicznymi.  Ponadto przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej należy wystąpić do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o opinię geometrii drogi -  
art. 35 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409),  
w związku z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.  
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729). Wskazuje się również, że 
projekt budowlany należy zaopiniować/uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu 
zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j Dz. U. z 2015r., 
poz. 460 ze zm.), 

52. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy 
społecznej, polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2016 ośrodka 
wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób zaburzeniami psychicznymi typu  
A i typu B. Ogłoszenie stanowi załącznik do uchwały. Na realizację zadania przewidywana kwota 
dotacji wynosi 297.000,00zł. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja 
rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2016r. a kończy 31 grudnia 2016r.,  

53. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela (wychowawca w internacie w SOS-W w Mosinie) ubiegającego 
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:  

− Monika Lis - Nożyńska przedstawiciel  organu prowadzącego szkołę, przewodnicząca komisji,   

− Marta Rambuszek - Niedziela – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

− Bożena Mazur - dyrektor szkoły,  

− Izabela Lorenz - ekspert,  

− Katarzyna Golibrocka - ekspert,  

− Kalina Grzelak – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
54. w sprawie ogłoszenia naboru  kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw wyboru 

najbardziej korzystnych ofert na realizację przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty 
określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania 
publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2016 
ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
typu A i typu B. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały, 

55. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania  pn. Renowacja drewnianych okien 
w budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie, na kwotę 20.000,00zł. Państwo Katarzyna 
i Zbigniew Bekasiak wykonali w terminie prace określone w umowie z dnia 8 czerwca 2015r.  
i złożyli sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich  
wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez Powiatowego Konserwatora Zabytków 
i niezbędną dokumentacja fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził 
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sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag. Zatwierdzenie sprawozdania przez Zarząd Powiatu 
stanowi podstawę do przekazania środków finansowych na konto dotowanego, 

56. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania  pn.  Remont wystroju malarskiego 
nawy głównej i kaplicy w Parafii  Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie  
na kwotę 35.000,00zł. Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie 
wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 1 września 2015r. i złożyła sprawozdanie  
z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy 
obiekcie zabytkowym, dokonanym przez Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną 
dokumentacja fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie  
i nie wniósł do niego uwag. Zatwierdzenie sprawozdania przez Zarząd Powiatu stanowi podstawę 
do przekazania środków finansowych na konto dotowanego, 

57. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
prawo zamówień publicznych na najem 30 miejsc postojowych dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu (w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.), przedsiębiorstwu   
R. J. Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która zarządza parkingiem przy ul. Kraszewskiego 
28, na kwotę 42.066,00zł brutto. Zapytanie ofertowe skierowano do 3 podmiotów, została 
złożona jedna oferta, 

58. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na dostawę prasy codziennej i publikacji dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, firmie RUCH S. A. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 48.798,59zł 
brutto, w terminie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Zapytanie ofertowe skierowano do 3 
podmiotów, wybrany oferent złożył najkorzystniejszą ofertę cenową, 

59. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy nr ZP.272.00006.2014 – część  
nr 1 o świadczenie usługi kompleksowej, zawartej z ENEA S.A. w dniu 25.03.2014r. Zmiana 
dotyczy włączenia Ośrodka Szkoleniowego Dwór w Skrzynkach do umowy na dostawę energii 
elektrycznej wraz z dystrybucją energii elektrycznej, 

60. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Konserwacja polichromii 
sklepienia w nawie południowej w Kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach. Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach wykonała w terminie prace 
określone w umowie z dnia 1 września 2015r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz  
z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, 
dokonanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacja 
fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł  
do niego uwag. Zatwierdzenie sprawozdania przez Zarząd Powiatu stanowi podstawę  
do przekazania środków finansowych na konto dotowanego, 

61. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację imprezy dla osób 
niepełnosprawnych pn. „Ruch to nasza pasja”  z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych, które odbędzie się 3 grudnia 2015r., w   wysokości  10.000,00zł (5.500,00zł 
na zakup usługi organizacji imprezy, 4.500,00zł za zakup upominków dla uczestników imprezy), 

62. w sprawie  przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na ubezpieczenie 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego położonej w Skrzynkach, Plac 
Parkowy 1, w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00041.2013 z dnia 
22.10.2013r., dotyczącej ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej powiatu 
poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się INTERRISK Towarzystwo 
Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 31.12.2015r., 

63. w sprawie  przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach 
zamówienia uzupełniającego do umowy ZP.272.00027.2015 z dnia 28.05.2015r. dotyczącej 
przedsięwzięcia pn. Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2, 
wraz z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych – etap II, zatwierdzenia NWZ, 
powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Firmę 
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Instalacyjno – Budowlaną WIELĄDEK Tomasz Wielądek z siedzibą w Chodzieży. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy, 

64. w sprawie  przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
dokumentacji projektowej rewaloryzacji wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego położonego  
w Owińskach, Plac Przemysława 9, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 26 tygodni od dnia zawarcia umowy, 

65. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na Modernizację sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
w Kórniku, przy ul. Poznańskiej 2 z Orlikon sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 11.000,00zł 
brutto. Zgodnie z  wnioskami i zaleceniami zawartymi w ekspertyzie, ściana sali gimnastycznej 
wymaga modernizacji, polegającej na wzmocnieniu jej konstrukcji wraz z wykonaniem nowych 
wypraw tynkarskich i malarskich,  

66. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Pilch do reprezentowania Powiatu 
Poznańskiego w celu dokonania uzgodnień dokumentacji projektowej. Zarząd Powiatu udziela 
pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego przed gestorami oraz innymi 
instytucjami, w tym składanie wniosków oraz podpisów, uzyskiwanie informacji, prowadzenie 
korespondencji inwestycyjnej i inne, w celu uzyskania uzgodnień dokumentacji projektowej pn. 
Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 1 w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a, wykonywanej 
na podstawie umowy zawartej z PILCH ARCHITEKCI sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 

67. sprawie zmiany uchwały Nr 533/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 4 listopada 2015 r.  
w sprawie zawarcia porozumień z gminami na nieodpłatne udostępnienie lokali stanowiących 
własność gmin na potrzeby świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Zmiana dot. załącznika, 
który zawiera aktualne adresy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych 
gminach. Z uwagi na  to że dwie Gminy: Mosina i Rokietnica zgłosiły wole udostępnienia lokalu  
na potrzeby  punktu,  Zarząd Powiatu postanowiła zawrzeć stosowne  porozumienia z Gminami, 

68. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu na terenie 
powiatu poznańskiego w roku 2016 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Na realizację zadania 
w 2016 r., łącznie planuje się przeznaczyć, pochodzące z dotacji celowej, środki finansowe 
w kwocie 419.622,00 zł.  Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, można składać osobiście lub 
drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2015r. do godz. 15.00, 

69. w sprawie zmiany wynagrodzenia w umowie ZP.272.00055.2014 część 4, w zakresie usługi 
całodobowej ochrony osób i mienia w budynku przy ul. Jackowskiego 18, zawartej z ZONE 
HUNTERS Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, z kwoty 447.112,80 zł brutto na kwotę 503.173,92 zł.   
W związku ze zmianą przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz zmianą w systemie ubezpieczeń społecznych, określających obowiązek ubezpieczenia 
emerytalnego i rentowego osób fizycznych odnośnie umów zleceń, postanawia się na podstawie 
art. 4 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych,   
w związku z przeprowadzonymi negocjacjami, wyrazić zgodę na dokonanie z dniem 1 stycznia 
2016r. zmiany wynagrodzenia w umowie WA.272.00055.2014 zawartej w dniu 09.12.2014r.  
z firmą ZONE HUNTERS Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum o świadczenie usług w całodobowej ochrony 
osób i mienia w budynku przy ul. Jackowskiego 18.  Protokół z przeprowadzonych negocjacji 
stanowi załącznik do uchwały. Zamawiający zaproponował Wykonawcy udział we wzroście 
kosztów z tytułu zmian w przepisach prawa. Od 1 stycznia 2016r. wynagrodzenie wzrosłoby  
o kwotę 5.535,00zł w skali miesiąca. Zaproponowany podział kosztów to 50/50. Wykonawca 
dokonał analizy kontraktu i zaproponował wzrost wynagrodzenia o kwotę 4.671,76zł brutto  
w skali miesiąca. Wynagrodzenie uległoby zmianie z kwoty 447.112,80zł brutto na kwotę  
503.173,92zł.  W związku z tym, że Wykonawca przejął część wzrostu kosztów, Zamawiający 
wyraża zgodę na zmianę wynagrodzenia, 

70. w sprawie nie wyrażenia  zgody na zmianę wynagrodzenia w umowie ZP.272.00058.2014 część 4, 
w zakresie świadczenia usługi sprzątania zawartej z DPG CLEAN PARTNER Sp. z o.o. – Lider 
Konsorcjum. W związku ze zmianą przepisów dotyczących wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz zmianą w systemie ubezpieczeń społecznych, określających 
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obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego osób fizycznych odnośnie umów zleceń 
postanawia się na podstawie art. 4 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w związku z przeprowadzonymi negocjacjami, nie wyrazić zgody na 
dokonanie z dniem 1 stycznia 2016r. zmiany wynagrodzenia w umowie WA.272.00058.2014 
zawartej w dniu 10.12.2014r. z firmą DGP Clean Partner Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, 
o świadczenie usług w zakresie sprzątania. Protokół z przeprowadzonych negocjacji stanowi 
załącznik do uchwały. Zamawiający zaproponował Wykonawcy udział we wzroście kosztów  
z tytułu zmian w przepisach prawa. W skali miesiąca wynagrodzenie wzrosłoby o kwotę 3.941,38 
zł brutto. Zaproponowany podział kosztów to 50/50 wzrostu. Wynagrodzenie uległoby zmianie  
z kwoty 409.022,64 zł na kwotę 456.319,20 zł. Wykonawca nie zaakceptował warunków 
przedstawionych przez Zamawiającego.  W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody 
na zmianę wynagrodzenia. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu – 
rejon ulicy Prostej (część B), gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza m.in.: zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz teren rolniczy. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki 
w rejonie ulicy Kolejowej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza m.in.: teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, teren dróg publicznych – 
dojazdowych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową w Jasiniu,   
gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza m. in.: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni urządzonej, tereny 
komunikacji: dróg publicznych lokalnych, dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych, teren 
infrastruktury technicznej. Poza granicami opracowania znajdują się drogi powiatowe nr 2504P, 
ul. Grudzińskiego oraz droga powiatowa nr 2435P – ul. Cmentarna.  Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. Jednocześnie, Zarząd wskazuje, że intensywne 
zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej wiąże się ze znacznym 
zwiększeniem natężenia ruchu, w tym na drogach powiatowych z problemami komunikacyjnymi, 
możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych relacji 
społeczności lokalnej. Intensywny stopień zainwestowania niedostosowany do sieci dróg 
spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących w kierunku miasta 
Poznania. Ponadto obie drogi powiatowe nr 2504P ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i droga 
powiatowa nr 2435P Swarzędz - Biskupice nie spełniają definicji kategorii dróg powiatowych  
i powinny być przekwalifikowane do kategorii dróg gminnych, 

4. uzgodnienia  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry  
w rejonie ulic: Laskowskiej i Leśnej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza m.in.: teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
usługowej, tereny zieleni urządzonej, teren drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej, teren drogi wewnętrznej, tereny infrastruktury technicznej – 
elektroenergetyka. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie  
przy ul. Rożka, Grzybowej i Przylesie, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza m.in.: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren rolniczy, teren dróg dojazdowych. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

6. ponownego uzgodnienia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w Tarnowie Podgórnym - projekt zmiany planów wyznacza m.in.: tereny 
zabudowy zagrodowej, tereny rolnicze, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
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zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, usługowo-mieszkaniowej lub 
usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zieleni i wód 
powierzchniowych, teren parkingu, tereny dróg wewnętrznych, teren drogi publicznej. Projekt 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego był już przedmiotem uzgodnienia 
Zarządu Powiatu w Poznaniu. Postanowieniem znak: WD.673.17.72.2015.MA z dnia 29.07.2015r. 
Zarząd Powiatu nie uzgodnił przedłożonego wówczas projektu, z uwagi na poszerzenia pasa 
drogowego drogi powiatowej 2404P relacji Tarnowo Podgórne – Napachanie. Przedłożony 
obecnie przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne projekt zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego uwzględnia uwagi zawarte w ww. postanowieniu. Zarząd 
Powiatu wnosi jednak o wprowadzenie do § 5 pkt 1 ppkt 1 lit. f zapisu o zakazie odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych na tereny pasów dróg powiatowych. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 9 
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.) zabrania się odprowadzania wody  
i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub  
na jezdnię drogi, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Poznańskiej i Składowej, obręb Żerniki, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza m.in.: tereny 
obiektów produkcyjnych składów i magazynów, teren zabudowy usługowej, tereny dróg 
publicznych, teren zieleni izolacyjnej i infrastruktury technicznej. Ustalenia projektu nie ingerują 
we własność powiatu poznańskiego, 

8. ponownego nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Golęcińskiej do drogi S11- Etap I - projekt planu wyznacza 
m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej, tereny infrastruktury 
technicznej elektroenergetyki, tereny zieleni izolacyjnej, teren rolniczy, teren kolei, tereny dróg 
publicznych i dróg wewnętrznych. W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa  
nr 2424P Rokietnica – Kiekrz. Przedmiotowy projekt był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu 
Powiatu w Poznaniu. Postanowieniem znak: WD.673.17.54.2015.MA z dnia 21.05.2015r.,  
Zarząd Powiatu nie uzgodnił ww. projektu planu z uwagi na nieuwzględnienie zapisów decyzji 
Wojewody Wielkopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 11/2011  
z dnia 17 czerwca 2011r. oraz wyznaczenie ciągu pieszo-jezdnego w zbyt małej odległości 
pomiędzy skrzyżowaniem ul. Golęcińską a ul. Rolną.  Ponadto w projekcie planu wprowadzono 
zapis dot. sytuowania na terenie drogi 1KD-Z (drogi powiatowej 2424P) jednej jezdni o dwóch 
pasach ruchu i obustronnych chodników. W związku z negatywnym stanowiskiem Zarządu 
Powiatu w Poznaniu projekt planu został przedłożony do ponownego uzgodnienia  
i postanowieniem znak: WD.673.17.70.2015.MA z dnia 21.07.2015 Zarząd Powiatu uzgodnił 
projekt planu z uwagą „należy skorygować zapis § 3 pkt  8 w zakresie ciągu pieszego oznaczonego 
symbolem 4KD-Dx i wyznaczyć go jako ciąg pieszy oraz należy zawrzeć zapis, że wody opadowe  
i roztopowe na terenie działek objętych projektem planu leżących poza pasem drogowym, należy 
zagospodarować na terenie własnym”. W obecnie przedłożonym do ponownego uzgodnienia 
projekcie planu nie uwzględniono ww. uwag  dot. ciągu pieszego. Projekt planu zakłada włączenie 
komunikacyjne dużego obszaru zabudowy mieszkaniowej do drogi powiatowej nr 2424P relacji 
Rokietnica – Kiekrz, poprzez drogę, która jedynie w części została zaliczona do kategorii dróg 
publicznych (dz. o nr ewid. 243/1 obr. Rokietnica). Odcinek ulicy Spichrzowej, nie zaliczony  
do kategorii dróg publicznych oznaczony symbolem 4KDW zlokalizowany jest po wewnętrznej 
stronie poziomego łuku na drodze powiatowej – tym samym wszelkie manewry pojazdami 
samochodowymi wymagałyby zapewnienia odpowiednich pól widoczności do ul. Spichrzowej,  
co aktualnie nie jest wyznaczone w projekcie planu. Istniejące zagospodarowanie terenu  
(po jednej stronie parking dla zabudowy usługowej, a po drugiej płot odgradzający zabudowę 
jednorodzinną) utrudniają w znacznym stopniu zapewnienie trójkątów widoczności. Tym samym 
na przecięciu ul. Golęcińskiej z ul. Spichrzową nie ma zapewnionej widoczności  
dla wyjeżdżających samochodów. Powyższe okoliczności w powiązaniu z szerokością  
ul. Spichrzowej, która wynosi około 4 m na odcinku oznaczonym symbolem 4KDW, uniemożliwia 
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usankcjonowanie jej jako drogi wewnętrznej z dopuszczeniem ruchu samochodowego. 
Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 ze zm.), na drodze klasy zbiorczej (którą stanowi ul. 
Golęcińska) odstępy między skrzyżowaniami w terenie zabudowanym powinny być nie mniejsze 
niż 300 m (wyjątkowo nie mniejsze niż 150 m). Ponadto w treści planu pojawiają się sprzeczne 
zapisy co do przeznaczenia fragmentu ulicy Spichrzowej. W § 3 określony jest on jako teren drogi 
wewnętrznej, natomiast w § 15 jako teren drogi publicznej klasy dojazdowej. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa lokalnego. Oznacza to, że jest wiążący dla 
organów samorządowych gminy, instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych i wszystkich 
obywateli. Przedłożony w obecnym kształcie projekt planu w zakresie drogi oznaczonej jako 
4KDW prowadzi do sytuacji dużego zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przyjęta 
szerokość drogi nie pozwala na jednoczesne korzystanie z tej drogi zarówno pieszym i pojazdom 
samochodowym. Uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania terenu stwarza władzom 
samorządów gminnych możliwość do korygowania i niwelowania niebezpieczeństw powstałych  
w przestrzeni gminy (na skutek wydawania decyzji administracyjnych) poprzez przyjęcie nowych 
bardziej racjonalnych rozwiązań, w tym rozwiązań komunikacyjnych. Usankcjonowanie  
w miejscowym planie rozwiązania komunikacyjnego w postaci drogi 4KDW stwarza realne 
zagrożenie zarówno dla mieszkańców gminy jak i kierowców poruszających się drogą powiatową 
2424P, 

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki 
w rejonie ulicy Brzozowej i Akacjowej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza m.in.: teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, 
teren drogi publicznej klasy dojazdowej, teren dróg pieszo - rowerowych. Poza granicami 
opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2391P relacji Palędzie - Komorniki. Projekt planu 
wyznacza wzdłuż drogi powiatowej 3 odcinki dróg pieszo – rowerowych, na nieruchomościach 
będących własnością Gminy Komorniki. Przyjęte rozwiązanie projektowe poddają w wątpliwość 
racjonalność lokalizowania ciągów pieszo - rowerowych wzdłuż drogi powiatowej nr 2391P,  
z uwagi na brak kontynuacji ww. ciągów wzdłuż drogi powiatowej oraz z uwagi na fakt 
istniejącego już ciągu pieszo – rowerowego po przeciwnej stronie drogi powiatowej nr 2391P. 
Ponadto Zarząd Powiatu wnosi o zamieszczenie w § 11 pkt 4 zapisu o zakazie odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych na teren pasa drogi powiatowej nr 2391P, 

10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Mrowino, rejon ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Południowej i ul. Poznańskiej, gm. Rokietnica - 
projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, tereny komunikacji: dróg publicznych 
dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych, tereny publicznych ciągów pieszo – jezdnych. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewisk  
w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, Szkolnej i Niecałej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza m.in.: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej i usług, tereny zieleni urządzonej, tereny dróg publicznych - lokalnych, tereny dróg 
publicznych dojazdowych, tereny publicznych ciągów pieszo  - jezdnych, tereny dróg 
wewnętrznych. W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2416P relacji  
Gołuski – Plewiska. Przedmiotowa droga nie spełnia definicji drogi powiatowej i powinna zostać 
przekwalifikowana do kategorii dróg gminnych. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności 
gospodarczej w Sadach w rejonie ul. Rolnej – dz. nr 158/61, 158/62, gm. Tarnowo Podgórne – 
projekt planu wyznacza  tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren drogi 
publicznej dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 
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13. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej w Sierosławiu w rejonie ul. Pokrzywnickiej  - dz. nr 112/1, 112/2, 112/3 112/4,  
gm. Tarnowo Podgórne – projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
teren drogi dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
poznańskiego,  

14. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Trzcielin wzdłuż fragmentu cieku wodnego pomiędzy miejscowościami Trzcielin i Lisówki,  
gm. Dopiewo – projekt planu wyznacza tereny zieleni nieurządzonej, łąk i pól oraz tereny drogi 
wewnętrznej. Droga powiatowa 2402P relacji Dopiewo - Stęszew leży poza granicami 
opracowania.  

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

1. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach 
strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie 
odstąpienia  od usunięcia pojazdu, 

2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo, 
3. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”, 
4. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu do zatwierdzania projektów realizowanych 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu współfinansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz zatwierdzenia projektów, 

5. w sprawie zmiany Uchwały  Nr X/121/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 września 2015r. 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz 
ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zmienionej Uchwałą Nr XI/128/V/2015 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2015r., 

6. w sprawie wskazania kandydata, będącego przedstawicielem Powiatu Poznańskiego do Rady 
Muzeum działającej przy Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego  
w Szreniawie, 

7. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2015, 
8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2021. 
 
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 wnioskami i wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla 6  
uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański: 

a) ucznia SOS-W w Owińskach – w wymiarze 6 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych 
roku szkolnego 2015/2016, 

b) ucznia ZS w Puszczykowie – w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych 
roku szkolnego 2015/2016, 

c) uczennicy ZS w Puszczykowie – w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych 
roku szkolnego 2015/2016, 

d) uczennicy ZS w Puszczykowie – w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych 
roku szkolnego 2015/2016, 

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

f) uczennicy ZS w Mosinie - w wymiarze 6 godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych roku 
szkolnego 2015/2016,   

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z : 
a) kontrolą doraźną gospodarki finansowej Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, przeprowadzoną 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, w zakresie wydatków bieżących, w tym 
podróży służbowych w roku 2014 i 2015 na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności 
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dokumentacji ze stanem faktycznym. Wyniki kontroli zawarte zostały w protokole kontroli 
podpisanym w dniu  02.09.2015r. Sformułowane zostały wnioski pokontrolne, 

b) kontrolą problemową przeprowadzoną w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu. 
Kontrola została przeprowadzona w okresie od dnia 21.09.2015r. do dnia 25.09.2015r. 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. Z uwagi na fakt, że ostania inwentaryzacja rzeczywistego stanu 
aktywów i pasywów nie przypadła w ww. okresie, weryfikacji poddano także dokumentację 
obejmującą okres ostatniej przeprowadzonej w jednostce inwentaryzacji tj. rok 2012. Ustalenia 
kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 23.10.2015r., podpisanym w tym samym dniu  
przez dyrektora jednostki i głównego księgowego. W piśmie z dnia 27.10.2015r. dyrektor Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej  w Luboniu złożył wyjaśnienia do protokołu z kontroli. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z:  
a) wnioskiem Radnej p. Grażyny Głowackiej zgłoszonym podczas posiedzenia Komisji Komunikacji, 

Budownictwa i Infrastruktury Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 21 października 2015r., 
b) interpelacją Radnego p. Jacka Szeszuły zgłoszoną podczas XI Sesji Rady Powiatu w dniu 28 

października 2015r.,  
c) wnioskiem Radnej p. Ewy Kuleczki - Drausowskiej zgłoszonym podczas XI Sesji Rady Powiatu  

w Poznaniu w dniu 28 października 2015r.,  
d)  wnioskiem Radnego p. Marka Pietrzyńskiego zgłoszonym podczas XI Sesji Rady Powiatu  

w Poznaniu w dniu 28 października 2015r.,  
e) korespondencją skierowaną do Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu  

w Poznaniu, dotyczącą projektu Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie wprowadzenia 
zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi, na niektórych 
jeziorach powiatu poznańskiego, 

f) pismem komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 9 listopada 2015r.,informującym  
o rozpoczęciu kontroli rozliczeń dotacji, udzielanych na podstawie ustawy o pożytku publicznym  
i wolontariacie, z zakresu kultury i kultury fizycznej.  

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji na realizację inwestycji 
drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Wierzbowej w Wysogotowie na odcinku  
od. ul. Skórzewskiej do ul. Długiej i budowie kanalizacji deszczowej, w gm. Tarnowo Podgórne. 

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy 
Podbipięty i ulicy Kmicica w Murowanej Goślinie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
Magdalena Krygier 
Wydział Organizacyjny 

Poznań, 23 listopada 2015r.  


