
 

1 
 

OP.0021.2.2016 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 22 lutego 2016 r. do 18 marca do 2016 r. 

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 22 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 

1. 22  lutego 2016 r., godz. 14:30, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

 
2. 25  lutego 2016 r., godz. 11:30, w którym udział wzięli: 

Starosta  Jan Grabkowski 
Członek Zarządu Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
 

3. 26  lutego 2016 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
Starosta  Jan Grabkowski 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

 
4. 2 marca 2016 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli:  

Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

 
5.  8 marca 2016 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli:  

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

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska 
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6. 15 marca 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 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 

 
II.  UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego –  12  postanowień 
(w tym  2  o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy nr ZP.272.00006.2014 – część nr 1 z dnia 
25 marca 2014 r. na dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej 
na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego, dotyczących terminu jej obowiązywania. Zarząd 
wyraził zgodę na przedłużenie terminu obowiązywania umowy z  31.03.2016 r. na  30.06.016 r.,  
z uwagi na niewykorzystanie kwoty stanowiącej wartość przedmiotu zamówienia, tj.  
3.100.000,00 zł, 

3. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczewo na lata 
2016-2019 z perspektywą do roku 2023. Projekt zawiera ogólną charakterystykę Gminy 
Kleszczewo wraz z oceną walorów i zasobów gminy. Zarząd pozytywnie zaopiniował 
przedstawione w programie cele ekologiczne, kierunki interwencji i zadania, których wykonanie 
ma spowodować poprawę stanu i jakości danego elementu środowiska. Opinia stanowi załącznik 
do uchwały, 

4. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych terenu 
Zespołu Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1. Zarząd zlecił wykonanie 
zadania firmie Dionizy Waloszczyk Usługi Geodezyjno - Kartograficzne z siedzibą w Poznaniu. 
Koszt wykonania aktualizacji ustalono na kwotę 1.168,50 zł brutto, 

5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonych przez Biuro Zamówień Publicznych w 2015 r. W roku 2015 zostało 
przeprowadzonych 68 postępowań zakończonych zawarciem umów w sprawie zamówienia 
publicznego, na łączną kwotę 17.885.330,29 zł brutto. Postępowania zostały przeprowadzone  
w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienia z wolnej ręki oraz art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Kwoty udzielonych zamówień, z podziałem na poszczególne tryby 
przeprowadzonych postępowań, kształtują się następująco: 

a) przetarg nieograniczony: 11.421.951,59 zł brutto, w tym: 

− roboty budowlane – 7.817.461,54 zł brutto, 

− dostawy – 1.661.531,50 zł brutto, 

− usługi – 1.942.958,55 zł brutto, 
b) zamówienie z wolnej ręki:  4.973.076,05 zł brutto, w tym: 

− roboty budowlane – 502.037,66 zł brutto, 

− dostawy – 3.741.578,55 zł brutto, 

− usługi – 729.459,84 zł brutto, 
c) art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.430.302,65 zł brutto, w tym: 

− roboty budowlane – 345.842,65 zł brutto, 

− dostawy – 155.000,00 zł brutto, 

− usługi – 929.460,00 zł brutto, 
d) Konkurs – 60.000,00 zł brutto.  
6. w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pn. Obóz integracyjno - 

sportowy dla osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego z urazami rdzenia 
kręgowego. Oferta nie spełnia wymogów formalnych, ponieważ zawiera harmonogram 
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nieodpowiadający terminowi realizacji zadania oraz błędną kalkulację przewidywanych kosztów 
realizacji zadania. Ponadto do oferty nie załączono sprawozdania merytorycznego za 2015 rok, 

7. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „Program Edukacyjno-Korekcyjny 
PARTNER”. Zarząd zatwierdził rozliczenie dotacji w kwocie 7.000,00 zł udzielonej Fundacji 
Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu na wykonanie ww. zadania. Wydział 
Spraw Społecznych i Zdrowia dokonał oceny sprawozdania i nie wniósł do niego uwag. 
Przekazana dotacja została rozliczona w całości, 

8. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S. T. 
Dąbrowskiego S.A. w 2015 roku. Zarząd zatwierdził rozliczenie dotacji w kwocie 25.000,00 zł 
udzielonej Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. na zakup sprzętu 
endoskopowego dla Oddziału Urologicznego Szpitala. Rozliczenie otrzymanej dotacji wraz z kopią 
dokumentacji potwierdzającej zakup sprzętu medycznego przedłożono w terminie określonym 
umową. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanego rozliczenia dotacji, stwierdzono, że środki 
zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz w pełnej wysokości, 

9. w sprawie rozliczenia udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie 
połączenia autobusowego z Dopiewa do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2015.  
Przyznana kwota dotacji wynosiła 23.000,00 zł. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy 
przedłożonego  w dniu 20.01.2016 r. rozliczenia nie wniesiono uwag.  Niewykorzystane środki 
dotacji w wysokości 2.463,05 zł zostały terminowo zwrócone przez Gminę Dopiewo w dniu 
15.01.2016 r., 

10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz w wskazaniach do ulg i uprawnień na 
rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z Panią Agnieszką 
Zielińską, zamieszkałą w Poznaniu. Termin wykonania zlecenia zaplanowany został na okres od 
01.03.2016 r. do 31.12.2016 r. Koszt zlecenia nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł, 

11. w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Poznański dodatku motywacyjnego w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie: ZS w Puszczykowie, ZS 
w Kórniku, ZS nr 1 w Swarzędzu, ZS nr 2 w Swarzędzu, ZS w Mosinie, ZS w Rokietnicy, SOSW  
w Mosinie, SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, PP-P w Puszczykowie, PP-P  
w Swarzędzu oraz  w wysokości 850,00 zł w  ZS w Bolechowie. Dodatek przyznany jest na okres 
od 1.03.2016do 31 sierpnia 2016 r., 

12. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zmiana  
polega na utworzeniu drugiego stanowiska inspektora nadzoru inwestorskiego i w związku z tym 
dokonano uaktualnienia schematu organizacyjnego ZDP, 

13. w sprawie przeprowadzenia postępowania z trybie z wolnej ręki, z podziałem na 2 części, na 
ubezpieczenie mienia w ramach zamówień uzupełniających 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, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach został zaproszony Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie, który jest dotychczasowym wykonawcą świadczącym 
usługi ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej powiatu i podległych jednostek 
organizacyjnych, 

14. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy, dotyczącej stanu 
technicznego wraz inwentaryzacją budowlaną budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół  
im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, z  EKSPERTIS sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu, na kwotę 24.600,00 zł brutto. W związku z planowaną modernizacją budynku sali 
gimnastycznej ZS w Bolechowie, niezbędne jest określenie zakresu dokumentacji projektowej, 
dlatego konieczne jest wykonanie ekspertyzy i inwentaryzacji budowlanej budynku, 

15. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego, programów działalności i planu pracy 
Środowiskowego Domu Samopomocy – „Dom Pomocy Maltańskiej” z siedzibą w Puszczykowie, 
na rok 2016. Zarząd zatwierdził: Regulamin organizacyjny, Program działalności Środowiskowego 
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Domu Samopomocy w Puszczykowie – Dom typu A, na rok 2016, Program działalności 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie – Dom typu B, na rok 2016, Plan pracy 
Domu Pomocy Maltańskiej  - Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie na rok 2016. 
Zatwierdzone dokumenty zostały opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą Wielkopolskim, 

16. w sprawie zmiany Uchwały Nr 656/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2015 r.  
w sprawie przyznania Szpitalowi w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego SA, dotacji na 
współfinansowanie budowy bloku operacyjnego. Zmieniona została nazwa zadania na: 
Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego SA o budynek bloku 
operacyjnego wraz z budową szybu windowego (8.600.000,00 zł w roku budżetowym 2016, 
5.000.000.00 zł w roku budżetowym 2017), 

17. w sprawie zlecenia przeniesienia punktu dystrybucyjnego IT z I piętra segmentu D do istniejącego 
punktu dystrybucyjnego na piętrze III segmentu D Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. 
Jackowskiego 18, firmie TTSystems S.J. B.W. Pudelscy, z siedzibą w Promnicach, za kwotę 
29.260,38 zł brutto. Przeniesienie punktu dystrybucyjnego z I piętra do nowo utworzonego, 
pozwoli na dostęp do zasobów punktu bezpośrednio z korytarza, 

18. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontażu pojazdów do odbioru 
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd upoważnił 
przedsiębiorcę PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie. Upoważnienie  zostało wydane na 
okres od 08.03.2016 r. do 21.03.2016 r., 

19. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu – Pana Wiesława 
Biegańskiego, Dyrektora Wydziału Powiatowy Konserwator Zabytków, do składania oświadczeń 
woli w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu środków pieniężnych, związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu, jednorazowo do kwoty 5.000 zł brutto, 

20. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu – Pani Agnieszki 
Krawczewskiej, Zastępcy Dyrektora Wydziału Powiatowy Konserwator Zabytków, do składania 
oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu środków pieniężnych, związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu, jednorazowo do kwoty 5.000 zł brutto, 

21.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z demontażem, zapakowaniem, 
transportem  i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zdeponowanych na terenach 
nieruchomości zlokalizowanych w gminach powiatu poznańskiego, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 
25.10.2016 r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia, tj. 772.000,00 zł brutto, z tym że termin 25.10.2016 r. jest terminem ostatecznym 
realizacji umowy i nie ulegnie przedłużeniu, 

22. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na współorganizację IX Forum Gospodarczego 
Metropolii Poznań, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 r., w wysokości 15.000,00 zł 
brutto (zakup usługi gastronomicznej – 5.000,00 zł brutto, wynajem powierzchni wystawienniczej 
– 10.000,00 zł brutto). Forum, które odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, jest jednym z działań w ramach wspierania inicjatyw gospodarczych, zgodnie  
z zapisami Porozumienia o współpracy między samorządami aglomeracji poznańskiej z dnia  
15 maja 2007 r., 

23. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację XII edycji Konkursu o tytuł 
„Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” w roku 2016, w wysokości 16.162,20 zł brutto. 
Przedsięwzięcie organizowane jest od lat wspólnie z miastem Poznań. Zgodnie z zapisami 
zawartego w grudniu 2015 r. porozumienia, dotyczącego podziału zadań między organizatorów, 
Powiat Poznański odpowiedzialny jest za organizację uroczystej gali finałowej, zakup statuetek, 
wydruk zaproszeń na galę oraz dyplomów dla laureatów. Tegoroczna gala odbędzie się na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, 

24. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki,  
z podziałem na 2 części, na ubezpieczenia mienia w ramach zamówień uzupełniających do 
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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 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą  
w Warszawie, który zaoferował realizację zamówienia za kwoty: 
1) Część Nr 1 – sprzęt elektroniczny i wyposażenie – 1.877,00 zł brutto. Termin realizacji 

zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2017 r. Na realizację zamówienia 
zamierzano przeznaczyć kwotę 2.060,84 zł brutto. 

2) Część Nr 2 – Ubezpieczenie OC pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz 
Powiatu Poznańskiego: 

− Cena za ubezpieczenie przez okres 12 miesięcy 1 sztuki pojazdu osobowego, ciężarowego  
do 750 kg niedopuszczonego do ruchu – 400,00 zł brutto, 

− Cena za ubezpieczenie przez okres 12 miesięcy 1 sztuki pojazdu osobowego, ciężarowego 
powyżej 750 kg do 2 ton niedopuszczonego do ruchu – 450,00 zł brutto, 

− Cena za ubezpieczenie przez okres 12 miesięcy 1 sztuki motocykla, motoroweru 
niedopuszczonego do ruchu  – 100,00 zł brutto. 

Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2017 r. Umowa będzie 
realizowana do wykorzystania kwoty 5.000,00 zł brutto, 

25. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za 
wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz za 
szczególne zasługi za dla oświaty i wychowania dla Pani Emilii Stanny, Dyrektora Zespołu Szkół  
w Kórniku, 

26. w sprawie zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Swarzędzu, Pani Adrianie Jankowskiej – Semik na okres 5 lat, tj. od 1.09.2016 r. 
do 31.8.2021 r. Pani A. Jankowska-Semik posiada wszystkie wymagane dokumenty oraz aktualną 
ocenę pracy wystawioną 16.02.2016 r. z wynikiem wyróżniającym. Wymagana dokumentacja, 
zostanie przekazana do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w celu uzgodnienia przedłużenia 
powierzenia ww. stanowiska, 

27. w sprawie  zatwierdzenia  wyników 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.  Zarząd zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez Pocztę Polską SA z siedzibą w Warszawie, w której Wykonawca, na potrzeby 
porównania i oceny ofert, zaproponował realizację zamówienia za kwotę 361.710,31 zł brutto 
i zobowiązał  się, iż zostanie ono wykonane przy udziale 99,43% osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę. Zamówienie realizowane będzie do wykorzystania kwoty 
494.625,20zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2016 r., 

28. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. VII Otwarte Mistrzostwa 
Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w Skokach przez przeszkody, przez Ludowy 
Klub Jeździecki „ABARIA” z Iwna. Zarząd Powiatu stwierdza celowość realizacji ww. zadania 
publicznego  w ramach tzw. małego  grantu, 

29. w sprawie zmiany Uchwały Nr 726/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 lutego 2016 r.  
w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2016 r., 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 finansowe 
zaplanowane na 2016 r. rozdysponowane zostały z uwzględnieniem wniosków złożonych przez 
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dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański, w oparciu  
o liczbę etatów zatrudnionych pracowników pedagogicznych (zgodnie z Systemem Informacji 
Oświatowej na dzień 30.09.2015 r.).  Podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli  
w roku 2016 przedstawiony został w tabeli stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 726/2016 
Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 lutego 2016 r. Z uwagi na to, że w kwocie łącznej określonej 
w pkt. 2A tabeli (część dotycząca szkół - rozdział 80146) znalazły się również środki przeznaczone 
na dofinansowanie doradztwa metodycznego oraz szkolenia (razem 153.639,00 zł), należało 
ponownie dokonać podziału środków przypadających na szkoły, przyjmując kwotę łączną 
uwzględniającą jedynie środki przypadające na doskonalenie zawodowe nauczycieli (122.911,00 
zł). Pozostała kwota (30.728,00 zł) zgodnie z zapisem §1 pkt a i b Uchwały Nr 726/2016 
wyodrębniona została na organizację doradztwa metodycznego w Powiecie i organizację szkoleń, 
seminariów, konferencji szkoleniowych i warsztatów lub innych form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, 

30. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisowych wraz dostawą urządzeń 
wielofunkcyjnych oraz licencji na terminale, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

31. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na dofinansowanie zadań edukacyjnych  
realizowanych przez szkoły z terenu powiatu poznańskiego.   Zarząd postanowił przyznać kwotę 
5.800,00 zł na dofinansowanie konkursów przedmiotowych z przeznaczeniem na zakup nagród: 

a) dla uczestników Konkursu „Matematyka bez granic" organizowanego dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przez Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym 
– 2.000,00 zł, 

b) dla uczestników Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mól książkowy" organizowanego dla 
uczniów szkół gimnazjalnych przez Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej 
Goślinie – 2.000,00 zł, 

c) dla uczestników XVI Ponadgminnego Konkursu Języka Angielskiego „TAKE ON SIX" 
organizowanego dla uczniów szkół podstawowych przez Szkołę Podstawową nr 2  
im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie – 800,00 zł, 

d) dla uczestników XV Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Powiatu Poznańskiego 
„Ortograficzne Potyczki", organizowanego dla uczniów szkół podstawowych z powiatu 
poznańskiego przez Szkołę Podstawową im. gen. Stefana Roweckiego „Grota"  
w Koziegłowach – 500,00 zł, 

e) dla uczestników XVI Konkursu Matematycznego organizowanego przez Szkołę Podstawową 
w Suchym Lesie – 500,00 zł, 

32. w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Poznańskiego w evencie w ramach kampanii 
promocyjnej „Szacun dla zawodowców” oraz przeznaczenia środków finansowych na 
sfinansowanie tego przedsięwzięcia do kwoty 25.500,00 zł. Kampania ma na celu promocję 
szkolenia zawodowego i odbędzie się 1.04.2016 r. w poznańskiej Arenie. W związku  
z II edycją kampanii promocyjnej organizowanej przez Miasto Poznań pn. „Szacun dla 
zawodowców", podobnie jak w roku ubiegłym, Powiat Poznański planuje zapoznać 
gimnazjalistów z ofertą edukacyjną szkół zawodowych, dla których jest organem prowadzącym. 
To całodzienne wydarzenie, w trakcie którego szkoły zawodowe w unikatowy i praktyczny sposób 
zaprezentują zawody, w których kształcą uczniów. Zawody pogrupowane zostaną branżowo,  
w zależności od dziedziny. Na każdej z 13 wysp zawodowych, szkoły z aglomeracji poznańskiej 
będą w praktyczny i ciekawy sposób zapoznawać gimnazjalistów z charakterystyką 
poszczególnych  zawodów. Oprócz tego, na każdej z wysp obecny będzie tzw. ambasador zawodu 
- osoba, która zdobyła zawód i odniosła sukces. Uczestnicy eventu (gimnazjaliści) będą odwiedzać 
stanowiska, brać udział w konkursach. Równolegle, na scenie będą odbywały się rozmowy 
z przedstawicielami znanych firm. Imprezę poprowadzi rozpoznawalny wśród młodzieży 
Youtuber - Jankes. W odróżnieniu do roku ubiegłego, promowane będą zawody, w których 
gimnazjaliści mogą podjąć naukę, a nie szkoły. Dopiero po zapoznaniu się ze stroną internetową 
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kampanii, uczeń dowiaduje się, w jakich szkołach może kształcić się w interesujących go 
zawodach, 

33. w sprawie zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kórniku Pani 
Emilii Stanny na okres 5 lat szkolnych, tj. od 1.09.2016r. do 31.08.2021 r.  Pani E. Stanny posiada 
wymagane dokumenty oraz aktualna ocenę pracy wystawioną 08.03.2016 r. z wynikiem 
wyróżniającym. Zadeklarowała także swoją gotowość do pełnienia funkcji dyrektora na kolejny 
okres. Konieczne jest  jeszcze zasięgnięcie opinii rady pedagogicznej  szkoły oraz wystąpienie do 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty celem uzgodnienia przedłużenia powierzenia stanowiska 
Dyrektora ZS w Kórniku, 

34. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na terenie powiatu poznańskiego. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały. 
Wnioski można składać do 15.04.2016 r., do godz. 15.00. Nabór wniosków obejmuje prace przy 
zabytkach zlokalizowanych w powiecie poznańskim, których realizacja rozpocznie się nie 
wcześniej jak 01.06.2016 r., a kończy nie później niż 05.012.2016 r., 

35. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji przyznanej gminie Swarzędz  
w związku z realizacją zadań powiatu poznańskiego w zakresie prowadzenia powiatowej  
biblioteki publicznej w roku 2015. Zarząd zatwierdził sprawozdanie z wykorzystania dotacji na 
kwotę 1.500,00 zł, 

36. w sprawie zatwierdzenia planu zamówień  publicznych na 2016 rok. W 2016 r. zaplanowano 
łącznie 8 postępowań na dostawy (materiałów biurowych; paliwa; zakup tablic rejestracyjnych; 
artykułów reklamowych; serwerów i oprogramowania, usługi serwisowe; zakup sprzętu RTV  
i urządzeń multimedialnych; zakup druków i dokumentów komunikacyjnych; usługi 
informatyczne; 18 postępowań na usługi (druk; świadczenie usług pocztowych;  świadczenie 
usług pocztowych – przesyłki terminowe; świadczenie usług telefonii stacjonarnej; ochrona; 
sprzątanie; usuwanie i przechowywanie pojazdów; realizacja programu likwidacji wyrobów 
zawierających azbest; sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i przeprowadzenia 
inwentaryzacji stanu lasu należącego do osób fizycznych i wspólnot gruntowych; wykonanie 
programu prowadzenia obserwacji monitoringu terenów powiatu poznańskiego, na których 
wystąpiły ruchy  ziemi oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi; usługi serwisowe, 
zakup stacji roboczych; usługi  VPN oraz Internet dla filii Wydziału Komunikacji; usługi 
konserwacyjno - serwisowe dla urządzeń wielofunkcyjnych, usługi serwisowe SafeQ, licencje 
terminalowe, zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych; wznowienia umowy OPTIDATA; wznowienie 
licencji EGB2005N; nadzór budowlany; dokumentacja projektowa; zaciągniecie kredytu 
bankowego) oraz 12 postępowań na roboty budowlane (modernizacja budynku przy ul. 
Słowackiego 18; modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach; modernizacja 
sanitariatów w  budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18;  modernizacja  budynku ZS nr 1  
w Swarzędzu – wentylacja sal lekcyjnych; budowa Centrum Kształcenia Praktycznego  
i Ustawicznego przy ZS nr 1 w Swarzędzu; modernizacja budynku ZS w Rokietnicy; budowa sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem w ZS w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie; 
zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy – budowa tarasów; 
rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego (SOSW w Owińskach); renowacja 
zabytkowego ogrodzenia SOSW w Owińskach, przebudowa budynku internatu ZS w Mosinie  
z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz na potrzeby uczniów SOSW  
w Mosinie; wykonanie instalacji solarnej przygotowania ciepłej wody użytkowej w ZS  
w Rokietnicy), 

37. w sprawie zmiany uchwały Nr 350/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W celu sprawnego 
funkcjonowania, powstała konieczność uregulowania zadań z zakresu Strategii Rozwoju Powiatu 
Poznańskiego. Powyższe zadanie zostało przypisane do nadzoru Wicestarosty, ponadto  
uaktualniono  postanowienia dotyczące rejestru skarg i wniosków, 
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38. w sprawie przeprowadzenia postępowania z trybie z wolnej ręki na usługę kontynuacji opieki 
autorskiej nad eksploatacją oraz serwisem oprogramowania EGB2005-N, zatwierdzenia NWZ, 
powołania komisji przetargowej, 

39. w sprawie wyboru wydawcy rocznika „Kronika Powiatu Poznańskiego” w 2016 roku – 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Na wydanie rocznika 
przeznacza się środki finansowe w wysokości 44.000,00zł brutto, 

40. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Poznańskiego.  Zatwierdzony Plan 
zawiera m.in. zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu Powiatu Poznańskiego oraz 
nieruchomości powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste, zestawienie powiatowych jednostek 
organizacyjnych posiadających w trwałym zarządzie nieruchomości stanowiące własność Powiatu 
Poznańskiego, zestawienie powierzchni nieruchomości Powiatu Poznańskiego oddanych  
w użytkowanie wieczyste, prognozę dot. udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania 
nieruchomości do zasobu Powiatu Poznańskiego, zestawienie inwestycji planowanych przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w wyniku których nabyte zostaną nieruchomości do 
zasobu Powiatu Poznańskiego,  prognoza dotycząca wydatków związanych z udostępnieniem 
nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu Powiatu Poznańskiego, 
prognoza wpływów osiąganych z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  
Powiatu Poznańskiego oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomości Powiatu Poznańskiego,  wykaz nieruchomości Powiatu Poznańskiego oddanych  
w trwały zarząd, za które trwali zarządcy uiszczają opłaty z tytułu trwałego zarządu, prognoza 
dotycząca aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości powiatu 
poznańskiego oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomości Powiatu Poznańskiego,  program wykorzystania nieruchomości zasobu, 

41. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań w odniesieniu do lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa w wysokości 75.000,00zł z podziałem na: 

- Nadleśnictwo Babki    - 23.853,71 zł 
- Nadleśnictwo Czerniejewo   -   4.366,81 zł 
- Nadleśnictwo Konstantynowo   - 27.783,84 zł 
- Nadleśnictwo Łopuchówko   - 18.995,63 zł. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

 
1. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie 

Podgórnym - część centralna - projekt planu wyznacza m.in. tereny zabudowy: mieszkaniowej 
jednorodzinnej, mieszkaniowej i usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej, usługowej,  tereny zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów, tereny rolnicze, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
tereny zieleni  otwartej i izolacyjnej, tereny wód powierzchniowych, śródlądowych i zieleni 
otwartej, tereny infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych 
oraz parkingu. W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2404P Tarnowo 
Podgórne – Napachanie (ul. Rokietnicka), a poza granicami planu przebiegają drogi powiatowe  
nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo (ul. Poznańska) i nr 1872P Kaźmierz – Tarnowo Podgórne 
(ul. Szkolna). W projekcie planu dla terenu drogi powiatowej nr 2404P wprowadzono różne 
oznaczenia klasy technicznej drogi – lokalna i główna (2KDL i 1KDG, 2KDG, 3KDG). Droga nr 2404P 
na całej długości jest drogą klasy głównej. Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przy przebudowie dróg powiatowych 
dopuszcza się przyjęcie klasy technicznej niższej o jeden poziom. W związku z tym, Zarząd 
zaproponował, aby przyjąć klasę drogi nr 2404P jako zbiorczą od skrzyżowania z drogą oznaczoną  
w projekcie planu jako 1KD-L w kierunku skrzyżowania z ul. Szkolną, a pozostałą część oznaczyć 
jako klasę główną – G. Zarząd zwrócił również uwagę, że działki o nr ewid. 261 i 259/10, obręb 
Tarnowo Podgórne stanowią odpowiednio własność prywatną oraz własność Skarbu Państwa  
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w zarządzie Gminy. W związku z tym, nie należy zaliczać ich do pasa drogowego drogi 
powiatowej. Natomiast działkę o nr ewid. 1081, obręb Tarnowo Podgórne należy włączyć  
w granice pasa drogowego ulicy Rokietnickiej, ze względu na trwające postępowanie regulacyjne 
na rzecz Powiatu Poznańskiego, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – 
część B – dla terenów 1 RM, gm. Murowana Goślina -  projekt planu wyznacza teren zabudowy 
zagrodowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo – węzeł 
przesiadkowy, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, tereny zabudowy usługowej, tereny parkingów  
w systemie park & ride, teren przystanku kolejowego, teren kolei, tereny dróg publicznych klasy 
dojazdowej. Droga powiatowa nr 2061P relacji Wargowo - Golęczewo zlokalizowana jest poza 
granicą opracowania. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon 
ulicy Bogusławskiego – Północny Wschód - projekt planu wyznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowej, teren edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, teren zieleni krajobrazowej, 
lasy, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny 
ciągów pieszo – rowerowych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi  
Komorniki, w rejonie ul. Sadowej - projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej oraz tereny zieleni urządzonej. Projekt planu był już przedmiotem 
pozytywnego uzgodnienia- postanowienie Zarządu Powiatu w Poznaniu znak: WD.673.17.38.2016 
z 07.04.2015r. Ponownie skierowany do uzgodnienia projekt planu polega na zmianach  
w zakresie parametrów zabudowy działek. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego. Zarząd zwrócił uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów obecnie 
widniejących w ewidencji jako grunty rolne wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu 
na drogach powiatowych i gminnych, a w konsekwencji problemami komunikacyjnymi. Znaczny 
stopień zainwestowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje istotne utrudnienia i 
spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących do Miasta Poznania, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry  
w rejonie ulicy Poznańskiej, Komornickiej i Łęczyckiej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
lub usługowej, zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub 
zabudowy usługowej, zabudowy zagrodowej w gospodarstwie ogrodniczym lub zabudowy 
usługowej, tereny rolnicze, zieleni urządzonej, zieleni izolacyjnej, teren cmentarza, teren 
parkingu, teren dróg publicznych, dróg wewnętrznych, teren publicznego ciągu pieszo - jezdnego 
oraz tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. W obszarze planu występuje jedna 
działka drogowa, stanowiąca własność Gminy Komorniki przyległa do drogi powiatowej nr 2390P 
Komorniki – Łęczyca klasy Z, oznaczona na rysunku planu jako KD-Z. Powyższa działka nr ewid. 
757/4 obr. Wiry, jest m.in. zagospodarowana rowem przydrożnym. Na rysunku  planu wskazana 
jest jako poszerzenie drogi powiatowej. Zgodnie z postanowieniem Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu znak: ZDP.11.440.59/15 zaakceptowano wymienione poszerzenie. Pozostała cześć 
drogi nr 2390P nie jest przedmiotem uzgodnienia w przedmiotowym projekcie planu, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych 
Gminy Pobiedziska - projekt planu wyznacza tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, tereny rolnicze i zieleni otwartej, teren 
cmentarza, tereny lasów, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, teren infrastruktury 
technicznej ropociągowej, teren infrastruktury technicznej kanalizacyjnej, tereny dróg 
publicznych, tereny dróg wewnętrznych. Poza obszarem opracowania przebiegają drogi 
powiatowe o nr 2435P, 2437P, 2485P, 2409P, 2486P, 2483P, 2488P, 2482P, 2174P, 2408P, 2487P. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 
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8. nieuzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi 
Owińska dla obszarów oznaczonych „U” i „UK”, „UO”, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza 
tereny zabudowy usługowej, tereny zieleni parkowej, teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Na obszarze opracowania projektu zlokalizowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno 
Wychowawczy należący do Powiatu Poznańskiego. Droga powiatowa nr 2434P Owińska – Mielno 
zlokalizowana jest poza granicą opracowania. Po analizie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Zarząd wniósł  uwagi, które są zawarte  w postanowieniu, 

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach (18) - projekt 
planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, teren zieleni urządzonej, tereny dróg publicznych, 
teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego, tereny dróg wewnętrznych, teren infrastruktury 
technicznej. Droga powiatowa nr 2417P, ul. Kiszkowska w m. Pobiedziska zlokalizowana jest poza 
granicą opracowania. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz 
obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo 
oraz część Paczkowa – część południowa A - projekt planu wyznacza tereny produkcyjne, 
magazynowo – składowe lub zabudowy usługowej, z dopuszczeniem lokalizowania wielko 
powierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, tereny 
infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, gazownictwo, tereny komunikacji drogowej, teren 
zamknięty – kolejowym, teren startów i lądowań śmigłowców ratunkowych. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej w Lusówku – „Osiedle Morskie Centrum”, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu 
wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z zabudową usługową, tereny zabudowy usługowej, teren zieleni urządzonej, 
teren drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, teren ciągu 
pieszego, tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  
w Kokoszczynie oraz w Rumianku i Górze, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza 
tereny lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych, teren infrastruktury technicznej – gospodarowania 
odpadami oraz lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 
teren drogi dojazdowej wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego. 

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

 

1. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla 
policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizujących zadania służbowe na terenie 
powiatu poznańskiego, 

2. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego, 
3. w sprawie powierzenia Gminie Stęszew prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 

publiczną drogą powiatową nr 2457P,  
4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Swarzędz, 
5. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 

publiczną drogą powiatową nr 2441P, 
6. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 

publiczną drogą powiatową nr 2445P, 
7. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/195/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r.  

w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi nr 2411P i 2441P, 
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8. w Poznaniu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016, 
9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2021, 
10. w sprawie określenia realizowanych przez Powiat Poznański zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje  tych zadań w roku 
2016. 

 
 
V.  PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

 

1. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie zmian w planach finansowych wydziałów Starostwa 
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 
 

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z: 
a) wnioskiem Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu z 16.02.2016 r., 
b) wnioskiem Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Rady Powiatu z 22.02.2016 r., 
c) interpelacją Radnej Powiatu E. Kuleczki - Drausowskiej, dot. drogi nr 2428P odcinka Sobota – 

Golęczewo, 
d) interpelacją Radnej Powiatu E. Kuleczki - Drausowskiej, dot. zmiany organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu ul. Złotnickiej i Obornickiej w m. Złotniki, 
e) interpelacją Radnej Powiatu E. Kuleczki - Drausowskiej, dot. pisma mieszkańca Suchego Lasu  

z 22.09.2015 r., 
f) interpelacją Radnego Powiatu F. Żelaznego dot. nagrody Starosty Poznańskiego przyznanej 

15.01.2016 r. 
 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią zawiadomienia o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego  
nr 1/2016 z dnia 10.02.2016 r. 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, gmina Stęszew, 
powiat poznański, województwo wielkopolskie. 

 
4. Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował program funkcjonalno – użytkowy modernizacji 

zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo - konferencyjnego dla 
Powiatu Poznańskiego. Program został opracowany zgodnie z umową zawartą 18.12.2015 r. 
z firmą Walkowiak LTD z siedzibą w Poznaniu. 

 
5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku kontrolą doraźną 

przeprowadzoną w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy w zakresie ustalenia 
średniorocznej liczby dzieci i faktycznego kosztu ich utrzymania. Kontrola została 
przeprowadzona w okresie od 12.01.2016 r. do 13.01.2016 r. przez Wydział Audytu i Kontroli na 
podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego. Kontrolę przeprowadzono na 
podstawie danych przedstawionych w sprawozdaniach Rb-28S z wykonania planu wydatków 
budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego za okres 
od 2012 r. do 2015 r. Kwoty realizowanych wydatków w ww. latach  były zgodne z wartościami 
wskazanymi w sprawozdaniach Rb-28. Sformułowano zalecenie pokontrolne i określono termin 
jego realizacji.  

 
6. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą doraźną 

przeprowadzoną w Domu Dziecka Kórniku-Bninie w zakresie ustalenia średniorocznej liczby dzieci  
i faktycznego kosztu ich utrzymania. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 20.01.2016 r.  
do 21.01.2016 r. przez Wydział Audytu i Kontroli na podstawie upoważnienia udzielonego przez 
Starostę Poznańskiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie danych przedstawionych  
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w sprawozdaniach Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki 
budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego za okres od 2012 r. do 2015 r. Kwoty 
realizowanych wydatków w ww. latach były zgodne z wartościami wskazanymi w sprawozdaniach 
Rb-28. Sformułowano zalecenie pokontrolne i określono termin jego realizacji. 

 
7. Zarząd Powiatu  zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą  problemową 

prowadzoną w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.  Kontrola została przeprowadzona w dniach od 
02.02.2016 r. do 05.02.2016 r. przez Wydziała Audytu i Kontroli na podstawie upoważnienia 
udzielonego przez Starostę Poznańskiego 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. Kontrolą objęty został IV kwartał 2014 r. i 2015 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały  
w protokole kontroli z 19.02.1016 r.  Sformułowano zalecenia pokontrolne. 

 
8. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskiem, wyraził zgodę na wprowadzenie w SOSW  

w Mosinie dziennika zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej, od 01.09.2016 r. Szkoła spełnia 
warunki techniczne niezbędne do prowadzanie dziennika w formie elektronicznej, zgodnie  
z wymaganiami stawianymi przez MEN. 
 

9. . Zarząd Powiatu zapoznał się rocznym sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  
w Poznaniu – Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2015 roku. 23.02.2016 r.  
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie  
z działalności PUP w roku 2015 na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i wydatkowanych na 
ten cel środków finansowanych z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Korzystna sytuacja gospodarcza aglomeracji poznańskiej ma wyraźne przełożenie na lokalny rynek 
pracy. Świadczy o tym najniższy poziom stopy bezrobocia w skali kraju. Na koniec  grudnia 2015 
roku stopa bezrobocia w Poznaniu wynosiła 2,4%, a w powiecie poznańskim – 2,9%, przy stopie 
bezrobocia w województwie wielkopolskim kształtującej się na poziomie 6,2%, a w kraju 9,8%.  
W 2015 roku w PUP zarejestrowano łącznie 22.756 osób. Z ewidencji wyłączono 25.756 osób. 
Bezrobotnym udzielano pomocy w powrocie na rynek pracy. Formami aktywizacji objęto znacznie 
większą liczbę osób niż w latach poprzedzających, przeznaczając na ten cel kwotę ponad 22 mln zł. 
Bezrobotni korzystali m.in. ze szkoleń – 1.603 osoby, staży zawodowych - 1.210 osób, 592 osobom 
przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Realizując formy wsparcia 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu podpisał w 2015 r. 1.266 umów z pracodawcami. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość uzyskania środków z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. Na ten 
cel Urząd wydatkował  w 2015 r. kwotę ponad 3,7 mln zł.  
Na poznańskim rynku pracy największym problemem jest niedopasowanie podaży pracy do 
popytu na pracę. W dalszym ciągu największy odsetek osób niepracujących posiadał niskie 
kwalifikacje zawodowe. Dlatego w 2015 r. podjęto liczne działania aktywizacyjne mające na celu 
ograniczenie tego zjawiska, również poprzez realizację programów specjalnych wspierających 
osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zarówno bezrobotnych, jak i pracodawców objęto 
zindywidualizowaną pomocą doradców klienta. 
W roku 2015 pracodawcy aglomeracji poznańskiej byli zainteresowani zatrudnieniem 
cudzoziemców w znacznie większym stopniu niż w roku poprzedzającym. Zarejestrowano 17.298 
oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, 
Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, co stanowi ponad czterokrotny wzrost w porównaniu do 
roku 2014. 
Rok 2015 to także rok w nowej perspektywie finansowej środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Wdrożenie nowych programów - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - pozwoliło na uruchomienie dodatkowej 
pomocy dla osób młodych do 29 roku życia, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, oraz dla 
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osób powyżej 29 roku życia z grup defaworyzowanych na rynku pracy, w tym kobiet, osób  
z niepełnosprawnościami czy długotrwale bezrobotnych. 
Rynek Pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2015 r. zawiera m.in. analizę lokalnego rynku 
pracy (ewidencję osób bezrobotnych, strukturę osób bezrobotnych w Poznaniu i powiecie 
poznańskim, ewidencję osób bezrobotnych według gmin powiatu poznańskiego, charakterystykę 
osób bezrobotnych, osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy), informacje nt. aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych (pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, EURES, programy 
rynku pracy  finansowane z EFS, FP, szkolenia, inne formy aktywizacji (staże, praca interwencyjne, 
roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, przygotowanie zawodowe dorosłych, refundacja 
kosztów opieki  nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną, stypendium z tytułu podjęcia nauki, 
zwrot kosztów przejazdu do pracodawcy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom 
zatrudnienia, dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych  do 30 roku życia – bon 
szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie, wspieranie  pracodawców 
zatrudniających osoby po 50 roku życia – dofinansowanie do wynagrodzenia), ekonomia 
społeczna – refundacja składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez spółdzielnie 
socjalne, refundacja świadczeń integracyjnych, aktywizacja zawodowa osób  
z niepełnosprawnościami; wspieranie przedsiębiorczości (nowe firmy powstałe w Poznaniu  
i powiecie poznańskim, finansowanie wsparcia dla pracodawców w zakresie refundacji kosztów 
wyposażenia stanowisk pracy, informacje o działaniach Poznańskiego Ośrodka Wspierania 
Przedsiębiorczości, współpracy z pracodawcami (oferty pracy, zwolnienia grupowe, formy 
współpracy z pracodawcami), współpracy z innymi partnerami rynku pracy (współpraca  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego), działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia, promocja działań urzędu (targi pracy, 
25 lecie Publicznych Służb Zatrudnienia, nagrody i wyróżnienia),  struktura wydatków Funduszu 
Pracy. 
W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu otrzymał liczne nagrody za działania podejmowane 
na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Szczególnie wyróżnienie za najlepsze wyniki 
wdrożenia reformy rynku pracy w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Perłę Jakości w 
konkursie Najwyższa Jakość Ouality International, Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 
podejmowane działania aktywizacyjne w 2014 r. i ich efektywność. 

 
10. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla: 
a) uczennicy ZS nr 2 w Swarzędzu - w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

dydaktycznych roku szkolnego 2015/2016, 
b) uczennicy SOS-W w Mosinie– w wymiarze 6 godzin tygodniowo, do końca nauki  

w pierwszym etapie edukacyjnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała:  
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 21 marca 2016 r.  


