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OP.0021.11.2015 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 23 listopada do 11 grudnia 2015 roku 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 23 listopada 2015r. do 11 grudnia 2015r. odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 

1. 24 listopada 2015r. godz. 11:00, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu                Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

 
2. 26 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, 
 
3. 2 grudnia  2015r. godz. 14:40, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 

      oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
4. 8 grudnia  2015r. godz. 11:30, 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, 
 
5. 11 grudnia  2015r. godz. 10:00, w którym udział wzięli: 

Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski (w części posiedzenia) 



2 
 

      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 – 2  postanowienia, 
2. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia  

z wolnej ręki na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym  
i zagranicznym. Zarząd ustanowił Pełnomocnika - Radcę Prawnego p. Alicję Piątkowską, 
pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego  
w postępowaniu odwoławczym, toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO 2489/15),  
w związku z odwołaniem złożonym przez  InPost S. A. z siedzibą w Krakowie, 

3. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia  
z wolnej ręki na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym  
i zagranicznym. Zarząd ustanowił Pełnomocnika - p. Joannę Rządkowską - Jurgę, pracownika 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego  
w postępowaniu odwoławczym, toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO 2489/15),  
w związku z odwołaniem złożonym przez InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, 

4. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego  
pn. Świadomość szansą na zdrowy rozwój młodzieży szkolnej przez Fundację DIAGNOSIS,  
z siedzibą w Zalasewie, w wysokości 9.990,00zł brutto. Oferta została zamieszczona na 7 dni w 
Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu oraz na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl. Do oferty nie zgłoszono żadnych 
uwag, 

5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Konserwacja polichromii na 
północnej ścianie prezbiterium Kościoła p. w. Św. Kazimierza w Gułtowach. Zarząd przyjął 
sprawozdanie końcowe na kwotę 30.000,00zł. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza  
w Gułtowach, 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. Zatwierdzenie sprawozdania przez Zarząd 
Powiatu w Poznaniu stanowi podstawę do przelania środków finansowych na konto podmiotu 
dotowanego, 

6. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do spraw wyboru ofert na 
powierzenie realizacji w 2016r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe 
określone w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenia 
przyjmowane były do dnia 4 grudnia 2015r. Zarząd Powiatu dokona wyboru kandydatów  
w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje, przydatne podczas prac w charakterze 
członka komisji konkursowej. Za udział w Komisji Konkursowej Członkowie nie otrzymują 
wynagrodzenia. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały, 

7. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z kultury i sztuki, kultury 
fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej. Oferty można 
składać do dnia 18 grudnia 2015r., do godz. 10.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  
29 stycznia 2016r. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały, 

8. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego  
i oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 2 części: 

− Część Nr 1 – sprzęt komputerowy – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez KOMBIT PLUS 
Sp. z o. o., Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia  
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za kwotę 73.529,40zł brutto i udzielono 24 miesięcy dodatkowej gwarancji na sprzęt 
komputerowy. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 77.982,00zł brutto. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowano na okres do 14 dni od daty zawarcia umowy, 

− Część Nr 2 – oprogramowanie – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez A. P. N. Promise 
S.A. z siedzibą w Warszawie, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 
119.187,00zł brutto i termin dostawy 1 dzień kalendarzowy od daty zawarcia umowy.  
Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 140.220,00zł. 

W postępowaniu, w zakresie: Części Nr 1 złożono 2 oferty (druga była na kwotę 77.972,16zł 
brutto), Części Nr 2 złożono 4 oferty, do kwoty 141.081,00zł brutto, 

9. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego 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 Prawo o ruchu drogowym. Zarząd zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez Konsorcjum: 

− Lider - POLHOL Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa Andrzej 
Mocydlarz z siedzibą w Poznaniu, 

− Partner - AUTO - CHARA - Pomoc Drogowa, Transport Specjalny Marian Chara z siedzibą  
w Poznaniu, 

− Partner - PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, 
które zaproponowało realizację zamówienia za kwotę 348.528,53zł brutto. Czas dojazdu na 
miejsce zdarzenia od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu wyniesie, zgodnie  
z wymaganiami Zamawiającego, 50 minut. Termin wykonania zadania zaplanowano na okres od 
01.01.2016r. do 31.12.2016r. Na realizację zamówienia zmierzano przeznaczyć kwotę 
349.951,31zł brutto, 

10. w sprawie zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego 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. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Bomax S. A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 
w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 19.520,10zł brutto i udzielono 48 
miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane. Na wykonanie zadania zamierzano 
przeznaczyć kwotę 17.930,68zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 
do 5 tygodni od dnia podpisania umowy. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone 
zostały środki finansowe niezbędne do wykonania zadania w wysokości odpowiadającej cenie 
brutto wybranej oferty. W postępowaniu złożono 3 oferty, do kwoty 31.611,00zł brutto, 

11. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup artykułów świąteczno – noworocznych 
dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Poznańskiego i mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej  w Lisówkach, w wysokości 23.500,00zł brutto, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
uchwały, 

12. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego 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. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach tj. Firmą 
Instalacyjno-Budowlaną WIELĄDEK Tomasz Wielądek, z siedzibą w Chodzieży, która 
zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 130.000,00zł brutto. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy, 

13. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia 
uzupełniającego do umowy ZP.272.00045.2015 z dnia 30.09.2015r., dotyczącej przedsięwzięcia 
pn. Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2, 
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obejmującego jego uporządkowanie, roboty drogowe oraz wymianę ogrodzenia. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach 
tj. Firmą Instalacyjno-Budowlaną WIELĄDEK Tomasz Wielądek, z siedzibą w Chodzieży, która 
zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 34.400,00zł brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do  23 grudnia 2015r, 

14. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego 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. 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,  która zaproponowała realizację zamówienia za 
kwotę 127,00zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 
31.12.2015r., 

15. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wykonanych 
przez Wykonawcę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez EUROTAB sp. z o.o. Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje, która zaproponowała 
realizację zamówienia za kwotę 351.440,80zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. W postępowaniu złożono dwie oferty, druga była 
na kwotę 393.029,20zł brutto. 

16. w sprawie akceptacji umowy o podwykonawstwo (dostawa i montaż windy). Zarząd Powiatu 
zaakceptował umowę o podwykonawstwo w zakresie dostawy i montażu windy przedstawioną 
zgodnie z umową wykonawczą nr PZ.272.00052.2015 z dnia 2.11.2015r. na realizację inwestycji 
pn. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, polegającą na 
dostawie i montażu dźwigu szpitalnego wraz z budową przeznaczonego dla tego urządzenia 
szybu, Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę Firmę Handlową ARTMED J. Sienkiewicz,  
A. Kęsy spółka jawna z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Umowa zostanie zawarta  
z Lubelską Wytwórnią Dźwigów Osobowych LIFT – SERVICE SA z siedzibą w Lublinie, 

17. w sprawie akceptacji umowy o podwykonawstwo (roboty budowlane). Zarząd Powiatu akceptuje 
umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych zgodnie z umową wykonawczą nr 
PZ.272.00052.2015 z dnia 2.11.2015r. na realizację inwestycji pn. Rozbudowa Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, polegającą na dostawie i montażu dźwigu 
szpitalnego wraz z budową przeznaczonego dla tego urządzenia szybu, Powiatowi Poznańskiemu 
przez Wykonawcę Firmę Handlową ARTMED  J. Sienkiewicz, A. Kęsy spółka jawna z siedzibą  
w Tomaszowie Mazowieckim. Umowa zostanie zawarta z  firmą MEGADOM Magdalena Szulc  
w Szczecinie, 

18. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Izolacja ściany fundamentowej  
oraz przebudowa tarasów i balustrad w elewacji północnej dworu w Tulcach na kwotę 
40.000,00zł. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. wykonała w terminie prace określone  
w umowie z dnia 1.09.2015r. i złożyła sprawozdanie z wykonania ww. zadania wraz z protokołem 
odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez 
Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział 
Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wnosi do niego uwag. 
Zatwierdzenie sprawozdania przez Zarząd stanowi podstawę do przelania środków finansowych 
na konto przedmiotu dotowanego, 

19. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego 
porozumienia dotyczącego powierzenia czynności kontrolnych i ustalenia wysokości kosztów 
związanych z prowadzonym nadzorem nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli 
pojazdów. Transportowy Dozór Techniczny jest jednostką właściwą do wydawania poświadczenia 
zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów z wymaganiami 



5 
 

odpowiednio do przeprowadzanych badań technicznych pojazdów. Dokument ten jest niezbędny 
do dokonania wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 
pojazdów. Przeprowadzanie kontroli w stacjach kontroli pojazdów wspólnie z przedstawicielami 
Transportowego Dozoru Technicznego gwarantuje prawidłowe realizowanie przedmiotowego 
zadania. Wzór porozumienia stanowi załącznik Nr 1 do uchwały, 

20. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację imprezy mikołajkowo – 
gwiazdkowej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego,  
w wysokości 12.785,85zł. Impreza odbyła się w dniu 11 grudnia 2015r. w Centrum Fitness  
i Kręgielni MK Bowling przy ul. Św. Marcin 24 w Poznaniu. W programie zaplanowane były 
atrakcje sportowe i artystyczne dla dzieci i młodzieży m.in. zawody w bowling, zajęcia ruchowe 
połączone z grami i zabawami dla najmłodszych, spotkanie z Mikołajem, ciepły posiłek i drobne 
upominki dla uczestników, 

21. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do spraw wyboru najbardziej 
korzystnych ofert na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w roku 2016 przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony  
i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej. Członkowie komisji, będący przedstawicielami 
organizacji pozarządowych powoływani są do opiniowania ofert złożonych w drodze otwartego 
konkursu ofert. Przedstawiciel organizacji pozarządowych może w ciągu jednego roku brać udział 
w pracach maksymalnie trzech komisji, powoływanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu. Z tytułu 
pracy w komisji jej członkowie nie otrzymają wynagrodzenia. Dokumenty przyjmowane będą do 
dnia 22 grudnia 2015r. do godziny 11:00. Wzory ogłoszeń stanowią załączniki do uchwały, 

22. w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli 
emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański na ogólną kwotę 
9.900,00zł. Świadczenia przyznano 21 osobom,  w wysokości od 200,00zł do 1.000,00zł, 

23. w sprawie rozwiązania umowy ZP.272.00058.2014 część 4 w zakresie świadczenia usługi 
sprzątania zawartej z DGP CLEAN PARTNER Sp. z o. o. - Lider Konsorcjum, za porozumieniem 
stron, ze skutkiem na dzień 31.12.2015r. w związku z nie wyrażeniem przez Wykonawcę zgody na 
zmianę wynagrodzenia, 

24. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż uszkodzonego samochodu służbowego marki Skoda 
Superb o numerze rejestracyjnym PO 017SE firmie Auto Handel Krotoski – Cichy Sp. J. z siedzibą 
w Wysogotowie, za kwotę 23.100,00zł brutto, 

25. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów udziału Powiatu 
Poznańskiego na Targach Edukacyjnych 2016 w Poznaniu, w kwocie 2.500,00zł brutto. Targi 
odbędą się w dniach od 18 do 20 marca 2016r. Podczas trwania imprezy, pracownicy Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu będą na stoisku udostępniać ofertę edukacyjną 
wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Dodatkowo, w miesiącu styczniu 2016 
roku, wszystkie szkoły oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne otrzymają wsparcie finansowe  
z przeznaczeniem na działania promocji bezpośredniej lub wynajem stoiska o powierzchni 4 m² 
na Targach Edukacyjnych. Zainteresowanie udziałem w Targach Edukacyjnych 2016 wyrazili 
dyrektorzy: ZS Nr 1 w Swarzędzu, ZS Nr 2 w Swarzędzu oraz poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, 

26. w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie organizacji XIII i XIV 
edycji Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” oraz przyjęcia treści 
porozumienia w sprawie powołania Partnera Merytorycznego XIII i XIV edycji Konkursu o tytuł 
„Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. Treść porozumień stanowią załączniki do uchwały. Od 
12 lat Powiat Poznański w wspólnie z Miastem Poznań organizuje ww. Konkurs. Ocena 
merytoryczna firm startujących w Konkursie powierzana jest Partnerowi Merytorycznemu – 
firmie F5 Konsulting Sp. z o.o., 

27. 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.272.00044.2015 z dnia 
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14.10.2015r., dotyczącej ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej powiatu 
poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych S. A. z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na 
okres do 31.12.2017r., planowane rozpoczęcie świadczenia usług to 01.01.2016r., 

28. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy nr ZP.272.00019.2014 zawartej z Pocztą 
Polską S. A. w dniu 5 czerwca 2014 roku na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Zmiana dotyczy przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia  
31 marca 2016r., w związku z niewykorzystaniem kwoty określonej w zawartej umowie, 

29. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Konserwacja i restauracja 
obrazów ołtarzowych Święty Marcin i Matka Boska Częstochowska wraz z ramami” w Kościele  
p. w. Św. Marcina i Św. Piotra w Okowach w Konarzewie. Zarząd przyjął sprawozdanie końcowe 
wykonania ww. zadania na kwotę 30.000,00zł brutto. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina 
i Św. Piotra w Okowach w Konarzewie, 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 dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności 
Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag. Zatwierdzenie sprawozdania 
przez Zarząd Powiatu w Poznaniu stanowi podstawę do przelania środków finansowych na konto 
podmiotu dotowanego, 

30. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont dworu w Przybrodzie – 
Renowacja i konserwacja klatki schodowej z przylegającymi ciągami komunikacyjnymi. Zarząd 
przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 30.000,00zł brutto. 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne 
Przybroda wykonał w terminie prace określone w umowie z dnia 8 czerwca 2015r. i złożył 
sprawozdanie  
z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy 
obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków  
i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził 
sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag. Zatwierdzenie sprawozdania przez Zarząd Powiatu  
w Poznaniu stanowi podstawę do przelania środków finansowych na konto podmiotu 
dotowanego, 

31. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont budynku kościoła  
p. w. Św. Krzyża w Buku – remont kruchty. Zarząd przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania 
ww. zadania na kwotę 70.000,00zł brutto. Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Stanisława Biskupa 
Męczennika w Buku,  wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 8 czerwca 2015r.  
i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich 
wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez Powiatowego Konserwatora Zabytków 
i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził 
sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag. Zatwierdzenie sprawozdania przez Zarząd Powiatu  
w Poznaniu stanowi podstawę do przelania środków finansowych na konto podmiotu 
dotowanego, 

32. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Wykonanie remontu – wymiana 
podłogi na południowej antresoli w XVIII - wiecznym Kościele p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Krośnie, gm. Mosina. Zarząd przyjął sprawozdanie końcowe wykonania ww. zadania na kwotę 
40.000,00zł brutto. Parafia Rzymskokatolicka p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie,  
gm. Mosina, wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 8 czerwca 2015r. i złożyła 
sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich 
wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez Powiatowego Konserwatora Zabytków 
i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził 
sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag. Zatwierdzenie sprawozdania przez Zarząd Powiatu  
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w Poznaniu stanowi podstawę do przelania środków finansowych na konto podmiotu 
dotowanego, 

33. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie: opracowań geotechnicznych dla 
inwestycji Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu,  
os. Mielżyńskiego 5a, z firmą Inżynieria Wielkopolska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Koszt 
opracowania projektu geotechnicznego ustalono na kwotę 5.500,00zł brutto. Termin wykonania 
projektu zaplanowano do dnia 23.12.2015r. Natomiast koszt opracowania dokumentacji 
geologiczno – inżynierskiej ustalono na kwotę 11.685,00zł brutto, a termin wykonania 
dokumentacji zaplanowano w do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

34. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – 
użytkowego dla zadania pn. Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew,  
z firmą Maciej Walkowiak WALKOWIAK LTD z siedzibą w Poznaniu. Wartość prac ustalono na 
kwotę 6.150,00zł brutto. Wykonanie opracowania zaplanowano do dnia 11.01.2016r., 

35. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie dofinansowania związanego  
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i podpisanie umowy o udzieleniu dofinansowania. 
Dofinansowanie ma formę dotacji i obejmuje demontaż, zbieranie, transport oraz 
unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest 
złożenie do dnia 17 grudnia 2015r. kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku, a po jego 
rozpatrzeniu, zawarcie umowy, 

36. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania zleconego 
przez administrację rządową z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na 
prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2016 punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej w następującym składzie: 
1) Przewodniczący Komisji – Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu,  
2) Członkowie Komisji:  

− Magdalena Buczkowska,  Sekretarz Powiatu,  

− Teresa Gromadzińska, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, 

− Elżbieta Tonder, Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. 
Zarząd Powiatu uchwałą Nr 598/2015 z dnia 26 listopada 2015r. ogłosił nabór na kandydatów  
na członków komisji konkursowej. W wyniku zamieszonego w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Poznańskiego ogłoszenia o naborze kandydatów na członków ww. komisji, żadna  
z organizacji pozarządowych nie zgłosiła swojego przedstawiciela. Regulamin pracy komisji 
stanowi załącznik do uchwały, 

37. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania zleconego 
prze administrację rządową z obszaru pomocy społecznej, polegającego na powierzeniu 
prowadzenia w 2016 roku na terenie powiatu poznańskiego ośrodka wsparcia – środowiskowego 
domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B, w następującym 
składzie: 
1) Przewodniczący Komisji – Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu,  
2) Członkowie Komisji:  

− Teresa Gromadzińska, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, 

− Elżbieta Bijaczewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 

− Elżbieta Tonder, Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Pełnomocnik  
ds. Osób Niepełnosprawnych.  

Regulamin  pracy Komisji stanowi załącznik do uchwały, 
38. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 

na lata 2016-2020. W ramach Programu, istnieje możliwość otrzymania środków finansowych za 
zakup książek do bibliotek szkolnych,  ich wysokość zależy od liczby uczniów w szkole,  
a  maksymalne kwoty to: 

− 2.480,00zł dla szkół (zespołu szkół) liczących do 70 uczniów, 

− 4.000,00zł dla szkół (zespołu szkół) liczących od  71 do 170 uczniów, 
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− 12.000,00zł dla szkół (zespołu szkół) liczących więcej niż 170 uczniów, 
Warunkiem udzielenia wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły wkładu 
własnego wynoszącego minimum 20% kwoty kosztów realizacji zadania, objętego wsparciem 
finansowym. Zainteresowanie udziałem w Programie wyraziły następujące szkoły: 

− SOS-W w Owińskach – liczba uczniów: 178, wartość zadania: 15.000,00zł, wnioskowana 
kwota wsparcia: 12.000,00zł, wkład własny: 3.000,00zł,  

− ZS Nr 1 w Swarzędzu – liczba uczniów: 1084, wartość zadania: 15.000,00zł, wnioskowana 
kwota wsparcia: 12.000,00zł, wkład własny: 3.000,00zł,  

− ZS w Kórniku– liczba uczniów: 179, wartość zadania: 15.000,00zł, wnioskowana kwota 
wsparcia: 12.000,00zł, wkład własny: 3.000,00zł,  

− ZS w Puszczykowie -  liczba uczniów: 305, wartość zadania: 15.000,00zł, wnioskowana kwota 
wsparcia: 12.000,00zł, wkład własny: 3.000,00zł,  

− ZS w Bolechowie - liczba uczniów: 401, wartość zadania: 15.000,00zł, wnioskowana kwota 
wsparcia: 12.000,00zł, wkład własny: 3.000,00zł,  

− ZS w Rokietnicy - liczba uczniów: 401, wartość zadania: 15.000,00zł, wnioskowana kwota 
wsparcia: 12.000,00zł, wkład własny: 3.000,00zł,  

Całość zadania opiewa na kwotę 90.000,00zł, z czego dotacja wynosi 72.000,00zł, a wymagany 
wkład własny 18.000,00zł. Szkoły, które nie złożyły wniosku organu prowadzącego lub, na które 
Powiat Poznański nie otrzyma wsparcia, będą mieć możliwość ubiegania się o środki w kolejnych 
latach (do roku 2020). 

39. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji na realizacje zadań  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie  
końcowe z rozliczenia udzielonej dotacji w kwocie 1.000.000,00zł na zadanie „Budowa schroniska 
dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, gm. Kostrzyn, zadanie zostało zrealizowane przez Związek 
Międzygminny „Schronisko dla zwierząt –SCHRONISKO”. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa sprawdził pod względem merytorycznym dokumenty świadczące o realizacji zadania  
i nie wniósł do nich uwag, 

40. w sprawie zmiany Uchwały nr 473/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 września 2015r.  
w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Zmiana zapisów uchwały dotyczy zmiany warunków zatrudnienia 
Dyrektora PODGiK, obecnie zatrudnienie następuje na  czas  nieokreślony,  

41. w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi  gminnej wzdłuż torów w miejscowości Palędzie  
i Dąbrówka. Zarząd Powiatu pozytywnie opiniuje inwestycje pod nazwą „Budowa drogi wzdłuż 
torów w miejscowości Palędzie i Dąbrówka”, gm. Dopiewo. Inwestycja polegać będzie na 
budowie drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, a także ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, 
parkingu o nawierzchni z kostki betonowej wraz budową i przebudową skrzyżowań, zjazdów 
publicznych i indywidualnych oraz budowa oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej.  
W ramach inwestycji przebudowana zostanie także infrastruktura kolidująca, całkowita długość 
inwestycji wynosi ok. 940 m. Przedmiotowa droga posiada połączenie z drogą publiczną 
powiatową nr 2401P ul. Poznańską w m. Dąbrówka oraz drogą publiczną gminną nr 32511P  
ul. Leśna w m. Palędzie, 

42. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu „Białej Księgi Ochrony Kopalin”. W związku 
z opublikowanym przez Ministra Środowiska w dniu 03.11.2015r. projektem listy kopalin 
zawartych w „Białej Księdze Ochrony Złóż Kopalin", które miałyby podleć prawnej i planistycznej 
ochronie, Zarząd Powiatu w Poznaniu wyraża zdecydowany sprzeciw objęcia ochroną złoża węgla 
brunatnego „Mosina" oraz pozostałych złóż węgla brunatnego udokumentowanych na terenie 
południowo - zachodniej Wielkopolski (złoża: Gostyń, Oczkowice, Krzywiń i Czempiń). Prawna 
ochrona złóż, czyli faktycznie przyzwolenie na eksploatację złóż węgla brunatnego na terenie 
południowo - zachodniej Wielkopolski spowoduje poważny deficyt wody dla Miasta Poznania 
i Aglomeracji Poznańskiej, nieodwracalne szkody w środowisku naturalnym szczególnie  
w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz zahamuje rozwój społeczno - gospodarczy 
tych terenów. W związku z powyższym Zarząd uważa, że złoża węgla brunatnego, które podlegać 
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mają szczególnej ochronie prawnej, na ww. terenie powinny zostać w trwały sposób wyłączone  
z zasobów energetyki konwencjonalnej i wykreślone z listy złóż strategicznych. Objęcie ochroną 
złóż, a w konsekwencji zakaz zabudowy na tym terenie, spowodowałby daleko idące negatywne 
skutki dla rozwoju gospodarczego i społecznego, prowadzące jednocześnie do regresu powiatu 
i gmin w nim leżących, 

43. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do występowania przed prezesem Urzędu Zamówień 
Publicznych. Zarząd Powiatu ustanowił Pełnomocnika – Magdalenę Buczkowską – Sekretarza 
Powiatu, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego przed Prezesem Urzędu Zamówień 
Publicznych, w związku z udzieleniem zamówienia w trybie z wolnej ręki na usunięcie  
i unieszkodliwienie odpadów, zdeponowanych w budynku magazynowym, zlokalizowanym na 
działce o nr ew. 74/20 w Komornikach, gm. Kleszczewo. 

 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rostworowo rejon  ul. Rokietnickiej, ul. Pogodnej  i ul. Promyk, gm. Rokietnica, z uwagami:  

- dla terenów przeznaczonych pod nową zabudowę, zlokalizowanych przy drodze powiatowej 
mających dostęp do dróg wewnętrznych i dróg gminnych, obsługę komunikacyjną należy 
zapewnić z dróg niższych kategorii  i dróg wewnętrznych  

- należy zawrzeć zapis o zakazie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do kanalizacji 
mającej służyć odwodnieniu pasa drogi powiatowej, w tym odprowadzenia wód roztopowych  
i opadowych z inwestycji gminnych do kanalizacji deszczowej, 

- projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, teren rolniczy z zakazem zabudowy, 
tereny komunikacji: teren drogi publicznej zbiorczej, tereny dróg wewnętrznych, tereny 
publicznych ciągów pieszo – rowerowych. W granicach opracowania znajduje się droga 
powiatowa nr 2425P relacji Żydowo – Rokietnica. Przedmiotowa droga nie spełnia definicji drogi 
powiatowej i winna być przekwalifikowana do kategorii dróg gminnych. Ponadto droga 
powiatowa 2425P stanowi drogę klasy zbiorczej (Z), dla której zgodnie z §9 ust. 1 pkt 5 
Rozporządzenia Mimista Transportu i Gospodarki Morskiej  w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie na drogach klasy Z, należy dążyć do 
ograniczenia liczby zjazdów szczególnie dla terenów przeznaczonych pod nową zabudowę.  
W związku z tym w tekście planu należy uwzględnić zapis, że obsługa komunikacyjna działek 
mających dostęp do dróg wewnętrznych i dróg gminnych winna się odbywać poprzez te drogi. 
Ponadto należy zawrzeć zapis o zakazie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do 
kanalizacji mającej służyć odwodnieniu pasa drogi powiatowej w tym odprowadzenia wód 
roztopowych i opadowych z inwestycji gminnych do kanalizacji deszczowej.  Zgodnie z art. 39, 
pkt.9 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych zakazuje się odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do 
kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych w pasach drogowych, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 
Słonecznej, Dworcowej, obręb Dziećmierowo, gmina Kórnik - projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, tereny rolnicze i tereny dróg 
wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 

 
 

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

1. w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki 
publicznej, 

2. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród powiatu 
poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury, 
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3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/325/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 marca 
2010r. w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las niektórych zadań zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi, 

4. w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015r.  
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2422P, 

5. w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015r.  
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2392P, 

6. w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015r.  
w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2476P, 

7. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/225/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 
2013r. w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo zadań zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Poznaniu Nr V/55/V/2015 z dnia 17 marca 
2015r. oraz Nr IX/91/2015 z dnia 26 sierpnia 2015r., 

8. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/382/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 
2014r. w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo zadania zarządzania drogą powiatową nr 2429P, 

9. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/383/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 
2014r. w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo zadania zarządzania drogą powiatową nr 2429P, 

10. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/384/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 
2014r. w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo zadania zarządzania drogą powiatową nr 2440P, 

11. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/385/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 
2014r. w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo zadania zarządzania drogą powiatową nr 2447P, 

12. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/403/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014r. 
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2405P, 

13. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/402/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014r. 
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2405P, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu 
Nr XLV/459/IV/2014 z dnia 22 października 2014r. oraz Nr III/34/V/2015 z dnia 21 stycznia 2015r., 

14. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/401/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014r. 
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1890P, 

15. w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015r.  
w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2489P, 

16. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/275/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 
2013r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zadania zarządzania drogą powiatową 
nr 2420P ul. Wierzbowa w m. Tarnowo Podgórne i Lusowo, zmienionej uchwałami Rady Powiatu 
w Poznaniu nr XXXV/331/IV/2013 z dni 11 grudnia 2013r., nr XLIII/440/IV/2014 z dnia 23 września 
2014r. oraz nr V/56/V/2015 z dnia 17 marca 2015r., 

17. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/94/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2015r.  
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2400P, 

18. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/295/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 września 
2013r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne  zadania zarządzania drogami 
powiatowymi 2418P i 2392P, 

19. w sprawie zmiany uchwały Nr III/35/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2015r.  
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2400P 
– ul. Rokietnicka w m. Napachanie, 
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20. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/93/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2015r.  
w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2413P, 

21. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/79/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015r. 
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego  
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2418P, 

22. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/359/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 
2014r. w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 
2400P – ul. Obornicka w m. Bytkowo, 

23. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/413/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 
2014r. w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica zadań zarządzania publicznymi drogami nr 2424P 
w m. Kiekrz oraz 2425P w m. Rokietnica i w m. Rostworowo, 

24. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/248/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2013r. 
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zadania zarządzania drogą powiatową 2418P 
na odcinku ul. Stefana Batorego w m. Batorowo, zmienionej uchwałą nr XXIX/277/IV/2013 z dnia 
27 czerwca 2013r., 

25. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 2739P w m. Buk, 
26. 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/149/V/2015 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2015r. oraz Uchwałą Nr XII/149/V/2015 z dnia 25 
listopada 2015r., 

27. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2015, 
28. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2021, 
29. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016, 
30. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2016 -

2021. 
31. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/394/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 maja 2014r.  

w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2461P – ul. Poznańska w m. Komorniki, zmienionej uchwałą  
Nr XLIII/439/IV/2014 z dnia 23 września 2014r. i uchwałą Nr V/54/V/2015 z dnia 17 marca 2015r. 

 
 
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 interpelacjami radnych powiatu: 
a) wnioskiem Radnego Marka Lisa zgłoszonym podczas posiedzenia Komisji Promocji i Rozwoju 

Regionalnej Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 19.11.2015r.  
b) interpelacją Radnej Powiatu E. Kuleczki – Drausowskiej z 25.11.2015r. 
c) interpelacją Radnego Powiatu F. Żelaznego z 24.11.2015r.  
d) interpelacją Radnego Powiatu F. Żelaznego z 24.11.2015r.  
e) interpelacją Radnego Powiatu M. Pietrzyńskiego z 25.11.2015r. 
f) interpelacją Radnego Powiatu M. Pietrzyńskiego z 25.11.2015r. 
g) wnioskami dot. projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016 oraz projektu WPF na lata 

2016-2021.  
- wniosek Klubu Radnych PiS, złożony na posiedzeniu Komisji Finansów i Gospodarowania 

Mieniem Powiatu Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 07.12.2015r., 
-   wniosek Radnego M. Pietrzyńskiego z 8.12.2015r., 
-   wniosek Radnego M. Pietrzyńskiego z  7.12.2015r. 
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3. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią zawiadomienia o wniesieniu odwołań od decyzji Starosty 

Poznańskiego z dnia 27.10.2015r. nr 8/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
polegającej na rozbudowie pasa drogowego drogi gminnej ul. Wierzbowej w Wysogotowie,  
na odcinku od. ul Skórzewskiej do ul. Długiej i budowę kanalizacji deszczowej, z rygorem 
natychmiastowej wykonalności. Inwestycja posiada skrzyżowania z drogą powiatową nr 2405P – 
ul. Skórzewską. Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Wojewody 
Wielkopolskiego. 

 
4. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt Studium Korytarzowego (SK) dla zadania 

„Studium Korytarzowe, Koncepcja Projektowa wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na 
parametrach drogi klasy GP na odcinku węzeł Złotkowo - Suchy Las - Owińska - Uzarzewo - droga 
ekspresowa S5”. 

 
5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem złożonym przez Związek Międzygminny „Schronisko dla 

Zwierząt” i nie wyraził zgody na udzielnie dotacji celowej na zakup pieca do utylizacji martwych 
zwierząt - koszt zakupu wynosi 100.000,00zł. Związek Międzygminny otrzymał w latach 2012, 
2014 i 2015 na budowę schroniska dotacje w wysokości ponad 2 mln zł, a w budżecie na rok 2016 
nie zaplanowano środków na ten cel. Ponadto zgodnie z zapisami art. 3 ust. 1 i 2 lit. c ustawy  
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do zadań własnych gminy 
należy zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz m.in. utrzymanie i eksploatacja 
urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części.  

 
6. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. wyników pomiaru natężeń ruchu na drogach 

powiatowych na terenie powiatu poznańskiego, na odcinkach miejskich i pozamiejskich. 
 
7. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami i wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla  

4  uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański: 
a) ucznia ZS nr 1 w Swarzędzu – w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych 

roku szkolnego 2015/2016, 
b) ucznia  ZS nr 2 w Swarzędzu – w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca I semestru zajęć 

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

szkolnego 2015/2016 
d) uczennicy ZS w Kórniku - w wymiarze 12 tygodniowo, do końca I semestru roku szkolnego 

2015/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny 
 
Poznań, 14 grudnia 2015r.  


