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OP.0021.1.2016 
 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 14 grudnia 2015 r. do 19 lutego do 2016 r. 

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 14 grudnia 2015 r. do 19 lutego 2016 r. odbyło się 15 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 

1. 15 grudnia 2015 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu                Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

 
2. 17 grudnia 2015 r., godz. 12:30, w którym udział wzięli: 

Starosta Jan   Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 

      oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 
3. 23 grudnia  2015 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli: 

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

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

 
4. 30 grudnia 2015 r., godz. 11:30, w którym udział wzięli: 

Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 

             Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
      oraz 

Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
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5. 7 stycznia 2016 r., 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 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska.  
 
6. 15 stycznia 2016 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 

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

 
7. 18 stycznia 2016 r., godz. 11:30, w którym udział wzięli: 

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

      oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
8. 20 stycznia 2016 r., godz. 11:30, w którym udział wzięli: 

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

      oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
9. 22 stycznia 2016 r., godz. 09:30, w którym udział wzięli: 

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

10. 26 stycznia 2016 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski  

      oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 
 
11. 27 stycznia 2016 r., godz. 09:30, w którym udział wzięli: 

Starosta     Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski  

      oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 



3 
 

12. 29 stycznia 2016 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski  

      oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Wydziału Edukacji Monika Lis-Nożyńska (w części posiedzenia), 
 
13. 8 lutego 2016 r., godz. 13:00, 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,  

 
14. 15 lutego 2016 r., godz. 15:00, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta                     Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski  

      oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
15. 18 lutego 2016 r., godz. 14:00, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta                     Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski  

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

 
 
 

 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 20 postanowień 
(w tym 3 o nieuzgodnieniu) 

2. w sprawie ogłoszenia naboru do składu Powiatowej Rady Działalności i Pożytku Publicznego  
w Powiecie Poznańskim przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Ogłoszenie, stanowiące załącznik do uchwały, zawiera m.in. ogólną charakterystykę pracy członka 
komisji, wymagania i harmonogram procedowania, terminy, miejsce i tryb składania 
dokumentów. Zgłoszenia kandydatów organizacje mogły dokonywać w terminie do 12.01.2016 r., 

3. w sprawie zatwierdzenia przyznanych 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. Łączna kwota wydatków na nagrody sportowe Starosty 
Poznańskiego wyniosła 46.500,00 zł netto (56.703,00 zł brutto). Zarząd Powiatu przyznał 
następujące nagrody:  
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1) Nagroda Sportowa Starosty Poznańskiego dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe: 
a) kategoria wiekowa młodzik:  

− III nagroda 1.500,00 zł netto - Agata Kamińska, Klub Jeździecki Ranczo Kołata (jeździectwo),  
b) kategoria wiekowa junior młodszy: 

− I miejsce 2.500,00 zł netto -  Karolina Przybylak, UKS „Jedynka-Kórnik” (kolarstwo), 

− II miejsce 2.000,00 zł netto - Dominik Rzepczyński, UKS Błyskawica Rokietnica (kajakarstwo 
klasyczne), 

− III miejsce 1.500,00 zł netto - Krystian Ruta, Klub Kolarski „Tarnovia” (kolarstwo), 
c) kategoria wiekowa junior starszy: 

− I miejsce 2.500,00 zł netto - Weronika Humelt, UKS „Jedynka-Kórnik” (kolarstwo), 

− II miejsce 2.000,00 zł netto -  Julita Jagodzińska, Klub Kolarski „Tarnovia” (kolarstwo), 

− III miejsce 1.500,00 zł netto - Maciej Katarzyniak, Swarzędzki Klub Sportowy „UNIA” (zapasy 
klasyczne), 

d) kategoria wiekowa młodzieżowiec: 

− I miejsce 2.500,00 zł  - Patryk Rajkowski, UKS „Jedynka - Kórnik” (kolarstwo), 

− II miejsce  2.000,00 zł - Nikol Płosaj, UKS „Jedynka - Kórnik” (kolarstwo), 

− III miejsce  1.500,00 zł - Mateusz Świerczyński, UKS „ORKAN” (badminton), 
2) nagroda dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym:  

− nagroda I stopnia 2.500,00 zł netto - Robert Taciak, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka – 
Kórnik” (kolarstwo),  

− nagroda II stopnia  2.000,00 zł netto - Piotr Broński,  Klub Kolarski „Tarnovia” (kolarstwo), 

− nagroda III stopnia  1.500,00 zł netto - Rafał Skomra, UKS „BUKOWIA” (piłka ręczna), 
3) nagroda sportowa Starosty Poznańskiego dla zawodników z drużyny: 

− II nagroda dla zawodnika z drużyny kategoria wiekowa młodzik (w kwocie 1.500,00 zł dla 
każdego zawodnika), piłka ręczna - UKS „BUKOWIA”: Chodorowska Julianna, Depa Julia, Golik 
Paulina, Hypka Aleksandra, Korytowska Julia, Kubiak Julia, Michalska Zofia, Rychlik Martyna, 
Sobota Marta, Szynkaruk Dominika, Szynkaruk Magdalena, Wilhelms Maja, Witczak 
Antonina, Żybura Zuzanna), 

4. w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2406P  
na odcinku Radojewo - Biedrusko. Inwestycja polega na budowie ścieżki pieszo - rowerowej 
wzdłuż drogi powiatowej o długości 4.137,69 m. Ścieżka przebiegać będzie na terenach leśnych  
i w pasie drogi powiatowej, gdzie nie występują sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
kolidujące z przedmiotową rozbudową. Ponadto zaprojektowano m.in. 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. Zarząd pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 

5. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Poznańskiego wraz z Prognozą oddziaływania  
na środowisko. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w treści 
obwieszczenia, stanowiącego załącznik do uchwały, zawarto informacje o: przystąpieniu  
do opracowywania projektu dokumentu i jego przedmiocie, możliwościach zapoznania się  
z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, 
możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania 
oraz organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków, 

6. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych, 
papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco - drukujących oraz materiałów 
archiwizacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 4 części: 
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− Część Nr 1 – Artykuły biurowe – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez RODAN sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu, która na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowała:  
kwotę 50.000,00 zł brutto, termin dostawy – 1 dzień roboczy. Całkowita wartość umowy 
wyniesie 55.000,00 zł brutto. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie 
zaproponowanych w ofercie cen jednostkowych brutto za faktyczne ilości zamówionych 
artykułów biurowych, w okresie obowiązywania umowy. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 31.12.2016 r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający 
przeznaczył na realizację umowy, 

− Część Nr 2 – Papier - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez RODAN sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu, która na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowała:  
kwotę 54.900,00 zł brutto, termin dostawy – 1 dzień roboczy. Całkowita wartość umowy 
wyniesie 52.000,00 zł brutto. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie 
zaproponowanych w ofercie cen jednostkowych brutto za faktyczne ilości zamówionego 
papieru, w okresie obowiązywania umowy. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został 
na okres do 31.12.2016 r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył  
na realizację umowy, 

− Część Nr 3 – Materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco – drukujących - zatwierdza się 
wybór oferty złożonej przez JM DATA s. c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej z siedzibą  
w Warszawie, która na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowała: 
kwotę 138.329,49 zł brutto, termin dostawy – 1 dzień roboczy. Całkowita wartość  
umowy wyniesie 135.000,00 zł brutto. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone  
na podstawie zaproponowanych w ofercie cen jednostkowych brutto za faktyczne  
ilości zamówionych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco – drukujących,   
w okresie obowiązywania umowy. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 
do 31.12.2016 r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
umowy, 

− Część Nr 4 – Materiały archiwizacyjne - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Firmę 
Usługowo – Handlową ANNA Anna Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie, która na potrzeby 
porównania i oceny ofert zaproponowała: kwotę 40.217,00 zł, termin dostawy – 3 dni 
robocze. Całkowita wartość umowy wyniesie 38.000,00 zł brutto. Rozliczenia z Wykonawcą 
będą prowadzone na podstawie zaproponowanych w ofercie cen jednostkowych brutto  
za faktyczne ilości zamówionych materiałów archiwizacyjnych, w okresie obowiązywania 
umowy. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2016 r.  
lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację umowy, 

7. 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.272.00044.2015 z dnia 14.10.2015 r., 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.: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S. A. z siedzibą  
w Warszawie, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 1.378,00 zł brutto. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2017 r. 

8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej dostawy samochodu osobowego  
do siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, z Auto Handel Krotoski – 
Cichy Spółka Jawna z siedzibą w Wysogotowie, na kwotę 155.000,00 zł brutto, 

9. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego  
na 2016 rok. Celem kontroli problemowych jest ocena legalności, celowości, gospodarności, 
rzetelności i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym w jednostkach organizacyjnych 
powiatu poznańskiego. Zakres kontroli obejmuje prowadzenie ewidencji składników majątku 
trwałego, w tym ujęcie i likwidacja składników majątku trwałego oraz prowadzenie okresowych 
inwentaryzacji. Kontrole przeprowadzą pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli na podstawie 
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pisemnych upoważnień Starosty Poznańskiego. W 2016 roku zaplanowano kontrolę w 21 
jednostkach organizacyjnych, 

10. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy oraz Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu do przetwarzania danych osobowych w projekcie pn. „Sprawna firma  
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Powiecie Poznańskim”, realizowanym  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu  Społecznego, którego beneficjentem jest Powiat Poznański. Upoważnienia udziela się 
na okres od 01.01.2016 r. do dnia odwołania, nie później jednak niż do 31.12.2020 r., 

11. w sprawie zmiany uchwały Nr 65/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz preliminarza wydatków z budżetu Powiatu 
Poznańskiego na 2015 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego  
na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2015 ośrodka wsparcia – 
środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B, 
zmienionej uchwałą Nr 445/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 września 2015 r.  
Zarząd zatwierdził zaktualizowany kosztorys, opis i harmonogram realizacji ww. zadania.  
Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego z 22.10.2015 r. i 13.11.2015 r., zwiększa 
się plan dotacji na 2015 rok dla Powiatu Poznańskiego o łączną kwotę 9.443,00 zł,  
z przeznaczeniem na: zakup podgrzewacza do wody, materiałów do zajęć oraz sprzętu  
do utrzymania czystości w pomieszczeniach – 7.000,00 zł oraz dofinansowanie wydatków 
bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie – 2.443,00 zł, 

12. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz preliminarza wydatków z budżetu Powiatu 
Poznańskiego na 2016 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, 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. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska"  
z siedzibą w Poznaniu, która była jedyną złożoną ofertą. Kwota dotacji wynosi 297.000,00 zł, 

13. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na wykonanie zamówienia obejmującego sprzątanie pomieszczeń 
biurowych wraz z terenem przyległym Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 
18 w Poznaniu oraz pomieszczeń biurowych filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu 
ul. Poznańska 25 – I piętro, w okresie od 04.01.2016 r. do 29.02.2016 r. Zarząd wyraził zgodę  
na zawarcie umowy z Firmą Grupa Astra Plus sp. z o. o., która zaproponowała realizację zadania 
za kwotę 32.000,00 zł brutto, 

14. w sprawie zmiany uchwały Nr 569/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 13 listopada 2015 r.  
w sprawie zakupu zbiorników i kontenerów na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu. W związku ze złożonym przez Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej 
kolejnym wnioskiem o zakup sorbentu, wynegocjowano z Wykonawcą tj. Firmą PHU SYSTEMS 
PLUS Teresa Sadzawiczna z siedzibą w Poznaniu, że w ramach środków, przewidzianych na zakup 
zbiorników i kontenerów, zostanie dostarczony w korzystniejszej cenie (tj. 41,85 zł brutto/op) 
sorbent Q-SORB, w ilości 345 opakowań po 20 kg, za kwotę do 14.490,00 zł, 

15. w sprawie zawarcia umowy na zarządzanie archiwum akt pracowniczych dot. zlikwidowanego 
Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” spzoz. Umowa zostanie zawarta na okres  
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wyniesie 
676,50 zł brutto, 

16. w sprawie zatwierdzenia wyników 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.  
Zarząd zatwierdził wybór ofert oraz preliminarz wydatków na realizację ww. zadania na terenie 
gmin: Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Murowana Goślina, Pobiedziska, Mosina, Rokietnica  
i Stęszew, na łączną kwotę 419.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wykaz ofert 
niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2, 
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17. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. 
Zmiana dotyczy utworzenia nowego stanowiska - referent ds. administracyjnych, w związku  
z koniecznością zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy Ośrodka i obsługi administracyjno – 
księgowej, 

18. w sprawie przyznania Szpitalowi w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S. A. dotacji  
na współfinansowanie budowy bloku operacyjnego, w następującej  wysokości: w roku 
budżetowym 2016 – 8.600.000,00 zł, w roku budżetowym 2017 – 5.000.000,00 zł. Podstawą 
przekazania środków będzie umowa określająca m.in. sposób i termin przekazania dotacji oraz jej 
rozliczenia, 

19. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Antoniemu Kęsy do występowania w imieniu 
Powiatu Poznańskiego przed Urzędem Dozoru Technicznego. Zarząd udzielił pełnomocnictwa 
Panu Antoniemu Kęsy, wspólnikowi spółki Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy 
spółka jawna z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim – Wykonawcy wind zewnętrznych w DPS  
w Lisówkach oraz w SOS-W dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, do występowania  
w imieniu Powiatu Poznańskiego przed Urzędem Dozoru Technicznego w sprawach dotyczących 
ww. inwestycji, w szczególności: uzgodnień, badań, oceny zgodności, rejestracji i odstępstw, 

20. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy  
i Domu Dziecka w Kórniku - Bninie, w zakresie ustalenia średniorocznej liczby dzieci w ww. 
placówkach. Termin przeprowadzenia kontroli wyznaczono od 12.01.2016 r. do 05.02.2016 r., 

21. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych spółce Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. K.  
z siedzibą w Poznaniu, ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, na wykonanie w 2016 r. konsultacji prawno 
podatkowych, związanych z potencjalnym łącznym rozliczeniem VAT dla potrzeb Powiatu i jego 
jednostek organizacyjnych, działających w formie jednostek budżetowych. Wartość przedmiotu 
umowy wynosi 338,25 zł brutto za godzinę świadczonych usług i nie przekroczy w 2016 r . kwoty 
brutto 27.060,00 zł, co odpowiada 80 godzinom konsultacji, 

22. w sprawie odstąpienia od umowy nr ZI.40/2015 z dnia 22.10.2015 r. na wykonanie aktualizacji 
mapy do celów projektowych terenu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, zawartej  
z Firmą Matysiak Eugeniusz Przedsiębiorstwo Usługowe MATGEO z siedzibą w Krzyszkowie,  
z powodu niezrealizowania przez Wykonawcę  przedmiotu umowy, 

23. w sprawie podpisania umowy na świadczenie usługi administrowania centralą NEC i Panasonic 
oraz wykonywanie prac dodatkowych związanych z naprawą, rozbudową i modernizacją sieci IT 
we wskazanych obiektach. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Firmą T.T. Systems  
S. J. B. W. Pudelscy z siedzibą w Owińskach na: 

− świadczenie usługi administrowania centralą telefoniczną NEC SVI8100 wraz z osprzętem, 
przy ul. Jackowskiego 18 oraz modułem wyniesionym SV8100 w obiekcie przy  
ul. Słowackiego 8 i naprawy sieci telefonicznej oraz urządzeń telekomunikacyjnych w obu 
obiektach, na kwotę 44.610,00 zł brutto, 

− świadczenie usługi administrowania centralą telefoniczną Panasonic KX-TDA100 i naprawy 
sieci telefonicznej oraz urządzeń telekomunikacyjnych w obiekcie przy ul. Zielonej 8,  
na kwotę 7.380,00 zł brutto, 

− wykonywanie prac dodatkowych związanych z naprawą, rozbudową i modernizacją sieci IT  
w obiektach przy ul. Jackowskiego 18, Słowackiego 8 oraz Filii Wydziału Komunikacji  
i Transportu w Stęszewie ul. Poznańska 20, na kwotę 8.000,00 zł brutto. 

Łączny koszt usługi przez okres 24 miesięcy od podpisania umowy, wyniesie 59.990,00 zł brutto, 
24. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016, 

który zawiera: 

− dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.988.554,00 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 1), 

− wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.988.554,00 zł (zgodnie  
z załącznikiem nr 2), 
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− dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.637.183,00 
zł  (zgodnie z załącznikiem nr 3), 

25. w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
Powiatu i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy. Zarząd postanowił upoważnić 
dyrektorów jednostek budżetowych podległych Powiatowi Poznańskiemu:  
1) Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 
2) Zespół Szkół w Kórniku, 
3) Zespół Szkół w Puszczykowie, 
4) Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, 
5) Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu, 
6) Zespół Szkół w Mosinie, 
7) Zespół Szkół w Bolechowie, 
8) Zespół Szkół w Rokietnicy, 
9) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie, 
10) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 
11) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu, 
12) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Puszczykowie, 
13) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Swarzędzu, 
14) Dom Dziecka w Kórniku - Bninie, 
15) Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, 
16) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, 
17) Dom Rodzinny w Swarzędzu, 
18) Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, 
19) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
20) Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 
21) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, 
22) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 
23) Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. 
Upoważnienia umożliwią sprawną realizację zadań Powiatu i bieżące zarządzanie jednostkami 
budżetowymi,  

26. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2015, 
27. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2021, 
28. w sprawie zmiany uchwały Nr 581/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w umowie WA.2601.2.00004.2015 z dnia  
8 grudnia 2015 r. na dostawę prasy codziennej i publikacji dla potrzeb Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu, zawartej z firmą RUCH S. A. z siedzibą w Warszawie. Zmiana dotyczy zwiększenia 
wartości umowy o kwotę 477,00 zł, z uwagi na domówienie dodatkowych egzemplarzy 
elektronicznego wydania Gazety Wyborczej oraz Głosu Wielkopolskiego, 

29. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, dotyczącej stworzenia strony internetowej, 
promującej transport publiczny na terenie powiatu poznańskiego i narzędzia do jej samodzielnej 
aktualizacji oraz stworzenia i osadzenia na ww. stronie aplikacji „planer podróży”. Zarząd wyraził 
zgodę na zawarcie umowy z GoEuropa Polska Wojciech Kulesza z siedzibą w Poznaniu, który 
zaproponował realizację zamówienia w zakresie wykonania usługi i wdrożenia aplikacji za kwotę 
45.817,50 zł brutto. Ponadto w ofercie zaproponowano cenę pojedynczej aktualizacji danych  
w „planerze podróży”, służącą porównaniu ofert, w wysokości 6,15 zł brutto oraz 
poinformowano, ze aktualizacja poprawnych i kompletnych rozkładów jazdy dostarczonych          
w formacie GTFS będzie bezpłatna. Na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
65.190,00zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowano na okres do 10.03.2016 r,. 

30. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016, 
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31. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert  
na realizację zadań powiatu poznańskiego w 2016 roku, w zakresie kultury i sztuki, kultury 
fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w następującym składzie: 
1) Komisja ds. kultury i sztuki:  

a) Przewodniczący - Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański 
b) Członkowie: 

− Mieczysław Ferenc, Członek Zarządu  

− Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu 
2) Komisja ds. kultury fizycznej i turystyki:  

a) Przewodniczący - Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański 
b) Członkowie: 

− Mieczysław Ferenc, Członek Zarządu  

− Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu  
3) Komisja ds. edukacji:  

a) Przewodniczący - Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański 
b) Członkowie: 

− Mieczysław Ferenc, Członek Zarządu  

− Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu  
4) Komisja ds. ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej: 

a) Przewodniczący - Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański 
b) Członkowie: 

− Mieczysław Ferenc, Członek Zarządu  

− Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu  
Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 615/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. ogłosił nabór na członków  
ww. komisji konkursowych. Zgłoszeń można było dokonywać w terminie od 08.12.2015 r. do 22. 
12.2015 r.  Żadna z organizacji nie zgłosiła kandydatów na członków komisji konkursowych. 
Regulamin Pracy Komisji Konkursowych stanowi załącznik do uchwały,  

32. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielanych dotacji na odstrzał lisów  
i jenotów. Zarząd przyjął sprawozdanie końcowe z rozliczenia udzielanych dotacji kołom 
łowieckim na łączną kwotę 13.120,00 zł:  

− Koło Łowieckie Nr 21 „Jawor” -  1.160,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 85 „Ryś”  -  1.000,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 33 „Żbik” - 1.320,00zł, 

− Koło Łowieckie Nr 22 „Czajka” - 2.100,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 8 „Szarak” -  1.200,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 32 „Lis” -  1.400,00zł, 

− Koło Łowieckie Nr 81 „Drop” -  1.260,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 73 „Kogut”  - 460,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 13 „Lis” - 2.140,00 zł, 

− Koło łowieckie Nr 9 „Diana” - 1.080,00 zł. 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sprawdził pod względem merytorycznym 
dokumenty świadczące o realizacji zadania i nie wniósł do nich uwag, 

33. w sprawie przyznania gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2016 r. Zarząd postanowił przyznać środki 
finansowe w następującej wysokości: 

− Buk  - 101.700,00 zł 

− Kostrzyn -  133.900,00 zł 

− Kórnik - 58.200,00 zł 

− Mosina - 148.900,00 zł 
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− Murowana Goślina  - 104.300,00 zł 

− Pobiedziska - 233.600,00 zł 

− Puszczykowo – 201.400,00 zł 

− Stęszew - 99.800,00 zł 

− Swarzędz – 252.700,00 zł 
Powyższe kwoty zostaną przekazane w ratach kwartalnych, do 15 dnia miesiąca 
rozpoczynającego kwartał, za wyjątkiem pierwszego kwartału, w którym przekazanie nastąpi  
do dnia 30 stycznia 2016 r.  

34. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku nr 2 do uchwały Nr 648/2015 Zarządu 
Powiatu w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2015 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr 65/2014 Zarządu 
Powiatu w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz 
preliminarza wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na 2015 r. na realizację zadania  
z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego  
w roku 2015 ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi typu A i typu B, zmienionej uchwałą nr 445/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu  
z dnia 11 września 2015 r. Pomyłka polegała na błędnym określeniu limitu dotacji przeznaczonej 
na „inne koszty” obsługi zadania publicznego, w kwocie 1.000,00 zł zamiast 1943,00 zł oraz 
wydatków na „zakup wyposażenia o niskiej wartości”, zamiast 6100,00 zł powinno być 7600,00 zł. 
Sprostowanie omyłki nie zmienia ogólnej kwoty dotacji przyznanej na prowadzenie w 2015 r. 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie, w wysokości 328.943,00 zł, 

35. w 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, zmienionej uchwałą  
Nr 590/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2015 r. Gmina Swarzędz zwróciła 
się z prośbą o zmianę usytuowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (dotychczas punkt ten 
mieścił się w dwóch siedzibach, tj. w Ośrodku Kultury przy ul. Poznańskiej 14 i Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ul. Poznańskiej 25). Zgodnie z proponowaną zmianą punkt nieodpłatnej pomocy 
na terenie gminy Swarzędz będzie zlokalizowany w siedzibie przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
przy ul. Poznańskiej 25, 

36. w sprawie akceptacji koncepcji wielobranżowej wykonanej w ramach zadania pn. „Opracowanie 
wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole 
Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a”, realizowanego na podstawie umowy zawartej  
z PILCH ARCHITEKCI sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, 

37. w sprawie regulaminu działania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański oraz wzoru 
wniosku w tej sprawie. Regulamin działania komisji oraz wzór wniosku stanowią załączniki  
do uchwały, 

38. w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie 
powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w związku z wyrokiem 
Krajowej Izby Odwoławczej z 27.11.2015 r., 

39. w sprawie zmiany wynagrodzenia w umowie nr ZP.272.00055.2014 – część 2, z dnia 9.12.2014 r. 
w zakresie całodobowej ochrony budynku wraz z terenem przyległym, położonym w Poznaniu  
przy ul. Słowackiego 8, zawartej z firmą PROTECTOR sp. z o.o. – Lider Konsorcjum. W związku  
ze zmianą przepisów, dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz  
ze zmianą w ubezpieczeniach społecznych, określających obowiązek ubezpieczenia emerytalnego 
i rentowego osób fizycznych odnośnie umów zleceń, Zarząd Powiatu, po uzgodnieniu  
z Wykonawcą, że przejmie on część kosztów, wyraził zgodę na dokonanie z dniem 01.01.2016 r. 
zmiany wynagrodzenia na kwotę 258.812,16 zł, 

40. w sprawie upoważnienia Pana Pawła Zawieji – Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki  
w Mosinie, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych z realizacją projektu Narodowej 
Agencji Programu Erasmus +. Upoważnienie obejmuje czynności związane z realizacją projektu 
pn. „Hotelarze z „Wodziczki” – europejski rynek pracy na Was czeka”, a w szczególności: 
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− podpisanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, 

− podpisanie umowy na realizację projektu z Narodową Agencją Programu Erasmus +, 

− dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi przez Narodową Agencję Programu  
Erasmus +, 

− podpisywanie dokumentów oraz składanie oświadczeń woli dot. Programu.  
W ramach ww. projektu, skierowanego do uczniów klas II i III technikum w zawodzie technik 
hotelarstwa, planowane jest zorganizowanie czterotygodniowych praktyk zawodowych  
w hotelach w Berlinie i Hiszpanii. Realizowany projekt przyczyni się do podniesienia jakości 
kształcenia, przygotuje uczniów do zdawania egzaminu zawodowego potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe, a także do pracy zawodowej w oparciu o europejskie standardy. Projekt 
będzie w 100% finansowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus +, 

41. w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Jankiewicza – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1  
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych  
z realizacją projektu Narodowej Agencji Programu Erasmus +. Upoważnienie obejmuje czynności 
związane z realizacją projektu pn. „Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym 
samochodów”, a w szczególności: 

− podpisanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, 

− podpisanie umowy na realizację projektu z Narodową Agencją Programu Erasmus +, 

− dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi przez Narodową Agencję Programu 
Erasmus +, 

− podpisywanie dokumentów oraz składanie oświadczeń woli dot. Programu.  
W ramach ww. projektu planowane są wiosną i jesienią w 2017 r. i 2018 r. 3 wyjazdy po 18 
uczniów do Mlada Boleslav. Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu 
mechatroniki ogólnej, podniesienie poziomu i jakości ich przygotowania do pracy zawodowej. 
Poprzez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, 
zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu 
diagnostyki urządzeń. Ponadto, wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów ZS nr 1  
w Swarzędzu w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku 
pracy, a tym samym wzmocni pozycje szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego 
specjalistów. Projekt będzie w 100% finansowany przez Narodową Agencję Programu Erasmum +, 

42. w sprawie  udzielenia pracownikom Wydziału Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu upoważnień w zakresie przeglądania akt ksiąg wieczystych nieruchomości, 
stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, a także wszelkich innych nieruchomości,  
co do których Powiat Poznański prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz do wnoszenia  
o wydanie i odbieranie odpisów dokumentów z akt. Upoważnienie ważne jest na okres trwania 
stosunku pracy, 

43. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi sprzątania budynku Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym oraz pomieszczeń biurowych  
w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu, zatwierdzenie SIWZ, powołania komisji 
przetargowej. Termin realizacji zadań zaplanowany został na okres od 01.03.2016 r.,  

44. w sprawie  przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez 
program telewizyjny pt. „Powiat Poznański. Powiatowa 17.”, w kwocie 566.967,36 zł brutto,  
w tym: 
a) na produkcję programu telewizyjnego pt. „Powiat Poznański. Powiatowa 17.", 

przeznaczonego do emisji w TVP3 Poznań, którą powierza się firmie DYKBAN Produkcja 
Filmowa i Telewizyjna Joanna Kasprzyk, z siedzibą we Wrześni. Wartość zamówienia  
nie przekroczy kwoty 472.512,00 zł brutto, 

b) na zakup czasu antenowego obejmującego emisje oprawy wizerunkowej programu 
telewizyjnego „Powiat Poznański. Powiatowa 17", którą powierza się Telewizji Polskiej S.A. 
Oddział w Poznaniu. Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 64.825,92 zł brutto, 
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c) na zakup czasu antenowego obejmującego emisje radiowych zapowiedzi programu 
telewizyjnego „Powiat Poznański. Powiatowa 17.", którą powierza się Radiu Merkury S.A. 
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu. Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 
29. 629,44 zł brutto. 

Program telewizyjny pt. „Powiat Poznański. Powiatowa 17." (cykl 48 odcinków) stanowić będzie 
podstawowy zasób materiałów telewizyjnych, służących ukazywaniu inicjatywności, działalności  
i osiągnięć powiatu poznańskiego w priorytetowych obszarach aktywności społecznej: kulturze, 
sporcie, turystyce, ochronie zdrowia, pomocy społecznej, szkolnictwie, edukacji i oświacie 
samorządowej oraz w przedsiębiorczości. Każdy odcinek niemal całorocznego cyklu Programu 
trwać będzie do 12 minut i składać się będzie przynajmniej z czterech felietonów poświęconych 
lokalnej tematyce. Program zawierać będzie m.in. zapowiedzi i relacje z imprez i wydarzeń  
oraz wszelkiego rodzaju komunikaty, prezentacje i reportaże. W roku 2015 „Powiatowa 17." 
cieszyła się ogromną popularnością m.in. ze względu na atrakcyjną formułę programu i była 
odbierana przez mieszkańców regionu jako „Powiatowy Teleexspress", w związku z tym                  
w porównaniu do roku ubiegłego planuje się wzrost ilości odcinków z 42 do 48. Jednostkowy koszt 
brutto wyprodukowania jednego odcinka wynosi 7 970,40 zł, natomiast koszt całkowity 
wyprodukowania 48 odcinków to kwota 382.579,20 zł. Na wzrost ceny o kwotę 89 932,80 zł,         
w stosunku do 2015 roku, wpływają następujące okoliczności: 

− przygotowanie dodatkowo 48 tekstów lektorskich programu dla osób niesłyszących  
wg dyrektywy UE WCAG 2.0 (teksty do edycji zapewniające audio deskrypcję dla nagrań 
wideo zawierających obraz i dźwięk), 

− wyprodukowanie dodatkowo 8 i 11 trzydziestosekundowych zapowiedzi telewizyjnych  
dla każdego premierowego odcinka oraz 2 niezależnych spotów promocyjnych (w 2016 r. 
będą to 4 spoty), 

− realizowanie materiałów do każdego nowego odcinka w ciągu trzech dni zdjęciowych,  
w roku 2015 były to dwa dni zdjęciowe, 

− dyspozycja kadrowa i sprzętowa w gotowości do pracy, bowiem w bieżącym roku przewiduje 
się realizację przynajmniej dwóch tematów „na ostatnią chwilę" do każdego odcinka, 

− transkodowanie plików filmowych do innych formatów na bieżące zamówienie,  

− udostępnienie miejsca na serwerach i utrzymywanie coraz większej ilości danych, 

− identyfikacja wizualna samochodu, 

− wyprodukowanie dodatkowo trzech nośników typu roll-up oraz trzech tysięcy wizytówek, 
45. w sprawie przekazania szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez Powiat Poznański 

środków finansowych na działania promujące ofertę edukacyjną na rok szkolny 2016/2017 
w  kwocie 16.400,00 zł z podziałem: 

− ZS Puszczykowo - 1.600,00 zł 

− ZS Bolechowo - 1.600,00 zł 

− ZS Mosina  - 1.600,00 zł 

− ZS nr Swarzędz  - 1.600,00 zł 

− ZS  Kórnik - 1.600,00 zł 

− ZS nr 1 Swarzędz - 1.600,00 zł 

− ZS Rokietnica - 1.600,00 zł 

− SOS-W Mosina - 1.600,00 zł 

− SOS-W Owińska  - 1.600,00 zł 

− PP-P Puszczykowo - 2.000,00 zł, 
46. w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia fakultatywne w I półroczu 2016 r.  

dla uczniów klas maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański, w wysokości 
57.000,00 zł, w następujący sposób: 

− ZS Rokietnica -  6.223,00 zł, 

− SOS-W Mosina -  3.360,00 zł, 
 



13 
 

− ZS  Kórnik - 6.223,00 zł, 

− ZS Puszczykowo - 10.329,00 zł, 

− ZS nr 1 Swarzędz - 14.437,00 zł, 

− ZS nr 2 Swarzędz -  7.467,00 zł, 

− ZS Bolechowo -  8.961,00 zł. 
Podziału środków dokonano przy uwzględnieniu liczby maturzystów w poszczególnych szkołach, 
zgodnie z obowiązującym programem wspierania edukacji. Zajęcia odbywać się będą od stycznia  
do kwietnia 2016 r., 

47. w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne, w szkołach i placówkach  
prowadzonych przez Powiat Poznański oraz przekazania ich do planów finansowych jednostek  
w wysokości 225.000,00 zł, w następujący sposób: 

− ZS Rokietnica - 22.246,00 zł, 

− ZS Mosina - 21.082,00 zł, 

− ZS  Kórnik  - 13.158,00 zł, 

− ZS Puszczykowo - 22.391,00 zł, 

− ZS nr 1 Swarzędz - 78.805,00 zł, 

− ZS nr 2 Swarzędz - 19.846,00 zł, 

− ZS Bolechowo - 29.152,00 zł, 

− SOS-W Mosina - 6.543,00 zł, 

− SOS-W Owińska - 11.777,00 zł. 
Środki finansowe rozdysponowane zostały pomiędzy poszczególne placówki, po uwzględnieniu 
liczby uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży w powiecie. Do rozdysponowania pozostała 
kwota 25.000,00 zł  z przeznaczeniem na  dodatkowe zadania, związane z realizacją zajęć 
pozalekcyjnych, 

48. w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P  
i 2400P (ul. Pocztowa i Szamotulska) w Rokietnicy, gm. Rokietnica. Zarząd Powiatu pozytywnie 
opiniuje ww. inwestycję, polegającą m.in. na budowie ronda oraz dojazdów do niego, miejsc 
parkingowych i chodników, 

49. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej 
rewaloryzacji wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego położonego w Owińskach, Plac 
Przemysława 9.  Zarząd  zatwierdził wybór oferty złożonej przez DEMIURG sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu, w której Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za kwotę 188.000,00 zł 
brutto i zobowiązał się sporządzić dokumentację wykonawczą w terminie 12 tygodni od dnia 
pisemnej akceptacji koncepcji przez Zamawiającego. W postępowaniu złożono trzy oferty, 
pozostałe były na kwotę: 189.420,00 zł i 597.780,00 zł, 

50. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez  
programy telewizyjne ukazujące aktywność społeczną powiatu poznańskiego, w wysokości 
99.000,00 zł brutto. Przygotowanie i emisje programów telewizyjnych powierza się firmie: 
Swarzędzka Telewizja Kablowa STK – Swarzędz sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu. Programy 
zostaną wyemitowane w STK w okresie od 01.02.2016 r. do 30.12. 2016 r. oraz umieszczone  
na stronie internetowej, 

51. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, na świadczenie 
usług pocztowych w zakresie przesyłek terminowych w obrocie krajowym i zagranicznym, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej, 

52. w sprawie zlecenia wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 
2016 - 2020 oraz Raportu za lata 2014 - 2015 z wykonania Programu ochrony środowiska  
dla Powiatu Poznańskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016-2019, pracownikom 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, za kwotę 30.500,00 zł brutto. Celowe jest zlecenie 
wykonania ww. opracowań przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, ponieważ kwota przewidziana do wydatkowania jest niższa od tej, którą należałoby 
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przeznaczyć zlecając zadanie wyspecjalizowanej firmie. Pracownicy Wydziału posiadają niezbędne 
kwalifikacje do wykonania ww. opracowań, 

53. w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie w zakresie 
rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do wymagań rynku pracy”. Przygotowany 
dokument zawiera m.in. informacje o: kadrze dydaktycznej i uczniach ZS w Mosinie (dot. roku 
szkolnego 2015/2016), kierunkach kształcenia i rodzajach realizowanych programów, nowych 
kierunkach i firmach kształcenia planowanych do wprowadzenia; potrzebach w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów, uwzględniających miejsca organizowania praktyk, 
współpracę z pracodawcami przy organizacji staży i praktycznej nauki zawodu dla uczniów, 
potrzeby w zakresie organizacji praktyk i staży u pracodawców, bariery dotyczące wdrażania  
do oferty kształcenia nowych zawodów/kwalifikacji, potrzeby w zakresie wsparcia uczniów szkół 
kształcenia zawodowego w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych; potrzebach 
w zakresie wyposażenia/doposażenia ZS; potrzebach w zakresie doskonalenia kompetencji  
nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów nauki zawodu, w tym tematyka szkoleń, 
którymi są zainteresowani nauczyciele kształcenia zawodowego, zapotrzebowanie  
na doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w obszarze kształtowania kompetencji 
personalnych i społecznych uczniów oraz  potrzebach  w zakresie doradztwa edukacyjno -
zawodowego dla młodzieży w ZS, 

54. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z First Data Polska S.A. umowy w zakresie obsługi 
rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi w okresie od 29.01.2016 r. do 31.01.2019 r., 
realizowanej na warunkach przedstawionych w ofercie współpracy, 

55. w sprawie wyrażenie zgody na zgłoszenie Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach do udziału 
w konkursie „Najlepiej Zagospodarowana Przestrzeń Publiczna w Wielkopolsce”, organizowanego 
przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu,  

56. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu 
przesyłek listowych (gabaryt A i B), paczek pocztowych i druków bezadresowych, w tym również 
przesyłek rejestrowanych i przesyłek kurierskich (zwanych dalej przesyłkami), w obrocie krajowym  
i zagranicznym, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom, dokonywania ewentualnych zwrotów 
przesyłek niedoręczonych, prowadzenie postępowania reklamacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 
23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529, ze zm.) oraz usługi odbioru 
korespondencji z siedziby Zamawiającego, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

57. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie 
usług pomocy prawnej, polegającej na wykonywaniu zastępstwa procesowego, zatwierdzenia 
NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Kancelarię  
Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski Spółka Komandytowo - Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu, 

58. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie dokumentacji projektowej 
rozbudowy Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła  
w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez ABK-
PROJEKT Bogdan Mrozowski z siedzibą w Zielonej Górze, w której  Wykonawca zaproponował  
realizację zamówienia za kwotę  88.560,00 zł brutto i zobowiązał się sporządzić dokumentację 
wykonawczą w terminie 24 tygodni od dnia pisemnej akceptacji koncepcji przez Zamawiającego. 
Termin wykonania zamówienia zaplanowany został na okres do 35 tygodni  
od dnia podpisania umowy. W postępowaniu złożono 5 ofert, pozostałe były na kwoty brutto: 
194,340,00 zł, 205.000,00 zł, 253.000,00 zł i 359.160,00 zł, 

59. w sprawie zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego,  
realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2016 r. na realizację zadań 
powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony  
i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w otwartym konkursie ofert, przez organizacje 
pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
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i o wolontariacie. Zarząd zatwierdził preliminarz wydatków z budżetu powiatu na realizację zadań 
w zakresie:  

− kultury i sztuki, na ogólną kwotę 277.870,00 zł (22 zadania, wysokość dotacji wynosi  
od 2.600,00 zł do 40.000,00 zł),  

− kultury fizycznej, na ogólną kwotę 345.406,00 zł (29 zadań, wysokość dotacji wynosi  
od 1.000,00 zł do 130.000,00 zł),  

− turystyki, na ogólną kwotę 73.750,00 zł (15 zadań, wysokość dotacji wynosi od 900,00 zł  
do 12.000,00 zł),  

− edukacji, na ogólną kwotę 27.960,00zł  (3 zadania, wysokość dotacji wynosi od 7.300,00 zł  
do 11.000,00 zł),  

− ochrony zdrowia i promocji zdrowia, na ogólną kwotę 77.976,00zł (4 zadania, wysokość 
dotacji wynosi od  7.600,00 zł do 25.808,00 zł), 

− pomocy społecznej, na ogólna kwotę 228.950,00 zł (25 zadań, wysokość dotacji wynosi  
od   1.500,00 zł do 40.000,00 zł). 

Zatwierdzone przez Zarząd preliminarze są podstawą do zawierania umów z wykonawcami 
zadań, 

60. w sprawie zatwierdzenia projektu „Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019” oraz 
przekazania do zaopiniowania Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.  
W przypadku uzyskania pozytywnej opinii, Program zostanie przyjęty przez Radę Powiatu,  
w formie uchwały,  

61. w sprawie zmiany uchwały Nr 581/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2015 r. 
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. w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa. 
Zmiana dotyczy zwiększenia wartości umowy o kwotę 761,91 zł, z uwagi na domówienie 
dodatkowego egzemplarza papierowego wydania Dziennika Gazety Prawnej, 

62. w sprawie przekazania środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne odbywające się  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mosinie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Zarząd wyraził zgodę na przyznanie 
dodatkowych środków finansowych na realizację zajęć pozalekcyjnych w ww. Ośrodkach,  
w wysokości 10.000,00 zł (5.000,00 zł na każdą placówkę), ze względu na ich specyfikę 
(niepełnosprawności, charakter problemów, pobyt w internacie oraz sposób nauczania  
w szkołach specjalnych) i związane z tym zwiększone potrzeby dodatkowych zajęć z dziećmi, 

63. w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Budzyńskiego – Dyrektora Zespołu Szkół  
w Puszczykowie, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych z realizacją projektu 
Narodowej Agencji Programu Erasmus +. Upoważnienie obejmuje czynności związane z realizacją 
projektu pn. „Udział w projekcie kadry pedagogicznej szansą rozwijania kompetencji zawodowych 
służących podniesieniu jakości pracy ZS w Puszczykowie”, a  w szczególności: 

− podpisanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, 

− podpisanie umowy na realizację projektu z Narodową Agencją Programu Erasmus +, 

− dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi przez Narodową Agencję Programu 
Erasmus +, 

− podpisywanie dokumentów oraz składanie oświadczeń woli dot. Programu.  
Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji 
pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za 
granicą. Udział w projekcie zapewni nauczycielom poznanie nowoczesnych i innowacyjnych 
metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej. Chęć udziału w 
projekcie zgłosiło 18 nauczycieli oraz pedagog ZS w Puszczykowie. Projekt będzie w 100% 
finansowany przez Narodową Agencję Programu Erasmum +, 

64. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji inwestycji pn. Roboty budowlane 
związane z montażem urządzenia (windy) na istniejącym obiekcie internatu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9. 
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Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi  
do 23.02.2016 r., 

65. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie: Dokumentacji projektowej 
odprowadzenia wód opadowych z budynku ZS w Kórniku do  kanalizacji deszczowej. Zarząd 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą Ireneusz Szajerka SZAJERKA z siedzibą w Kicinie,  
na kwotę  19.680,00 zł brutto, 

66. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej 
zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. Zarząd 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą PERSPEKTYWA Pracownia Projektowa sp. z o.o.  
z siedzibą w Krakowie, na kwotę 4.920,00 zł brutto, 

67. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 11, porozumienia o wspólnym 
przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
zakup energii elektrycznej i wyznaczenie Powiatu Poznańskiego jako zamawiającego, 
upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu  
i na ich rzecz, 

68. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, na opiekę 
autorską dla programu Optiest – Ewidencja środków trwałych i wyposażenia, zatwierdzenia 
NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Firmę 
OPTIDATA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zaproszony do wzięcia udziału w negocjacjach  
Wykonawca jest jedynym, który posiada prawa autorskie do programu Optiest – Ewidencja 
środków trwałych i wyposażenia, 

69. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego w ramach 
akcji medialnej „Jeździmy z klasą”, w wysokości 34.604,84 zł brutto (na zakup czasu antenowego 
na emisje oprawy wizerunkowej akcji medialnej w kwocie 22.303,84 zł, na działania 
wzmacniające działania medialne i identyfikujące akcje w kwocie 12.300,00 zł). Akcja będzie 
trwać od lutego do grudnia 2016 r. Wykonawcą zadania jest Radio Merkury S.A. Polskie Radio – 
Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu. Akcja medialna ma na celu propagowanie pozytywnych, 
życzliwych zachowań na drogach ze strony kierowców, pieszych, rowerzystów, czyli wszystkich 
grup, które uczestniczą w ruchu drogowym. W roku 2016 będzie to czwarta edycja  wydarzenia, 

70. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Luboniu, pani Hanny Łabuzińskiej, z dniem 31 stycznia 2016 r., z uwagi na przejście  
na emeryturę (z dniem 1 lutego 2016 r.), 

71. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług pomocy prawnej, polegającej  
na wykonywaniu zastępstwa procesowego. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach tj. Kancelarią Adwokatów  
i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski Spółka Komandytowo - Akcyjna, z siedzibą  
w Poznaniu, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 79.704.00 zł. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2016 r. 

72. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
w Luboniu pani Małgorzacie Grabiak na okres od 01.02.2016 r. do 31.08.2016 r. W związku  
z przejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora PP-P w Luboniu, zachodzi konieczność 
ogłoszenia konkursu na kandydata na powyższe stanowisko. W celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania placówki oraz zapewniania ciągłości działania, Zarząd postanowił powierzyć 
stanowisko dyrektora nauczycielowi Poradni - p. Małgorzacie Grabiak, 

73. w sprawie doposażenia urządzeń wielofunkcyjnych typu Bizhub 361 oraz Bizhub C360  
o dodatkowe komponenty, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, w związku  
z planowanym przejściem na najnowszą wersję oprogramowania do centralnego zarządzania 
wydrukami SafeQ. Zarząd zlecił Firmie Konica Minolta Business Solutions Polska  
sp. z o. o., oddział w Poznaniu: 
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− doposażenie urządzeń wielofunkcyjnych typu Bizhub 361 w ilości 10 szt. o:  
dysk twardy HDD 509 oraz dodatkową pamięć UK 203, czytnik USB CRv2 ASK FSK 125 kHz,  
za kwotę 11.685,00 zł brutto, 

− doposażenie urządzeń wielofunkcyjnych typu Bizhub C360 w ilości 3 szt. o: czytnik USB CRv2 
ASK FSK 125 KHz, za kwotę 1.845,00 zł brutto, 

74. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2015 z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Poznański. Przeprowadzona analiza poniesionych w roku 2015 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,  
o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury 
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazała że Powiat 
Poznański spełnił wymóg zapewnienia średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego. W związku z tym nie ma konieczności ustalenia i wypłacenia 
jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych, dla których Powiat Poznański jest organem prowadzącym. Sprawozdanie zostało 
przekazane Radzie Powiatu, 

75. w sprawie zmiany uchwały Nr 685/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2016 r.  
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez 
program telewizyjny pt. „Powiat Poznański. Powiatowa 17”. Zmiana związana jest z koniecznością 
wyszczególnienia w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy, tj. Firmie Dykban Produkcja 
Filmowa i Telewizyjna Joanna Kasprzyk z siedzibą we Wrześni, kwot wydatkowanych  
na dystrybucję i inne czynności, które nie są stricte produkcją. Wartość przedmiotu umowy nie 
ulega zmianie, 

76. w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych  
o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2016.  Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne  
o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki, otrzymają na każdego ucznia miesięczną dotację w wysokości: 

− 93,00 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 

− 80,00 zł na jednego ucznia szkoły policealnej.  
Ww. kwoty, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, stanowią 50% ustalonych w budżecie Powiatu 
wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, 
prowadzonych przez Powiat Poznański, w przeliczeniu na jednego ucznia, 

77. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogdanowi Mrozowskiemu – Wykonawcy 
dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, do występowania w imieniu Powiatu 
Poznańskiego przed urzędami, instytucjami i gestorami sieci w sprawach dotyczących  
realizacji ww. inwestycji, 

78. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Konradowi Furman – przedstawicielowi Wykonawcy 
dokumentacji rewaloryzacji wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego położonego w Owińskach, 
Plac Przemysława 9 - Firmy DEMIURG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, do występowania  
w imieniu Powiatu Poznańskiego przed urzędami, instytucjami i gestorami sieci w sprawach 
dotyczących realizacji ww. inwestycji, 

79. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielanych dotacji z przeznaczeniem dla 
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Poznaniu, Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy. Sprawozdanie końcowe  
z rozliczenia udzielanych dotacji stanowi załącznik do uchwały. Wydział Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego sprawdził sprawozdania pod względem merytorycznym i nie wniósł  
do nich uwag, 

80. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim 
w następującym składzie:  
1) czterech przedstawicieli Rady Powiatu w Poznaniu: 

− Grażyna Głowacka, Radna Powiatu, 



18 
 

− Małgorzata Halber, Radna Powiatu, 

− Marek Lis, Radny Powiatu, 

− Tomasz Jerzy Pawłowski, Radny Powiatu, 
2) czterech przedstawicieli Zarządu Powiatu w Poznaniu: 

− Roma Czysz, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

− Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu, 

− Elżbieta Tonder, Pełnomocnik Starosty do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

− Tomasz Skupio, Pełnomocnik Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi, 

3) ośmiu przedstawicieli organizacji prowadzących działalność  statutową  na terenie powiatu 
poznańskiego, z siedzibą w powiecie poznańskim: 

− Iwona Janicka, Fundacja Aktywności Lokalnej, Puszczykowo, 

− Aleksandra Mazurek, Stowarzyszenie Gmina Pobiedziska w Europie, Pobiedziska, 

− Beata Depczyńska, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”, 
Luboń, 

− Władysław Harasimowicz, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Progres, Komorniki, 

− Tomasz Łęcki, Stowarzyszenie Dzieje Murowana Goślina,  

− Gniewko Niedbała, Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie,  

− Stanisław Smektała, Klub Tenisa Stołowego „Net”, Mielno, Czerwonak,  

− Tomisław Stefaniak, Fundacja Stworzenia Pana Smolenia, Mosina. 
Kadencja Rady trwa 2 lata. 

81. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie: Dokumentacji projektowej 
instalacji wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, z firmą Biuro Projektowe Jerzy Surmacewicz  
z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 30.258,00 zł brutto, 

82. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie: Projektu architektonicznego 
aranżacji i wykończenia wnętrz budynku administracyjnego Zespołu Szkół w Rokietnicy przy  
ul. Szamotulskiej 24, z firmą VIA-NOVA Pracownia Architektury Przemysław Cieślak z siedzibą  
w Poznaniu, na kwotę 23.370,00 zł brutto, 

83. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2016r., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, a także określenia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.  Środki wyodrębnione  
w budżecie Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego dzieli się następująco: 

− 10% środków przeznacza się na organizację doradztwa metodycznego w Powiecie, 

− 10% środków przeznacza się na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych  
i warsztatów lub innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

− 80% środków przeznacza się na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zwrot 
kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli oraz na szkolenia rad 
pedagogicznych lub ich przedstawicieli. Środki dzielone są z uwzględnieniem liczby 
zatrudnionych nauczycieli. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi do 3.000,00zł. 
Dofinansowanie jest przyznawane na: studia podyplomowe, studia uzupełniające, kursy 
kwalifikacyjne, kursy doskonalące, warsztaty i szkolenia oraz inne formy doskonalenia 
podwyższające jakość pracy danej placówki. 

Środki zostały rozdzielone w następujący sposób: 
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− ZS Bolechowo - 21.276,00 zł  (45,31 etatu),  

− ZS Kórnik – 8.626, 00 zł (18,37), 

− ZS Puszczykowo – 19.468,00 zł (41,46),  

− ZS Nr 1 Swarzędz – 51.473,00 zł (109,62),  

− ZS Nr 2 Swarzędz – 11.429,00 zł (24,34),  

− ZS Mosina – 24.041,00 zł (51,20), 

− ZS Rokietnica – 17.326,00 zł (36,90),    

− SOSW Mosina – 29.218,00 zł (69,40),   

− SOSW Owińska - 48.876,00 zł (116,09), 

− PPP Luboń - 7.578,00zł (18,00),  

− PPP Puszczykowo – 5.263, 00 zł (12,50), 

− PPP Swarzędz – 8. 947,00 zł (21,25),  
RAZEM: 253.521,00 zł (564,44 etatów).        

84. w sprawie dofinansowania zadań edukacyjnych, realizowanych przez szkoły prowadzone przez 
Powiat Poznański w 2016 roku oraz przekazania środków finansowych do planów finansowych 
jednostek, w łącznej wysokości 46.878,00 zł:  
1) dofinansowanie wymian zagranicznych szkół (razem 29.878,00 zł): 

− ZS Bolechowo - 6.000,00 zł, 

− SOS-W Owińska  - 2.348,00 zł, 

− ZS Puszczykowo - 4.181,00 zł, 

− ZS nr 1 Swarzędz - 17.349,00 zł ,  
2) dofinansowanie jubileuszy oraz zakup drobnych nagród (razem 17.000,00 zł) 

− ZS Rokietnica - 5.000,00zł, 

− SOS-W Owińska  - 5.000,00 zł, 

− ZS Bolechowo - 5.000,00 zł, 

− ZS Rokietnica - 2.000,00 zł. 
85. w sprawie zasad likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego  

na rok 2016. Powiat zamierza kontynuować w 2016 roku realizację programu usuwania azbestu 
oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego przy udziale środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu powiatu oraz budżetów 
gminnych. Zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest stanowią załącznik do Uchwały. 

86. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Luboniu. Z dniem 31.08.2016 r. upływa okres powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 
 PP-P w Luboniu, nauczycielowi tej placówki – p. Małgorzacie Grabiak. W związku z tym konieczne 
jest ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora tej placówki. Tryb i zasady przeprowadzenia 
konkursu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.  
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora  publicznej szkoły  lub placówki oraz  
trybu pracy komisji. Ogłoszenie stanowi załącznik do uchwały. Oferty należy składać  
do 31.03.2016 r., 

87. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego pani Małgorzacie Grabiak, 
pełniącej obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu, w wysokości 
800,00 zł - dodatek motywacyjny (na okres od 01.02.2016 r. do 31.07.2016 r.) i 750,00 zł – 
dodatek funkcyjny (na okres od 01.02.2016 r. do 31.08.2016 r.), 

88. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi sprzątania budynku 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym oraz 
pomieszczeń biurowych w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu. Zarząd 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez Konsorcjum: Lider: Jantar 2 sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, 
Partner: Jantar sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, która zaproponowała realizację zamówienia  
za kwotę 183.452,10 zł brutto i skierowanie 10 osób sprzątających do realizacji zamówienia,  
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na zmianę w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18 (tj. w poniedziałek 17:00 - 23:00,  
od wtorku do piątku 16:30 - 23:00. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres  
od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r. Pozostałe oferty były na kwoty: 209.800,00 zł  (10 osób), 
218.326,10 zł (7), 231.240,00 zł (8), 

89. w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pn. „mini LIDER CUP 
organizacja turniejów mini siatkówki”, z powodu braków formalnych (błędna kalkulacja kosztów 
realizacji zadania), 

90. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi opieki autorskiej dla programu 
Optiest – ewidencja środków trwałych i wyposażenia. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Optidata sp. z o.o. z siedzibą  
w Krakowie, która zaproponowała realizację zadania za kwotę 36.708,12 zł brutto. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, który 
jest pierwszym dniem świadczenia usług, 

91. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie mapy aktualizowanej dla celów projektowych terenu 
położonego we Skrzynkach przy Placu Parkowym 1 (na terenie działek 130/1, 130/3, 130/15, 
130/16, 130/17, 130/18, 130/19, gm. Stęszew) przez firmę Dionizy Waloszczyk Usługi Geodezyjno  
- Kartograficzne z siedzibą w Poznaniu, za kwotę  3.567,00 zł brutto, 

92. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Ireneuszowi Szajerce – Wykonawcy dokumentacji 
projektowej odprowadzenia wód opadowych z budynków Zespołu Szkół w Kórniku do kanalizacji 
deszczowej, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego przed urzędami, instytucjami, gestorami 
sieci w sprawach dotyczących realizacji ww. inwestycji, 

93. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek 
terminowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Pocztą Polską S. A. z siedzibą  
w Warszawie, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 124.990,14 zł brutto. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2016 r. Zadanie realizowane będzie 
do kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 129.881,85 zł 
brutto. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie zaoferowanych cen 
jednostkowych brutto za faktyczne ilości wysłanej korespondencji w okresie obowiązywania 
umowy, 

94. w sprawie akceptacji aneksu do umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych  
i elektrycznych, przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00046.2015 z dnia 
30.09.2015 r. na realizację inwestycji pn. Montaż windy na istniejącym obiekcie internatu 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku  
w Owińskach, Plac Przemysława 9, przez firmę Handlową ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy spółka 
jawna, z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Umowa o podwykonawstwo zawarta jest z firmą 
BTH sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, 

95.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Uporządkowanie instalacji hydrantowej  
w budynku szkoły Zespołu Szkół w Puszczykowie z firmą AQUAet GAS Urszula Łąsiak z siedzibą  
w Murowanej Goślinie. Wartość prac ustalono na kwotę 59.980,00 zł brutto, 

96. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki 
zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” w 2016 roku (kontynuacja). 
Program obejmuje dzieci urodzone w latach 2008  - 2014 mające na dzień wykonania szczepienia 
ukończone 24 miesiące życia, zameldowane w gminach powiatu poznańskiego. Ogłoszenie 
zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego. Powołuje 
się komisję konkursową w następującym  składzie:  

− Zygmunt Jeżewski,  Członek Zarządu Powiatu, przewodniczący Komisji,  

− Teresa Gromadzińska, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego, wiceprzewodnicząca Komisji, 
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− Dyrektor Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego, członek Komisji, 

− Przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu, członek Komisji, 

− Pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego, członek Komisji. 
97. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 

zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2016 roku 
(kontynuacja). Program obejmuje dziewczęta urodzone w 2002 roku oraz w 2001 roku, które nie 
skorzystały ze szczepień w ramach Programu realizowanego w 2015 roku, finansowanego  
z budżetu Powiatu Poznańskiego i nie były wcześniej zaszczepione żadną dawką szczepionki 
przeciwko HPV, zameldowane w gminach powiatu poznańskiego. Ogłoszenie zostanie 
zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na stronie 
internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego. Powołuje się komisję 
konkursową w następującym  składzie:  

− Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu, przewodniczący Komisji,  

− Teresa Gromadzińska, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego, wiceprzewodnicząca Komisji, 

− Dyrektor Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego, członek Komisji, 

− Przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu, członek Komisji, 

− Pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego, członek Komisji. 
 
 

II. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część południową terenów położonych w obrębie Kołata, gm. Pobiedziska - projekt planu 
wyznacza tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, lasów i zalesień, łąk i pastwisk, wód 
powierzchniowych śródlądowych, zieleni urządzonej, ogrodów działkowych, dróg publicznych, 
dróg wewnętrznych i teren infrastruktury. W granicach planu znajduje się droga powiatowa  
nr 2487P Tuczno – Jerzykowo, oznaczona symbolem 2 KD-Z. W ramach planu zaprojektowano 
poszerzenia drogi powiatowej. Zarząd Powiatu nie wyraża zgody na zaproponowane poszerzenia 
pasa drogowego, gdyż nie przewiduje się na tej drodze inwestycji, które wskazywałyby  
na konieczność poszerzenia pasa drogowego. Planowany przebieg drogi może naruszać interes 
prawny Powiatu Poznańskiego, z uwagi na skutki prawne wynikające z ustawy o drogach 
publicznych, zobowiązując Powiat do budowy, utrzymania, ochrony i modernizacji dróg 
powiatowych. Konsekwencją może być także nabycie przez Powiat nieruchomości 
przeznaczonych w planie zagospodarowania pod drogi powiatowe, zgodnie z art. 98 ustawy           
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.) 
stanowiącym, że:  

− działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – 
z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy 
prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa  
z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie  
o podziale prawomocne, 

− za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem 
lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia  
nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się  
i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. 

Powyższe stanowisko Zarządu wynika z faktu, że projektowane poszerzenie jest pozbawione 
uzasadnienia ze względu na projektowane przeznaczenie dla terenów sąsiadujących z pasem 
drogowym drogi powiatowej, dla których przewiduje się utrzymanie przeznaczenia jako tereny 
rolnicze (R) oraz tereny lasów i zalesień (ZL). Tworzenie planu miejscowego należy do kompetencji 
organów gminy, jednak nie może pozostawać w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb terenowych 
pod nieuzasadnione poszerzenia pasów drogowych. Na analizowanym terenie brak obszaru 
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zabudowanego czy też planowanej zabudowy, które w jakikolwiek sposób uzasadniałyby 
zastosowanie szerszego pasa drogowego pod ewentualny chodnik, ścieżkę rowerową lub dodatkową 
infrastrukturę, związaną z pasem drogowym. Zarząd  Powiatu nie planuje  na wskazanej drodze robót 
budowlanych, które wymagają zmiany granic pasa drogowego. Ponadto w procedurze uzgadniania 
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art. 17 pkt 6  
lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (j.t. Dz.U.  
z 2015 r., poz. 199, ze zm.) Zarząd Powiatu nie jest zobligowany w przypadku istniejących dróg 
publicznych powiatowych, do dostosowywania ich parametrów do obowiązujących przepisów - 
określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430, ze zm.). Jednocześnie należy wskazać, że powyższe przepisy  
są przepisami wykonawczymi do Prawa budowlanego, a więc ich zastosowanie następuje dopiero  
na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Nie można zakładać, że w bliżej nieokreślonej przyszłości 
dla każdej z istniejących dróg publicznych, będzie istniała potrzeba jej rozbudowy. W związku z tym 
Zarząd Powiatu w Poznaniu uważa, że w projekcie planu nieprawidłowo zastosowano zapisy § 8 ust. 1  
ww. rozporządzenia, poprzez przyjęcie nadmiernej szerokości pasa drogowego drogi powiatowej. 
Ponadto należy wprowadzić zmiany w zapisach projektu planu: 

− § 13 pkt 6 lit. a – wprowadzenie zapisu o zakazie lokalizacji miejsc parkingowych w pasie 
drogi powiatowej nr 2487P, 

− § 14 ust. 3  pkt 2 – wykreślenie zapisu o dopuszczeniu lokalizacji przepompowni ścieków  
na terenach KD-Z,  

− § 14 ust. 5 pkt 8 – wprowadzenie zapisu o dopuszczenie lokalizacji nowych stacji 
transformatorowych słupowych i małogabarytowych wolnostojących na terenach KD-Z oraz 
dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym, po uzgodnieniu  
z zarządcą  drogi KD-Z, 

− opracować spójne nazwy symboli dla drogi powiatowej KD-Z (oznaczenie w projekcie planu 
północnej części obr. Kołata) czy 1 KD-Z (zgodnie z przedłożonym dla części południowej  
ob. Kołata projektu planu),  

2. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część północną terenów położonych w obrębie Kołata, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza 
tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, lasów i zalesień, łąk i pastwisk, wód 
powierzchniowych śródlądowych, zieleni urządzonej, dróg publicznych, dróg wewnętrznych  
i teren infrastruktury. W granicach planu znajduje się droga powiatowa nr 2487P Tuczno – 
Jerzykowo, oznaczona symbolem KD-Z. W ramach planu zaprojektowano poszerzenia drogi 
powiatowej. Zarząd Powiatu nie wyraża zgody na zaproponowane poszerzenia pasa drogowego, 
gdyż nie przewiduje się na tej drodze inwestycji, które wskazywałyby na konieczność poszerzenia 
pasa drogowego. Planowany przebieg drogi może naruszać interes prawny Powiatu 
Poznańskiego, z uwagi na skutki prawne wynikające z ustawy o drogach publicznych, 
zobowiązując Powiat do budowy, utrzymania, ochrony i modernizacji dróg powiatowych. 
Konsekwencją może być także nabycie przez Powiat nieruchomości przeznaczonych w planie 
zagospodarowania pod drogi powiatowe, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.          
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.) stanowiącym, że:  

− działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – 
z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy 
prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa  
z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie  
o podziale prawomocne, 

− za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem 
lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia  
nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się  
i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. 
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Powyższe stanowisko Zarządu Powiatu wynika z faktu, że projektowane poszerzenie jest pozbawione 
uzasadnienia ze względu na projektowane przeznaczenie dla terenów sąsiadujących z pasem 
drogowym drogi powiatowej, dla których przewiduje się utrzymanie przeznaczenia jako tereny 
rolnicze (R) oraz tereny lasów i zalesień (ZL). Tworzenie planu miejscowego należy do kompetencji 
organów gminy, jednak nie może pozostawać w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb terenowych 
pod nieuzasadnione poszerzenia pasów drogowych. Na analizowanym terenie brak obszaru 
zabudowanego czy też planowanej zabudowy, które w jakikolwiek sposób uzasadniałyby 
zastosowanie szerszego pasa drogowego pod ewentualny chodnik, ścieżkę rowerową lub dodatkową 
infrastrukturę związaną z pasem drogowym. Zarząd Powiatu nie planuje na wskazanej drodze robót 
budowlanych, które wymagają zmiany granic pasa drogowego. Ponadto w procedurze uzgadniania 
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 199, ze zm.), Zarząd Powiatu nie jest zobligowany w przypadku istniejących dróg publicznych 
powiatowych do dostosowywania ich parametrów do obowiązujących przepisów - określonych w § 8 
ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 
poz. 430, ze zm.). Jednocześnie należy wskazać, że powyższe przepisy są przepisami wykonawczymi 
do Prawa budowlanego, a więc ich zastosowanie następuje dopiero na etapie uzyskania pozwolenia 
na budowę. Nie można zakładać, że w bliżej nieokreślonej przyszłości dla każdej z istniejących dróg 
publicznych będzie istniała potrzeba jej rozbudowy. W związku z tym, Zarząd Powiatu w Poznaniu 
uważa, że w projekcie planu nieprawidłowo zastosowano zapisy § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, 
poprzez przyjęcie nadmiernej szerokości pasa drogowego drogi powiatowej. Ponadto należy 
wprowadzić zmiany w zapisach projektu planu: 

− § 9 ust. 9 pkt 3 – należy dostosować tekst planu do rysunku w zakresie szerokości pasa 
drogowego, 

− § 9 ust. 9 pkt 1 – wykreślenie  § 9 ust. 9 pkt 1 lit. b oraz dopisanie do pkt 2 zapisu  
o dopuszczeniu lokalizacji ścieżki rowerowej, 

− § 13 pkt 6 lit. a – wprowadzenie zapisu o zakazie lokalizacji miejsc parkingowych w pasie 
drogi powiatowej 2487 P, 

− § 14 ust. 3  pkt 2 – wykreślenie zapisu o dopuszczeniu lokalizacji przepompowni ścieków  
na terenach KD-Z, 

− § 14 ust. 5 pkt 8 – wprowadzenie zapisu o dopuszczenie lokalizacji nowych stacji 
transformatorowych słupowych i małogabarytowych wolnostojących na terenach KD-Z oraz 
dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym, po uzgodnieniu  
z zarządcą  drogi KD-Z, 

oraz  wskazać na mapie projektu planu rozgraniczenie terenów KD-Z i KD-L, 
3. ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Golęcińskiej do drogi S11 – etap II, gm. Rokietnica - projekt 
planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej, tereny 
infrastruktury technicznej elektroenergetyki, tereny zieleni izolacyjnej, teren rolniczy, teren kolei, 
tereny dróg publicznych i dróg wewnętrznych. W granicach opracowania znajduje się droga 
powiatowa nr 2424P Rokietnica – Kiekrz. Przedmiotowy projekt był już trzykrotnie przedmiotem 
uzgodnienia. Postanowieniem z dnia 21.05.2015 r. znak: WD.673.17.54.2015.MA, 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 
2011 r. oraz wyznaczenie ciągu pieszo - jezdnego w zbyt małej odległości pomiędzy 
skrzyżowaniem ul. Golęcińskiej i ul. Rolnej. Ponadto w projekcie planu wprowadzono zapis dot. 
sytuowania na terenie drogi 1KD-Z (drogi powiatowej nr 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 r. Zarząd Powiatu uzgodnił projekt planu z uwagą 
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„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 dniu 26.10.2015 r. przedmiotowy projekt planu został 
przesłany ponownie do uzgodnienia. Jednakże w projekcie planu nie uwzględniono uwagi dot. 
ciągu pieszego. Projekt planu zakładał 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 został po wewnętrznej stronie poziomego łuku na 
drodze powiatowej – tym samym wszelkie manewry pojazdami samochodowymi wymagałyby 
zapewnienia odpowiednich pól widoczności do ul. Spichrzowej, czego nie uwzględniono  
w projekcie planu. Istniejące zagospodarowanie terenu (po jednej stronie parking dla zabudowy 
usługowej, a po drugiej płot odgradzający zabudowę jednorodzinną) utrudniałoby w znacznym 
stopniu zapewnienie trójkątów widoczności. Tym samym, na przecięciu ul. Golęcińskiej  
z ul. Spichrzową nie było możliwości  zapewnienia widoczności dla wyjeżdżających samochodów.  
W dniu 10.12.2015 r. do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynął ponownie skorygowany 
projekt planu, zakładający, że odcinek ul. Spichrzowej, będący na włączeniu do drogi powiatowej 
nr 2424P Rokietnica – Kiekrz ujęty zostanie jako 4KD–Dx – teren ciągu pieszo – rowerowego, 

4. uzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne Nr LI/496/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. Przedmiotem zmiany ustaleń planu 
jest zmiana treści oraz doprecyzowanie ustaleń dotyczących parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a także wprowadzenie zmian 
wynikających ze zmian uwarunkowań oraz przepisów prawnych. Ustalenia projektu planu  
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dopiewo w rejonie ulic Wyzwolenia i Kolejowej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Poza granicami opracowania znajdują się drogi 
powiatowe nr 2401P Dopiewo – Poznań oraz nr 2415P Dopiewiec – Konarzewo. Zarząd Powiatu 
zwraca uwagę, że droga powiatowa nr 2415P Dopiewiec – Poznań nie spełnia definicji drogi 
powiatowej i powinna zostać przekwalifikowana do kategorii dróg gminnych. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Fiałkowo, obręb geodezyjny Więckowice dla terenu przy drodze powiatowej Dopiewo 
i Więckowice, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów. Droga powiatowa nr 2403P znajduje się poza granicami opracowania. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Konarzewo, terenu w rejonie ulicy Młyńskiej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej, teren 
zieleni naturalnej, teren zieleni naturalnej i wód powierzchniowych, teren drogi publicznej klasy 
dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Droga powiatowa nr 2415P znajduje się poza granicami 
opracowania. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

8. nieuzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Chomęcice w rejonie ulic: Poznańskiej, Bajkowej i Wspólnej, gm. Komorniki – projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej, zabudowy mieszkaniowo - usługowej, teren lasu, 
zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej, elektroenergetykę, kanalizację, teren drogi 
publicznej klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, 
teren ciągu pieszo - rowerowego, tereny wód powierzchniowych śródlądowych. Droga 
powiatowa nr 2412P relacji Trzcielin - Szreniawa, klasy technicznej zbiorczej (Z). Projekt planu 
wprowadza poszerzenia granic pasa drogowego o dz. o nr ewid. 46/3, 46/4, 46/5, 46/1, 47, 48, 
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14, 53, 54, 55 obr. Chomęcice. Jednakże akceptuje się ww. poszerzenia, dla których toczy się 
postępowania regulacyjne. Dla drogi powiatowej nr 2412P przygotowywany jest projekt 
przebudowy, uzgodniony przez Zarząd Dróg Powiatowych pismem znak: ZDP.6c.4621.68/13  
z dnia 13.02.2015 r. Zgodnie z projektem na dz. o nr ewid. 14 przewiduje się budowę zatoki 
autobusowej, która nie została uwzględniona w projekcie planu, co oznacza, że projekt planu nie 
uwzględnia wcześniejszych uzgodnień oraz projektu przebudowy dla przedmiotowej drogi. 
Ponadto dla drogi o klasie technicznej zbiorczej (Z) zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430, ze zm.) 
należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową 
zabudowę. Nowe zjazdy wpłyną negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze.  
W związku z powyższym dla działek narożnikowych, które mają dostęp do dróg niższej kategorii 
niż zbiorcza, obsługę komunikacyjną należy zapewnić poprzez drogi o niższej klasie. Ponadto  
w projekcie planu należy zawrzeć zapis o zakazie odprowadzania wód opadowych i roztopowych 
w granicach pasa drogowego. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 460, ze zm.) zakazuje się odprowadzania wody  
i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub 
na jezdnię drogi, 

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi 
krajowej i torów kolejowych na wschód od Pobiedzisk - projekt planu wyznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej, teren 
infrastruktury technicznej gazowniczej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych, teren drogi publicznej klasy głównej, tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, 
tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg 
wewnętrznych. Zarząd Powiatu ponownie wnosi o zmianę klasy technicznej drogi powiatowej  
ul. Gnieźnieńskiej z KD-L na KD-Z z uwagi na to, że zgodnie z ewidencją klasa techniczna drogi  
nr 2482P na całej długości przyjęta została przez zarządcę drogi jako zbiorcza. Ponadto Zarząd 
ponownie sygnalizuje, że wyznaczenie tak rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej  
stoi w sprzeczności z powszechnie znanymi prognozami demograficznymi. Racjonalne planowanie 
oraz zrównoważony rozwój polega na właściwym dopasowaniu interesów społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych. Projektowanie naprzemiennie terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy produkcyjnej i usługowej może zapoczątkować 
konflikty społeczne, dyskomfort oraz problemy w zakresie wewnętrznych relacji społeczności 
lokalnej. Jednocześnie intensywne zagospodarowanie terenów widniejących obecnie w ewidencji 
jako grunty rolne wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, problemami 
komunikacyjnymi oraz społecznymi. Tak duży stopień zainwestowania niedostosowany do sieci 
dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących w kierunku 
Poznania, co niekorzystnie wpłynie również na jednostkowe koszty budowy i eksploatacji 
infrastruktury technicznej i społecznej, stanowiących zadanie własne gminy, 

10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dąbrówka, rejon ul. Komornickiej na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz na działkach  
o nr ewid. 585/1, 585/2, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny usług sportu i rekreacji, tereny zieleni 
naturalnej i parkingu wewnętrznego, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny 
publicznych ciągów pieszo – jezdnych oraz teren infrastruktury technicznej. Zarząd Powiatu 
zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy usługowej wiąże się ze znacznym 
zwiększeniem natężenia ruchu, w tym na drodze powiatowej nr 2401P (ul. Poznańskiej), 
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 
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prowadzących w kierunku miasta Poznania. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

11. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
działalności  gospodarczej w Wysogotowie w rejonie ulic Bukowskiej i Batorowskiej, gm. Tarnowo 
Podgórne - projekt planu wyznacza tereny pod zabudowę techniczno - produkcyjną lub zabudowę 
usługową. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu  
wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolice w Gminie Murowana Goślina - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej  
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze i zalesień, tereny zieleni 
krajobrazowej i łąk, tereny lasów, teren drogi wewnętrznej. Droga powiatowa nr 2399P relacji 
Murowana Goślina – Zielonka zlokalizowana jest na granicy opracowania planu. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

13. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Chomęcice w rejonie ulic: Poznańskiej, Bajkowej i Wspólnej, gm. Komorniki - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej, zabudowy mieszkaniowo – usługowej, teren lasu, 
zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej, elektroenergetykę, kanalizację, teren drogi 
publicznej klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, 
teren ciągu pieszo – rowerowego, tereny wód powierzchniowych śródlądowych. Poza granicami 
opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2412P relacji Trzcielin – Szreniawa. Przedmiotowy 
projekt planu był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu Powiatu. Postanowieniem znak: 
WD.673.17.132.2015.MA z dnia 23.12.2015 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił projektu 
planu, z uwagi na przygotowywany projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2412P  
nie uwzględniony w projekcie. W obecnie przesłanym do uzgodnień projekcie planu 
uwzględniono wszystkie uwagi zawarte w ww. postanowieniu. W projekcie planu wprowadzono 
poszerzenia drogi powiatowej o następujące działki: 46/3, 46/4, 46/5, 46/1, 47, 48, 14, 53, 54, 55, 
obręb Chomęcice, dla których toczy się postępowanie regulacyjne oraz części dz. o nr ewid. 14  
i 1/1 obr. Chomęcice. Droga powiatowa nr 2412P jest drogą klasy technicznej zbiorczej (Z).  
Dla drogi o klasie technicznej zbiorczej (Z) zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430, ze zm.) należy dążyć  
do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. 
Nowe zjazdy wpłyną negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze. W związku  
z powyższym w § 19 należy zawrzeć zapis, że dla działek narożnikowych, które mają dostęp  
do dróg niższej kategorii niż zbiorcza, obsługę komunikacyjną należy zapewnić poprzez drogi  
o niższej klasie, 

14. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Pawłowice, rejon ul. Szkolnej i Pawłowickiej, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza m.in.: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, teren rolniczy, tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych oraz teren 
infrastruktury technicznej – elektroenergetyki. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

15. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie 
Podgórnym – część wschodnia - projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, mieszkaniowo – usługowej, usługowo – mieszkaniowej lub usługowej, teren 
zabudowy usługowej, teren usług turystycznych, sportu i rekreacji, tereny rolnicze, tereny 
zabudowy zagrodowej, tereny zieleni i wód powierzchniowych, tereny dróg wewnętrznych, 
tereny dróg publicznych, tereny infrastruktury technicznej. Droga powiatowa nr 2404P relacji 
Tarnowo Podgórne -  Napachanie znajduje się poza granicami opracowania. Zarząd zwraca  
jednak uwagę, że działka o nr ewid. 1081, stanowiąca obecnie użytek drogowy we własności 
Skarbu Państwa, zarządzie Gminy Tarnowo Podgórne, powinna zostać włączona w pas drogi 
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powiatowej. Wobec powyższej nieruchomości toczy się postępowanie regulacyjne na rzecz 
Powiatu Poznańskiego. Droga powiatowa nr 2404P stanowi drogę klasy głównej (G), dla której 
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie (Dz.U.  nr. 43, poz. 430, ze zm.), na drogach klasy G 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 powinna się odbywać poprzez te drogi. 
Ponadto w projekcie planu 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 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 460, ze zm.)  zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych z urządzeń 
melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych 
w pasach drogowych, 

16. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku 
– część A, gmina Murowana Goślina - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej, tereny rolnicze, teren zieleni urządzonej, tereny 
zieleni krajobrazowej, łąk, zadrzewień i wód powierzchniowych, teren lasu, teren drogi 
publicznej, tereny dróg wewnętrznych, teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki, teren 
infrastruktury technicznej kanalizacji. Droga powiatowa nr 2398P relacji Łopuchowo – Głębocko 
zlokalizowana jest poza granicą opracowania planu. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

17. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina – etap I - projekt planu wyznacza tereny: dróg 
publicznych klasy głównej, teren drogi publicznej klasy głównej na obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią, tereny dróg publicznych klasy głównej docelowo klasy zbiorczej, tereny 
dróg publicznych klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny dróg publicznych 
klasy dojazdowej docelowo klasy lokalnej, teren publicznego ciągu pieszo - rowerowego oraz 
teren zieleni izolacyjnej. Projekt planu przewiduje przebieg nowej drogi oznaczonej jako teren 
drogi klasy głównej (G). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 
lutego 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 329), do dróg klasy głównej 
(G) zalicza się drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie. Powyższy projekt był już przedmiotem 
uzgodnienia. Postanowieniem z 03.02.2015 r. znak: WD.673.17.6.2015.EK Zarząd Powiatu  
w Poznaniu nie uzgodnił ww. projektu planu, z uwagi na przepisy obowiązujące na dzień wydania 
postanowienia,  kiedy to droga o parametrach drogi klasy G, nie mogła być drogą kategorii 
gminnej. W związku ze zmienionym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.  z 1999 r., nr. 43, poz. 430, ze zm.), droga zaliczona  
do kategorii dróg gminnych powinna spełniać wymagania techniczne i użytkowe określone dla 
następujących klas: GP, G, Z, L lub D, a co za tym idzie zarządca drogi gminnej może wybudować 
drogę o klasie technicznej GP, G, Z, L lub D. Wskazana w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego droga określona jako 4 KD-G będzie stanowić drogę gminną. 
Pomimo tego, należy podkreślić, że  zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 7 oraz  art. 15 ust. 3 pkt 4a i 4b 
ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 199. ze zm.), w studium powinny być uwzględnione granice inwestycji celu publicznego  
o znaczeniu ponadlokalnym, a w planie miejscowym granice terenów inwestycji o znaczeniu 
lokalnym lub ponadlokalnym określone w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa lub ostatecznych decyzjach w zakresie drogi publicznej, co stanowi odniesienie  
do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031). W granicy planu znajdują się też drogi 
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powiatowe ul. Sowiniecka nr 2466P (1KD-Z i 2KD-Z) oraz droga powiatowa nr 2463P relacji 
Mosina – Grabianowo (1KD-G/Z i 2KD-G/Z), która figuruje jako droga publiczna klasy głównej 
docelowo zbiorczej. Nadmienia się, że droga powiatowa nr 2463P jest drogą klasy G nie 
przewidzianą do zmiany na klasę niższą. Należy doprowadzić zapis do stanu aktualnego. Ponadto 
Zarząd wskazuje, że wszelkie poszerzenia w obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi  
w zakresie ich budowy należy objąć ustaleniami drogi głównej 4 KD-G- jako inicjatora budowy 
skrzyżowania - art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U.  
z 2015 r., poz. 460, ze zm.) „Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 
1, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami 
bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi 
zarządca drogi, który wystąpił  z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania” oraz 
art. 33 „wykonanie skrzyżowań nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, o których 
mowa w art. 32 ust. 1 oraz linii kolejowych, powodujące naruszenie stanu istniejącej drogi lub 
konieczność dokonania zmian elementów drogi, należy do inwestora zlecającego budowę lub 
przebudowę tych obiektów”. Dodatkowo zgodnie z zapisem Rozporządzenia Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r., w sprawie 
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia 
Poznańskiego Systemu Wodociągowego (Dz. Urz Woj. Wlkp. Z 2012 r., poz. 3556), dla części 
obszaru objętego planowaną inwestycją (obwodnicą Mosiny) istnieje zakaz realizacji nowych 
przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  
za wyjątkiem dróg gminnych i dróg niepublicznych.  Przepis ten zatem nie stoi już w sprzeczności  
z obraną klasą techniczną drogi – obwodnicy Mosiny tj. klasą G, która jest odpowiednia dla drogi 
gminnej, 

18. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie 
Podgórnym - część zachodnia, z uwagami. Projekt planu wyznacza m.in. tereny zabudowy: 
mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, mieszkaniowej 
wielorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, usługowej, usług kultu religijnego, 
usług oświaty i sportu, zabudowy usługowej i zieleni urządzonej, usługowej - usług oświaty, 
sportu, zdrowia rekreacji handlu i gastronomii, usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów, tereny użytkowane rolniczo, tereny zieleni i wód: tereny zieleni urządzonej, 
otwartej oraz wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni urządzonej, tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych, teren parkingu publicznego i zieleni urządzonej, teren 
cmentarza i zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej, oczyszczalni ścieków, tereny 
komunikacji: tereny dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz tereny parkingu wewnętrznego. 
W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 1872P relacji Kaźmierz – Tarnowo 
Podgórne. Teren drogi powiatowej podzielony został na obszary oznaczone 1KDZ i 2KDZ. 
Dodatkowo wyznaczono teren 3KDZ przyległy do drogi powiatowej. W związku z powyższym 
obszar drogi oznaczony jako 3KDZ winien zostać wyznaczony jako obszar drogi gminnej, zgodnie  
z przebiegiem własności i granic działek ewidencyjnych oraz zgodnie z przebiegiem pasa 
drogowego drogi gminnej. Ponadto Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że obszar drogi oznaczony 
symbolem 11KDD (ul. Cicha), na włączeniu w drogę powiatową nr 1872P winien przebiegać 
zgodnie z własnością Powiatu Poznańskiego i przebiegiem granic pasa drogi powiatowej.  
W związku z powyższym należy skorygować projekt w tym zakresie, 

19. ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo  
i Kórnik, etap Ib, gmina Kórnik - projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z zabudową usługową, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
lub usługowej, zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 
tereny zieleni izolacyjnej, tereny wód powierzchniowych o charakterze ciągów pieszo - jezdnych  
i tereny obiektów infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. Ustalenia projektu planu  
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu postanowieniem z dnia 
21.04.2015 r., uzgodnił przedmiotowy projekt planu. Zmiany w przesłanym ponownie  



29 
 

do uzgodnienia projekcie planu miejscowego polegają na wydzieleniu nowych ciągów 
komunikacyjnych dróg wewnętrznych - KDW, ustalenia nowych lokalizacji terenów obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów  oraz wyłączenia części obszaru z zakresu planu, 

20. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbipięty w Murowanej Goślinie - projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
usługowej, tereny zabudowy usługowej, teren obsługi produkcji w gospodarstwach rybackich, 
tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie, tereny sportu  
i rekreacji, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, tereny 
infrastruktury technicznej – elektroenergetyki. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego. 

 
 

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

1. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami 
spalinowymi na niektórych jeziorach powiatu poznańskiego, 

2. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na terenie powiatu poznańskiego, 

3. w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2391P, 

4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie 
połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2016, 

5. w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2739P - ul. Przykop w m. Buk, 

6. w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2739P - ul. Bohaterów Bukowskich, Szewskiej, Grodziskiej  
w m. Buk, 

7. w sprawie  powierzenia Gminie Stęszew prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2501P - ul. Poznańska w m. Stęszew, 

8. w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2565P - na odcinku ul. Leszczyńskiej w m. Mosina, 

9. w sprawie  powierzenia Gminie Kleszczewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2447P, 

10.  w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października   
 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie   
 zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2408P, 

11.  w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania  
publicznymi drogami powiatowymi nr 2411P i 2441P, 

12.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016, 
13.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2022, 
14.  w sprawie zmiany uchwały nr XL/394/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 maja 2014 r.  

 w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania  
 publiczną drogą powiatową nr 2461P – ul. Poznańską w m. Kamionki, zmienionej uchwałami  
 Nr XLIII/439/IV/2014 z dnia 23 września 2014 r., Nr V/54/V/2015 z dnia 17 marca 2015 r.  
 i Nr XIII/179/V/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r., 

 
 

IV.  PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

 

1. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie zmian w planach finansowych wydziałów Starostwa 
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 
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2. Zarząd Powiatu zapoznał się z: 
a) opinią Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Rady Powiatu w Poznaniu z 14.12.2015 r., 

dot. projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016 i Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2016-2021, 

a) interpelacją Radnego T. J. Pawłowskiego zgłoszoną podczas XIII Sesji Rady Powiatu w Poznaniu  
w dniu 16 grudnia 2015 r.,  

b) protokołem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Poznaniu, 
dot. „Kontroli wyrywkowej rozliczeń dotacji udzielonych na podstawie ustawy o pożytku 
publicznym i o wolontariacie z zakresu kultury i kultury fizycznej”, 

c) pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu z 02.02.2016 r., dot. kontroli modernizacji 
Zespołu Szkół w Mosinie – etap I. 

 
3. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią zawiadomienia o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego  

nr 11/2015 z dnia 03.12.2015 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej  
na budowie ul. Leśnej w Mielnie na odcinku od ok. 800 m od ul. Poznańskiej, gm. Czerwonak.  
W ramach inwestycji przebudowane będzie skrzyżowanie z drogą powiatową – ul. Poznańską  
w Mielnie. 
 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią zawiadomienia o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego  
nr 12/2015 z dnia 21.12.2015 r. o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej, polegającej na budowie ul. Podbipięty i ul. Kmicica w Murowanej Goślinie, z powodu  
nie wypełnienia przez Wnioskodawcę dokumentacji projektowej.  

 
5. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią zawiadomienia o wszczęciu postępowania 

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2452P, nazwanej przez inwestora: Przebudowa 
mostu w pasie drogi powiatowej nr 2452P nad Kanałem Strykowskim w miejscowości Modrze, 
gm. Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie”, z rygorem natychmiastowej 
wykonalności. 
 

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z: 
a) kontrolą problemową przeprowadzoną w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Puszczykowie. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 26.10.2015 r.  
do 30.10.2015 r. przez Wydział Audytu i Kontroli na podstawie upoważnienia udzielonego 
przez Starostę Poznańskiego i dotyczyła prowadzenia ewidencji składników majątku 
trwałego, w tym ujęcia i likwidacji składników majątku trwałego, prowadzenia okresowych 
inwentaryzacji, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych  
po poprzednich kontrolach. Kontrolą objęty został IV kwartał roku 2013 i rok 2014. Ustalenia 
kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z 06.11.2015 r., podpisanym w tym samym dniu 
przez dyrektora jednostki i głównego księgowego. W piśmie z 18.11.2015 r. dyrektor Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej  w Puszczykowie złożyła wyjaśnienia do protokołu z kontroli. 
Sformułowano zalecenia pokontrolne, 

b) kontrolą problemową przeprowadzoną w Zespole Szkół w Puszczykowie. Kontrola została 
przeprowadzona w okresie od 16.11.2015 r. do 24.11.2015 r. przez Wydział Audytu i Kontroli 
na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego i dotyczyła 
prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego, w tym ujęcia i likwidacji składników 
majątku trwałego, prowadzenia okresowych inwentaryzacji, sprawdzenia stopnia realizacji 
zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Kontrolą objęty został IV 
kwartał roku 2013 i rok 2014. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli  
z 07.12.2015 r., podpisanym w tym samym dniu przez dyrektora jednostki i głównego 
księgowego. W piśmie z 07.12.2015 r. dyrektor Zespołu Szkół w Puszczykowie złożył 
wyjaśnienia do protokołu z kontroli. Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych, 
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c) kontrolą problemową przeprowadzoną w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym  
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Kontrola została przeprowadzona w okresie  
od 26.11.2015 r. do 07.12.2015 r. przez Wydział Audytu i Kontroli na podstawie 
upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego i dotyczyła prowadzenia ewidencji 
składników majątku trwałego, w tym ujęcia i likwidacji składników majątku trwałego, 
prowadzenia okresowych inwentaryzacji, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń 
pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Kontrolą objęty został IV kwartał roku 
2013 i rok 2014. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 10.12.2015 r., 
podpisanym w tym samym dniu przez dyrektora jednostki i głównego księgowego.  
Po uwzględnieniu deklaracji złożonej przez dyrektora jednostki w trakcie omawiania wyników 
kontroli, dotyczącej zwiększenia kontroli nad dokumentacją zamówień publicznych, 
odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. 
 

7. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji planu kontroli w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Wydział Audytu 
i Kontroli przeprowadził: w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego 14 kontroli 
problemowych w zakresie prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego, w tym ujęcia  
i likwidacji składników majątku trwałego, prowadzenia okresowych inwentaryzacji, sprawdzenia 
stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach oraz 1 kontrolę 
szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanej przez Powiat Poznański.  
Z uwagi na fakt, że inwentaryzacja rzeczywistego stanu aktywów i pasywów przeprowadzana jest 
w IV kwartale 2015 roku w następujących jednostkach: Zespół Szkół w Kórniku, Zespół Szkół  
w Mosinie, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie, Powiatowy Urząd Pracy  
w Poznaniu oraz z uwagi na długotrwałe absencje głównych księgowych w jednostkach:  
Dom Dziecka w Kórniku - Bninie, Zespół Szkół w Bolechowie, jak również w związku ze zmianą  
na stanowisku kierownika jednostki w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Poznaniu, kontrola problemowa zostanie w tych jednostkach przeprowadzona 
w roku 2016, po rozliczeniu przez te jednostki wyników inwentaryzacji. 

 
8. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

w Luboniu wyraził zgodę na podjęcie działań umożliwiających wydawanie orzeczeń o potrzebie 
kształcenia  specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci 
niewidomych i słabowidzących w PP-P w Luboniu.  
 

9. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskami do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  
o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej następującym 
dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański :  

− o Medal za Długoletnią Służbę (nadaje Prezydent Rzeczypospolitej) dla Pani Hanny 
Łabuzińskiej, Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu,  

− o Medal Komisji Edukacji Narodowej (nadaje Minister Edukacji Narodowej) dla Pana 
Przemysława Budzyńskiego, Dyrektora Zespołu Szkół w Puszczykowie oraz Pana Wojciecha 
Kaczmarka, Dyrektora Zespołu Szkół w Rokietnicy.  

 
10. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla: 

a) uczennicy ZS w Rokietnicy, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych 
roku szkolnego 2015/2016,  

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

d) uczennicy ZS w Bolechowie w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca II semestru roku 
szkolnego 2015/2016, 

e) uczennicy SOSW w Owińskach w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 
dydaktycznych roku szkolnego 2015/2016, 

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

g) uczennicy ZS nr 2 w Swarzędzu w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca zajęć 
dydaktycznych roku szkolnego 2015/2016. 

 
10. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie:   

− porozumienia z Gminą Tarnowo Podgórne dot. udzielenia Powiatowi Poznańskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie etatu pedagogicznego  
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu - filia Tarnowo Podgórne w 2016 r., 
w wysokości 59.000,00 zł, 

− umowy z Gminą Stęszew dot. udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na dofinansowanie do etatu pedagogicznego w Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu – filia w Stęszewie w roku 2016,  w wysokości 
25.000,00 zł. 

 
11. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym 

wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, 
o których mowa w art. 30 ust. 3 KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez powiat poznański oraz dokonał jej analizy. Po przeprowadzeniu, w oparciu o informacje 
otrzymane ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat, analizy poniesionych 
w roku 2015 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz średniorocznej struktury  
zatrudnienia, Zarząd Powiatu stwierdził, że Powiat Poznański spełnił wymóg zapewnienia 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach, dla których jest organem prowadzącym. Analiza poniesionych wydatków zawiera 
wykaz placówek, wydatki na wynagrodzenia z podziałem na nauczycieli stażystów, nauczycieli 
kontraktowych, nauczycieli mianowanych i nauczycieli dyplomowanych, z uwzględnieniem 
średniej liczby etatów w miesiącach od stycznia do sierpnia i od sierpnia do grudnia.  

 
12. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sfinansowanie Konferencji pn. „Wpływ odżywiania  

na zachowanie dzieci i młodzieży. Jesteśmy tym co jemy dla psychologów i pedagogów 
zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański, skupionych w „Sieci 
współpracy i samokształcenia specjalistów szkolnych”, w kwocie 1.300,00 zł. Konferencja 
odbyła się 15.02.2016 r. w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie. 

 
13. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się wnioskami dyrektorów PP-P wyraził  zgodę na przerwę  

w pracy w okresie wakacyjnym w poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych 
przez Powiat Poznański w roku 2016, w następujących terminach: 
1) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu (jednostka macierzysta wraz z filiami):  

od 18.07.2016 r.  do 29.07.2016 r., 
2) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Puszczykowie (jednostka macierzysta wraz  

z filiami): od 25.07.2016 r. do 12.08.2016 r.  
3) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Swarzędzu (jednostka macierzysta):  

od 01.08.2016 r. do 12.08.2016 r., 

− filia Czerwonak  od 01.08.2016 r. do 12.08.2016 r.,  

− filia Pobiedziska od 11.07.2016 r. do 12.08.2016 r. , 
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− filia Kostrzyn od 27.07.2016 r. do 19.08.2016 r. , 

− filia Murowana Goślina od 25.07.2016 r. do 12.08.2016 r.  
Zaproponowany harmonogram zapewnia możliwość ciągłego korzystania ze specjalistycznych 
usług poradni w okresie letnim (wakacyjnym) na terenie powiatu poznańskiego. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
Magdalena Krygier 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 23 lutego 2016r.  


