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OP.0021.3.2016 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 21 marca 2016 r. do 22 kwietnia do 2016 r. 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 21 marca 2016 r. do 22 kwietnia 2016 r. odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 

1. 21 marca 2016 r., godz. 12:30, 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, 
 

2. 24  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,  
 

3. 31 marca 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, 
 

4. 4 kwietnia 2016 r., godz. 15:00, 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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5. 7 kwietnia 2016 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, 
 

6. 12 kwietnia 2016 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
Starosta  Jan Grabkowski 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

           Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 

7. 18 kwietnia 2016 r., godz. 09:15, 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, 
 

8. 20 kwietnia 2016 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, 
 
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 14 postanowień 
(w tym 3 o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki 
zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” w 2016 roku (kontynuacja). 
Zarząd zatwierdził jako realizatora programu „EDICTUM” sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. 
Zaproponowany całkowity koszt zaszczepienia jednej osoby wynosi 292,19 zł brutto (w 2015 r. 
była to kwota 288,19 zł). W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta. 
Wysokość  dotacji wynosi 400.000,00 zł, 

3. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2016 roku (kontynuacja). 
Zarząd zatwierdził jako realizatora programu „EDICTUM” sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. 
Zaproponowany całkowity koszt zaszczepienia jednej osoby (3 dawki) wynosi 299,82 zł brutto.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły dwie oferty, druga nie spełniła wymogów 
formalnych. Wysokość dotacji wynosi 300.000,00 zł, 
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4. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonych w związku z realizacją programów 
polityki zdrowotnej w 2015 roku. Zarząd zatwierdził rozliczenie trzech dotacji celowych 
udzielonych w 2015 r. podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą - „EDICTUM” Sp. z o. o.  
z siedzibą w Poznaniu, w związku z realizacją programów zdrowotnych w zakresie: profilaktyki 
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (kontynuacja), profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego (kontynuacja) oraz profilaktycznego 
programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego (kontynuacja).  
Na realizację powyższych programów Powiat Poznański przekazał w 2015 r. dotacje w łącznej 
wysokości 830.000,00 zł. Realizator przedłożył w terminie i zgodnie z zawartymi umowami 
rozliczenie dotacji. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy rozliczeń nie wniesiono uwag. 
Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone w łącznej wysokości 55.241,58 zł, a od kwot 
zwróconych po terminie Wykonawca zapłacił powstałe odsetki za zwłokę w wysokości 60,23 zł. 
Łącznie na realizację ww. programów Powiat wydatkował 774.758,42 zł, co stanowi ok. 93,3% 
wartości zawartych umów, 

5. w sprawie zatwierdzenia rozliczeń dotacji ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 
2015 na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, działających na terenie 
powiatu poznańskiego. W roku 2015 z budżetu Powiatu Poznańskiego wydatkowano na 
dofinansowanie kosztów działalności 9 warsztatów terapii zajęciowej (posiadających 259 miejsc) 
kwotę 583.723,06 zł. Na podstawie przedłożonych przez podmioty prowadzące Warsztaty 
dokumentów, rozliczono kwotę 576.523,64 zł. Niewykorzystana kwota dotacji do zwrotu 
wyniosła 7.199,39 zł, odsetki bankowe od przekazanych kwot dotacji wyniosły 0,69 zł, natomiast 
odsetki za zwłokę liczone w wysokości jak od zaległości podatkowych wyniosły 1,00 zł. Kwoty 
zostały zwrócone na rachunek Powiatu Poznańskiego, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 
Umowa na prowadzenie WTZ Konarzewo przy Stowarzyszeniu Kulturalnym im. Praksedy 
Lemańskiej została rozwiązana przez Powiat Poznański oświadczeniem z 18.03.2015 r. w trybie 
natychmiastowym z dniem 23.03.2015 r. Rozliczenie środków PFRON nastąpiło poprzez zwrot 
środków budżetowych Powiatu Poznańskiego w wysokości 8.325,79 zł w dniu 16.06.2016 r.  
na rachunek PFRON, 

6. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizację zadania z zakresu administracji 
rządowej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego  domu samopomocy – ośrodka 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2015. Zarząd zatwierdził rozliczenie 
dotacji udzielonej Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” z siedzibą  
w Poznaniu, w wysokości 328.943,00 zł. Sprawozdania zostały przedłożone terminowo, podlegały 
bieżącej ocenie w zakresie prawidłowości wykonania zadania i wykorzystania dotacji. Do 
sprawozdań na bieżąco wnoszono uwagi, dotyczące poprawności rozliczenia przekazanych 
środków, zobowiązując jednocześnie Wykonawcę do dokonania stosownych korekt. Wydział 
Spraw Społecznych i Zdrowia, po ostatecznej ocenie przedłożonego sprawozdania końcowego  
(wraz z korektą) pod względem prawidłowości wykonania zadania i wykorzystania dotacji 
stwierdził, że dotacja została rozliczona w pełnej wysokości, 

7. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Węglarzowi, pracownikowi Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu,   do podejmowania czynności w systemie elektronicznej Bazy Danych 
Sprawozdań o Substancjach Zubożających Warstwę Ozonową i Fluorowanych Gazach 
Cieplarnianych w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony 
Przeciwpożarowej,  

8. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na sporządzanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek 
schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, zatwierdzenia 
SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 
do 14 tygodni od dnia podpisania umowy, 

9. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 700/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia  
26 stycznia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu 
poznańskiego, realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2016 r.  
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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 i o wolontariacie. W związku z pismem Prezesa Zarządu Fundacji Studentów  
i Absolwentów Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa z 14.03.2016 r. w sprawie 
rezygnacji z przyznanego dofinansowania w wysokości 35.000,00 zł brutto na realizację zadania 
pn. „17 Otwarty Uniwersytet Powiatu Poznańskiego – Akademia Młodych”, zmienia się 
preliminarz wydatków realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywność Społecznej w roku 
2016. Zmieniony preliminarz stanowi załącznik do uchwały, 

10. w sprawie akceptacji wycinki 18 drzew i 174,6 m² krzewów na terenie parku Dworu  
w Skrzynkach, w celu przygotowania terenu inwestycji pn.: „Modernizacja zabytkowego dworu  
w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo – konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego”. 
Wnioskowane do usunięcia drzewa i krzewy rosną bezpośrednio przy ścianach budynku, a gałęzie 
ich koron wchodzą w kolizję z elewacją dworu, uniemożliwiając prowadzenie prac remontowych  
i konserwatorskich. Wśród drzew przeznaczonych do wycinki znajduje się dąb o obwodzie pnia 
253 cm, który osiągnął znaczne rozmiary, ma rozbudowaną koronę i wysoko osadzony punkt 
ciężkości, jest w złym stanie fitosanitarnym, a jego system korzeniowy, z uwagi na osiągnięte 
rozmiary negatywnie oddziałuje na fundamenty zabytkowego budynku, w związku z czym 
występuje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

11. w sprawie delegowania przedstawicieli powiatu poznańskiego do Zespołu Redakcyjnego  
ds. wydania rocznika „Kronika Powiatu Poznańskiego”: 

− Andrzej Wróblewicz – Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, 

− Grażyna Głowacka – Radna Powiatu Poznańskiego, 

− Maria Lipska – Dyrektor Gabinetu Starosty, 

− Tomasz Skupio – Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, 

− Mirosław Wieloch – Radny Powiatu Poznańskiego, 
12. w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pn. „Akademia Rodzica”. 

Oferta nie spełniła wymogów formalnych, ponieważ zawierała harmonogram nieodpowiadający 
terminowi realizacji zadania, w ofercie wskazano finansowy wkład własny na poziomie niższym 
niż 20% całkowitych kosztów realizacji zadania oraz do oferty nie dołączono sprawozdania 
merytorycznego za 2015 rok, 

13. w sprawie przyjęcia treści obwieszczenia o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu 
ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2020”, 

14. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku do Uchwały Nr 722/2016 Zarządu 
Powiatu w Poznaniu z dnia 8 lutego 2016 r. 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. Sprostowano oczywistą omyłkę polegającą na błędnym wpisaniu rozdziału budżetu 
powiatu, w którym zapisano środki przewidziane na uczestniczenie przez powiat w pokrywaniu 
części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, 

15. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego  
nad realizacją zadania pn. Uporządkowanie instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół  
w Puszczykowie z firmą Roman Młodak NORD z siedzibą w Śremie, na kwotę 1.500,00 zł brutto, 

16. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji inwestycji pn. Rozbudowa Domu 
Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2 polegająca na dostawie i montażu dźwigu 
szpitalnego, wraz z budową przeznaczonego dla tego urządzenia szybu, do 17.04.2016 r.,  
tj. o 8 dni, z uwagi na dwukrotne wstrzymanie prac, z powodu niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, 

17. w sprawie zatwierdzenia rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji budżetowej udzielonej 
niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych  
w 2015 r. (zgodnie z załącznikiem do uchwały). Wydział Edukacji sprawdził pod względem 
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merytorycznym i zweryfikował roczne rozliczenia składane przez organy prowadzące szkoły. 
Rozliczenie obejmuje dotacje w ogólnej wysokości 647.802,00 zł, otrzymane przez I Liceum 
Ogólnokształcące w Swarzędzu (EKOS), Policealną Szkołę Kosmetyczną Julii Kończak  
w Puszczykowie, Szkołę Policealną Lider w Buku, Szkołę Policealną Studium Medyczne Lider  
w Buku, Szkołę Policealną Lider w Pobiedziskach, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące nr 1  
dla Dorosłych w Murowanej Goślinie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skórzewie, 
Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Lider w Buku, Trzyletnie Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych Lider w Pobiedziskach oraz Liceum Ogólnokształcące Zaoczne  
dla Dorosłych w Kostrzynie, 

18. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. VII Otwarte 
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w Skokach przez Przeszkody 
przez Ludowy Klub Jeździecki „ABARIA” Iwno, z siedzibą w Iwnie w wysokości  10.000,00 zł 
brutto, 

19. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2015 r. 
Zarząd przyjął sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2015 oraz informację  
o stanie mienia powiatowego na dzień 31.12.2015 r., 

20. w sprawie wyrażenia zgody na udział Radnych Powiatu Poznańskiego oraz pracowników 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu w Wyjeździe Studyjnym do Austrii pt. „Innowacyjność  
i efektywność w zakresie ochrony środowiska – zagraniczne przykłady”, organizowanym przez 
firmę EKORUM z siedzibą w Poznaniu, w dniach 10 - 13 kwietnia 2016 r. Celem wyjazdu było 
poszukiwanie modelowych rozwiązań współpracy międzygminnej oraz rozbudowanego  
i sprawnie działającego systemu gospodarowania i przetwarzania odpadów. Całkowity koszt 
wyjazdu wyniósł  58.646,40 zł brutto, 

21. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Panu 
Markowi Borowczakowi, do wykonywania w imieniu Zarządu Powiatu funkcji zarządcy drogi,  
a w szczególności do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 
objętym upoważnieniem. Dotychczasowe upoważnienie zostało uzupełnione o nowe zapisy 
dotyczące m.in. składania oświadczeń o posiadanym tytule prawnym do władania 
nieruchomością w postępowaniach w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew  
i krzewów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody,  przeprowadzania 
postępowań przetargowych na sprzedaż i wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych dróg 
powiatowych Powiatu Poznańskiego oraz zawieranie z wybranym oferentem umów. 
Upoważnienie nie obejmuje składania oświadczeń woli w zakresie nabywania nieruchomości  
na rzecz Powiatu Poznańskiego, 

22. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Leszkowi Garwackiemu Zastępcy Dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych w Poznaniu, do wykonywania w imieniu Zarządu Powiatu funkcji zarządcy 
drogi, a w szczególności do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 
objętym upoważnieniem oraz do wykonywania funkcji zarządcy drogi i dokonywania wszystkich 
czynności objętych upoważnieniem udzielonym Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych, podczas 
jego nieobecności. Upoważnienie ważne jest na czas pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora ZDP  
i nie obejmuje składania oświadczeń woli w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu 
Poznańskiego, 

23. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Markowi Bereżeckiemu, Zastępcy Dyrektora  
ds. Inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,  do wykonywania funkcji zarządcy 
drogi, a w szczególności do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 
objętym upoważnieniem oraz do wykonywania funkcji zarządcy drogi i dokonywania wszystkich 
czynności objętych upoważnieniem udzielonym Dyrektorowi  ZDP Panu M. Borowczakowi, 
podczas jednoczesnej nieobecności jego oraz Zastępcy Dyrektora ds. utrzymania, Pana  
L. Garwackiego. Upoważnienie ważne jest na czas pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora  
ds. inwestycyjnych ZDP i nie obejmuje składania oświadczeń woli w zakresie nabywania 
nieruchomości na rzecz Powiatu Poznańskiego, 
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24. w sprawie zmiany uchwały nr 797/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 2016 roku 
w sprawie delegowania przedstawicieli powiatu poznańskiego do Zespołu Redakcyjnego  
ds. wydania rocznika „Kronika Powiatu Poznańskiego”. W celu wsparcia merytorycznego prac  
dot. przygotowania ww. Kroniki, w tym zbierania, oceny i opracowania materiałów do publikacji,  
do składu Zespołu Redakcyjnego dołączył Pan Piotr Zalewski, Asystent Starosty, 

25. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu, w następującym składzie: 
a) przedstawiciele organu prowadzącego: 

− Tomasz Łubiński -  przewodniczący komisji, 

− Renata Ciurlik - członek komisji, 

− Barbara Antoniewicz - członek komisji,  
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 

− Mirosława Abreu – Diaz – członek komisji, 

− Barbara Zatorska - członek komisji, 
c) przedstawiciel Rady Pedagogicznej: 

− Małgorzata Grabiak - członek komisji, 
d) przedstawiciel NSZZ „Solidarność”: 

− Izabela Lorenz – członek komisji. 
Tryb i zasady działania  Komisji konkursowej określa Regulamin Konkursu, 
26. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie mapy do celów projektowych terenu Zespołu Szkół  

w Bolechowie, ul. Obornicka 1, przez firmę Dionizy Waloszczyk Usługi Geodezyjno - 
Kartograficzne z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 1.599,00 zł brutto, 

27. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy dotyczącej sieci WLAN 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac 
Przemysława 9, przez firmę LANSTER sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, za kwotę 12.300,00 zł 
brutto, 

28. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród dla laureatów powiatowego 
etapu konkursu o tematyce antytytoniowej pod hasłem: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”,  
w wysokości 1.000,00 zł. Zadaniem konkursowym było przygotowanie memu o tematyce 
antynikotynowej, który zostanie wykorzystany w działaniach edukacyjno-informacyjnych. Udział 
w konkursie na etapie powiatowym wzięli uczniowie klas V szkół podstawowych z powiatu 
poznańskiego, 

29. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z obszaru kultury i sztuki, 
kultury fizycznej i turystyki oraz pomocy społecznej.” Oferty można składać do 9 maja 2016 r.,   
do godz. 12.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 3 czerwca 2016 r. Wysokość środków 
przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu: 

− kultury i sztuki – 137.130,00 zł, 

− kultury fizycznej i turystyki – 82.884,00 zł,  

− pomocy społecznej – 73.074,00 zł, 
30. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie dokumentacji projektowej oddymiania 
klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, ponieważ 
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

31. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na kontynuację opieki autorskiej nad eksploatacją oraz 
serwisem EGB2005-N. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym  
do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. INTERGRAPH Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który 
zaproponował realizację zamówienia za kwotę 23.837,36 zł brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres 8 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usługi. Planowane 
rozpoczęcie świadczenia usługi to 01.05.2016 r. Na realizację zamówienia zamierzano  
przeznaczyć kwotę 24.000,00 zł brutto, 
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32. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego 
ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów 
Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej.  
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 12 tygodni od dnia podpisania 
umowy, 

33. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie metodą skanowania laserowego 3D, inwentaryzacji 
budowlanej Dworu położonego w Skrzynkach, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 6 tygodni od dnia 
podpisania umowy, 

34. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na przebudowę budynku administracyjnego Zespołu Szkół im. Jadwigi  
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, wraz z elementami 
zagospodarowania terenu, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 19 tygodni od dnia przekazania terenu budowy, 
które nastąpi nie wcześniej niż 19.05.2016 r., 

35. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2015 r. z wykonania przez Powiat Poznański dotacji 
celowych na pomoc finansową, udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
dotacji celowych przekazanych gminom na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy 
inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień. W 2015 r. w budżecie powiatu 
zabezpieczono środki na dotacje w następujący sposób: 
1) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe: 

− § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jst - przyznano kwotę 245.313,00 zł, wykorzystano kwotę 
185.620,29 zł, 

− § 6610 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane  
na podstawie porozumień (umów) między jst - przyznano kwotę 5.867.296,12 zł,  
wykorzystano kwotę 5.341.563,49 zł, 

2) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne: 

− § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
- przyznano kwotę 60.000,00 zł, wykorzystano kwotę 0,00 zł (zadania nie uzyskały 
dofinansowania z NPPDL w związku z tym nie przekazano środków Gminom w 2015 r.). 

Stwierdzono prawidłowość wykonania zadań i wykorzystania przekazanych dotacji. Szczegółowe 
informacje, dotyczące realizacji dotowanych zadań zawiera sprawozdanie stanowiące załącznik  
do uchwały, 

36. w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy pasa drogowego - budowa chodnika Lusowo -
Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa. Zarząd negatywnie zaopiniował inwestycję, polegającą   
na budowie chodnika o długości ok. 0,7 km wzdłuż drogi powiatowej 2420P w miejscowości 
Lusowo, gmina Tarnowo Podgórne. Szerokość chodnika zaprojektowano od 2,00 do 3,00 m,  
z lokalnymi przewężeniami do  1,80 o nawierzchni z  kostki betonowej. Zgodnie z wymogami art. 
11 b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031), właściwy zarządca drogi 
składa wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, po uzyskaniu 
opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta). Właściwym zarządcą dla drogi powiatowej jest w tym przypadku Zarząd 
Powiatu w Poznaniu reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu 
Pana Marka Borowczaka. Występujący z wnioskiem o opinię Pan Krzysztof Szczepaniak  
nie legitymuje się upoważnieniem zarządcy drogi powiatowej. Przedłożone pełnomocnictwo 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne nie stanowi podstawy do wystąpienia o taką opinię dla 
inwestycji na drodze powiatowej. Złożenie takiego wniosku przez Wójta Gminy Tarnowo 
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Podgórne lub jego pełnomocnika musi być poprzedzone podpisaniem odpowiedniego 
porozumienia o powierzeniu przedmiotowego zadania Gminie w zakresie realizacji tego zadania. 
Ponadto zgodnie z art. 11 b wyżej cytowanej ustawy, wniosek powinien zawierać elementy,           
o których mowa w art. 11 d ust. 1 pkt. 4 ustawy, czyli określenie zmian w dotychczasowej 
infrastrukturze zagospodarowania terenu. Dodatkowo, przedsięwzięcie powinno spełniać 
warunki techniczne Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124), 

37. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru  
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym, firmę PERS Roman Pers,  
z siedziba w Suchym Lesie. Upoważnienie wydano na okres od 07.04.2016 r. do 21.04.2016 r., 

38. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane  
w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00052.2015 z dnia 02.11.2015r., 
dotyczącej przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne 
Zacisze 2, polegającą na dostawie i montażu dźwigu szpitalnego, wraz z budową przeznaczonego 
dla tego urządzenia szybu, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia 
udziału w negocjacjach zaprasza się Firmę Handlową ARTMED J. Sienkiewicz A. Kęsy Sp. J.                
z siedzibą  w Tomaszowie Mazowieckim, 

39. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Zakres kontroli 
dotyczy prawidłowości udzielenia zamówienia, w toku przeprowadzonego w 2016 r. w trybie 
przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla ZS Nr 1 w Swarzędzu. Kontrolę przeprowadzili 
upoważnieni przez Starostę Poznańskiego pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli, w terminie 
od 7 do 15 kwietnia 2016 r., 

40. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru     
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym, firmę PERS Roman Pers,          
z siedzibą w Suchym Lesie. Upoważnienie wydano na okres od 07.04.2016 r. do 21.04.2016 r., 

41. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisowych wraz         
z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na terminale. Zarząd zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez Konica Minolta Business Solutions Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,            
w której zaoferowano czas usunięcia awarii urządzenia lub systemu SafeQ - 2 godziny oraz: 

1) wznowienie usług wsparcia serwisowego na System YSoft SafeQ za kwotę 19.680,00 zł 
brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 36 miesięcy od dnia 
02.05.2016 r. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 24.600,00 
zł brutto, 

2) dostawę 15 sztuk licencji na terminale wraz z objęciem ich wsparciem serwisowym  
za kwotę 24.723,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został:  
w zakresie dostawy do 02.05.2016 r., z tym, że dzień 02.05.2016 r. jest wymaganym 
dniem instalacji, w zakresie wsparcia serwisowego na okres 36 miesięcy od dnia 
02.05.2016 r. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 24.907,50 
zł brutto, 

3) dostawę 2 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z instalacją za kwotę 37.438,74 zł 
brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został do dnia 02.05.2016 r.,  
z tym, że dzień 02.05.2016 r. jest wymaganym dniem instalacji. Na wykonanie zadania 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 36.900,00 zł brutto, 

4) świadczenie usługi konserwacyjno - serwisowej, w tym dostarczanie materiałów 
eksploatacyjnych i części zamiennych oraz ich wymiana dla posiadanych przez 
Zamawiającego urządzeń, na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowano:  
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a) cenę 200.000 jednostronnych kopii/wydruków A4 monochromatycznych: 4.920,00 zł 
brutto, 

b) cenę 10.000 jednostronnych kopii/wydruków A4 kolorowych: 1.722,00 zł brutto 
(zaproponowana cena 1 strony to 0,1722 zł brutto).  

Rozliczenia z Wykonawcą, w tym zakresie prowadzone będą na podstawie zaproponowanych         
w ofercie cen jednostkowych brutto za faktycznie wykonane w okresie obowiązywania umowy 
ilości jednostronnych kopii/wydruków monochromatycznych i w kolorze. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został od 02.05.2016 r. do momentu wykorzystania kwoty, jaką 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 263.023,20 zł brutto, jednak nie 
dłużej niż przez 36 miesięcy, 

42. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na dostawę energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu 
Poznańskiego oraz Szpitala w Puszczykowie, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 24 miesięcy, przy czym rozpoczęcie 
realizacji zamówienia zaplanowano na 01.07.2016 r.  

43. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji umowy na wykonanie 
dokumentacji projektowej instalacji wentylacji chłodzenia pomieszczeń budynku Zespołu Szkół  
Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, zawartej z firmą Biuro 
Projektowe Jerzy Surmacewicz z siedzibą w Poznaniu, do 15 maja 2016 r., 

44. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na przebudowę poddasza budynku Zespołu Szkół w Kórniku  
ul. Poznańska 2, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 24 tygodni od dnia przekazania terenu budowy, 
które nastąpi nie wcześniej niż 23.05.2016 r., 

45. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i zarządzania drogami przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu, 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, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza 
się Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Warszawie, 

46. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska       
i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych       
z eksploatacji i podpisanie umowy o udzieleniu dofinansowania. Dofinansowanie ma formę 
bezzwrotnej dotacji i wynosi 2.000,00zł na jeden pojazd kategorii M1 lub N1, przekazany  
do stacji demontażu w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania. 
Powiat przekazał w 2015 r. do stacji demontażu 11 pojazdów kategorii M1 lub N1, wobec których 
sądy orzekły przepadek i które zgodnie z oceną biegłego nie wykazały wartości rynkowej – ich 
naprawa była nieopłacalna, 

47. w sprawie zmiany Uchwały nr 674/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przyznania 
Gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast 
Powiatu Poznańskiego w 2016 r. Zmiana dotyczy zwiększenia środków dla Gminy Murowana 
Goślina o kwotę 64.179,00 zł w związku ze zwiększeniem długości dróg  powiatowych, których 
zarządzanie powierzono gminie, 

48. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej  
w Kobylnicy ul. Poznańska 91, polegające na modernizacji tarasów i wejścia oraz na budowie 
pochylni dla osób niepełnosprawnych, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej.  
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 10 tygodni od dnia przekazania 
terenu budowy, 

49. w sprawie rozliczenia dotacji celowej udzielonej Miastu Poznań na zatrudnienie nauczyciela 
katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów szkół prowadzonych przez 
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Powiat Poznański, będących członkami Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2015, w kwocie 
427,66 zł. Na podstawie informacji przekazanej z Urzędu Miasta Poznania, Wydział Edukacji 
zweryfikował koszty należne na zatrudnienie nauczyciela katechety, 

50. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na prace remontowe w budynku Starostwa Powiatowego                   
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 60 dnia od dnia przekazania terenu 
budowy, 

51. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego,       
z podziałem na 4 części (Część nr 1 – Artykuły i gadżety, Część nr 2 – Daszek, wachlarz, gra 
„Memory”, Część nr 3 – Artykuły tekstylne, Część nr 4 – Termos, portfel, pióro kulkowe), 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia  w zakresie 
każdej części, zaplanowany został na okres do 45 dni od daty zawarcia umowy, 

52. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonego 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. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez firmę Konstanty Spurek Eko-Mix  
z siedzibą we Wrocławiu, w której zaoferowano: 

1) cenę jednostkową brutto za zapakowanie, transport i unieszkodliwienie 1 kg 
zdeponowanych wyrobów zawierających azbest – 0,24 zł, 

2) cenę jednostkową brutto za demontaż 1 kg wyrobów zawierających azbest wraz 
zapakowaniem, transportem i unieszkodliwieniem – 0,98 zł, 

3) do realizacji zamówienia wykorzystanie środków transportu o klasie emisji spalin EURO  
z grupy II, 

4) odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracy, którym zostaną powierzone 
czynności w zakresie demontażu i/lub zapakowania, transportu i unieszkodliwienia 
wyrobów zawierających azbest – 1.  

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. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie zaproponowanych            
w ofercie cen jednostkowych brutto za faktyczne ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest, 
w okresie obowiązywania umowy. W postępowaniu złożono 7 ofert, 

53. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00052.2015 z dnia 02.11.2015 r., dotyczącej 
przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 
polegająca na dostawie i montażu dźwigu szpitalnego wraz z budową przeznaczonego dla tego 
urządzenia szybu. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym  
do wzięcia udziału w negocjacjach tj.: Firmą Handlową ARTMED J. Sienkiewicz A. Kęsy Sp. J.,  
z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 
8.759,93 zł brutto. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 9.443,28 zł brutto. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 4 dni od dnia podpisania umowy, 

54. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowych budynków Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 2 części (Część nr 1 - Wykonanie dokumentacji 
projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego  
ul. Słowackiego 8, Część nr 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów  
w budynku Starostwa Powiatowego ul. Jackowskiego 18 – segment D), zatwierdzenia SIWZ, 
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powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowano na okres do: część 1- 
14 tygodni od dnia podpisania umowy, część 2 – 13 tygodni od dnia podpisania umowy,  

55. w sprawie zmiany uchwały Nr 715/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 lutego 2016 r.  
w sprawie doposażenia urządzeń wielofunkcyjnych typu Bizhub 361 oraz Bizhub C360  
o dodatkowe komponenty. Zmiana dot. sposobu finansowania, 

56. w sprawie zatwierdzenia Fiszki Projektowej dot. Projektu „Rozwój Infrastruktury Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu” do Indykatywnego Wykazu Projektów Zidentyfikowanych 
w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2014-2020, 

57. w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb Zespołu Szkół w Kórniku w zakresie rozwoju 
kształcenia zawodowego dostosowanego do wymagań rynku pracy”. W związku z ogłoszonym 
konkursem w ramach WRPO na lat 2014-2020 w ramach Działania 8.3.1. Kształcenie zawodowe 
młodzież, została przygotowana i przeprowadzona Indywidualna Diagnoza Zapotrzebowania 
Szkoły, na wsparcie w zakresie kształcenia w zawodzie  technik logistyk, 

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

59. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w roku 2015 r. Sprawozdanie, które 
stanowi załącznik do uchwały zostało przekazane Radzie Powiatu, 

60. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań powiatu poznańskiego w zakresie 
kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy 
społecznej przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku. Zestawienia z realizacji ww. zadań zawarte są 
w załącznikach do uchwały, 

61. w sprawie organizacji i dofinansowania etapu powiatowego Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy     
o Samorządzie Terytorialnym przeznaczonego dla uczniów szkół gimnazjalnych, w kwocie 
1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie organizacji etapu powiatowego. Konkurs odbędzie się 
06.05.2016 r. w Gimnazjum  im. Władysława  hr. Zamoyskiego w Kórniku, 

62. w sprawie powołania Komisji konkursowej eliminacji powiatowych Wielkopolskiego Konkursu  
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, w następującym składzie: 

− Barbara Antoniewicz, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowywania Rady Powiatu  
w Poznaniu – Przewodnicząca Komisji, 

− Małgorzata Roszak, inspektor Wydziału Edukacji - Członek  Komisji, 

− Agnieszka Przybylska, inspektor Wydziału Edukacji - Członek  Komisji, 
63. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu 

Pani Hannie Łabuzińskiej, na okres 5 lat szkolnych, tj. od 01.09.2016 r. do 31.08.2021 r., 
64. w sprawie upoważnienia Pana Romualda Najdka – Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów,  

do składania oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego 
środków pieniężnych, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, jednorazowo  
do kwoty 5.000,00 zł brutto, 

65. w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2407P. Zarząd 
pozytywnie zaopiniował inwestycję polegającą na rozbudowie/przebudowie drogi powiatowej  
nr 2407P (ul. Swarzędzkiej) w m. Gruszczyn, gm. Swarzędz. Inwestycja polegać będzie m.in.  
na budowie ciągu pieszo-rowerowego, ciągu pieszego - chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej 
oraz nawierzchni dróg, 
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66. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na zakup i montaż klimatyzatorów w budynkach Starostwa 
Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 i przy ul. Słowackiego, przedsiębiorcy Szymon Trybuś  
Cool-Art. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 17.400,00 zł brutto, 

67. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie poznańskim na 2015 rok.  
Zarząd przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej obejmującą osoby i rodziny korzystające  
z pomocy społecznej, rodzaje problemów osób korzystających z pomocy, ich rozkład ilościowy, 
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy 
społecznej oraz prognozy roku następnego. Ww. dokument, zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej przekazywany jest Radzie Powiatu oraz sejmikowi województwa, 

68. 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., PERS Roman Pers z siedzibą  
w Suchym Lesie. Upoważnienie ważne jest w okresie od 20.04.2016 r. do 04.05.2016 r., 

69. w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych  powiatu poznańskiego za 2015 r.,  
70. w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych  

o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2016. Zarząd przyjął miesięczną wysokość dotacji  
na każdego ucznia liceum ogólnokształcącego w kwocie 475,00 zł. Uchwała ma moc obowiązującą 
od 01.01.2016 r., 

71. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Swarzędzu pani Adrianie Jankowskiej Semik, na okres 5 lat szkolnych, tj. od 01.09.2016 r.  
do 31.09.2021 r. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji 
gospodarczej przy ul. Polnej w Murowanej Goślinie - projekt planu wyznacza: tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni urządzonej  
i infrastruktury, tereny zieleni urządzonej i wód powierzchniowych śródlądowych, teren wód 
powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych, tereny 
infrastruktury technicznej energetyki i kanalizacji. Droga powiatowa nr 2398P relacji Łopuchowo - 
Boduszewo (ul. Gnieźnieńska) przebiega poza granicami opracowania projektu planu. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Skórzewo, terenu w rejonie ulicy Kolejowej i Sportowej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: 
tereny cmentarza, tereny zabudowy usługowej wraz z zielenią urządzoną, tereny parkingów wraz 
z zielenią urządzoną, tereny zieleni izolacyjnej oraz teren drogi publicznej dojazdowej.  Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Zborowo, terenu w rejonie ulicy Zbożowej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren 
zabudowy mieszkaniowej, teren publicznego ciągu pieszo - jezdnego, teren przeznaczony pod 
poszerzenie drogi publicznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dąbrowa, terenu w rejonie ulicy Sadowej i Działkowej, gm. Dopiewo – projekt planu  wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny dróg wewnętrznych.  Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dąbrowa, terenu w rejonie ulicy Wiejskiej i Leśnej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz  
z zabudową usługową, zabudowy usługowej oraz tereny drogi wewnętrznej.  Część terenu objęta 
przedmiotowym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zmianą 
obowiązującego MPZP uchwalonego Uchwałą nr IV/31/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 lutego 
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2003 r. i polega na zmianie parametrów zabudowy oraz korekcie przebiegu terenów komunikacji- 
drogi wewnętrznej. Na obszarze objętym planowaną zmianą planu miejscowego nie zmienia się 
przeznaczenie terenu. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Skórzewo, terenu pomiędzy ulica Batorowską i Lawendową, terenu w rejonie ulicy Sadowej  
i Działkowej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową, 
infrastruktury technicznej oraz tereny komunikacji. Zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XXX/194/08 Rady Gminy Dopiewo  
z dnia 24 listopada 2008 r., polegają na zmianie parametrów zabudowy oraz korekcie przebiegu 
terenów komunikacji- dróg publicznych. Na obszarze objętym planowaną zmianą planu 
miejscowego nie zmienia się przeznaczenie terenu. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

7. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Sobota, rejon ul. Poznańskiej i ul. Klasztornej, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej, teren 
zabudowy przemysłowo – usługowej, tereny komunikacji: drogi publiczne, drogi wewnętrzne.  
W granicach opracowania przebiega droga powiatowa nr 2400P Napachanie – Złotkowo klasy 
głównej oznaczona jako KDG-1. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że projekt planu powinien 
wyznaczać dokładnie przebieg drogi powiatowej nr 2400P, zgodnie z nieruchomościami 
stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z rysunkiem planu wprowadzono 
poszerzenia na włączeniach dróg wewnętrznych oznaczonych jako KDW-2 oraz KDW-4 w drogę 
powiatową na działkach o nr ewid. 53/5, 54/6, 50/12 i 50/4. Poszerzenia drogi znajdują się 
na gruntach stanowiących własność prywatną. Zarząd Powiatu w Poznaniu i Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu nie wnioskowali o poszerzenia pasa drogowego ww. drogi. Zmiana 
szerokości istniejących pasów drogowych wiązałaby się z kosztami wynikającymi z wykupów 
gruntów pod poszerzenia. Nie można zatem, w dokumencie jakim jest miejscowy plan 
zagospodarowania gminy decydować o inwestycjach na terenach będących w kompetencji 
Powiatu Poznańskiego. Budowa dróg wewnętrznych oraz ich połączeń z drogą publiczną należy 
do inwestora, w związku z tym nie stanowi uzasadnienia dla poszerzenia pasa drogowego drogi 
powiatowej. Zarząd Powiatu zwraca również 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 2400P (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 prowadzących w kierunku miasta Poznania, 

8. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  
w miejscowości Napachanie, rejon ul. Starzyńskiej i Rokietnickiej, gm. Rokietnica - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, lasy, teren drogi publicznej lokalnej, 
tereny dróg wewnętrznych. Poza granicą opracowania przebiega droga powiatowa nr 2400P, 
klasy głównej (G), dla której zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 124), 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 winna się odbywać poprzez te drogi. 
Jednocześnie należy zlikwidować w projekcie planu włączenie drogi 1KDW do drogi powiatowej. 
Ponadto w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej  
nr 2400P należy ustalić obowiązującą linię zabudowy w odległości min. 15 m od przedmiotowej 
drogi dla terenu 1MN. Zarząd zwraca również uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów 
oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz tereny zabudowy 
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usługowej wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, w tym na drodze powiatowej  
nr 2400P (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 prowadzących w kierunku miasta Poznania, 

9. 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 
wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej  
z usługami, 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. Projekt planu został już zaopiniowany pozytywnie 
postanowieniem Zarządu Powiatu w Poznaniu znak: WD.673.17.1.2016.MA. Zmiany w projekcie 
planu polegają m.in. na zmianie przeznaczenia terenu z usługowych na tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, wielorodzinnej z usługami, mieszkaniowej jednorodzinnej, sportu  
i rekreacji, wyznaczenie nowych terenów zieleni naturalnej i parkingu wewnętrznego.  
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 prowadzących w kierunku miasta Poznania. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

10. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dąbrowa, w rejonie ulicy Wiejskiej i Poprzecznej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

11. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług 
sportu i rekreacji w miejscowości Zborowo, gm. Dopiewo  - projekt planu wyznacza: tereny usług 
sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleni urządzonej, lasu, tereny 
zieleni izolacyjnej, wód powierzchniowych i zieleni naturalnej, tereny drogi publicznej, parkingu 
ogólnodostępnego, drogi wewnętrznej, teren wewnętrznego ciągu pieszo - jezdnego. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

12. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca. 292 ha) – część III, gm. Swarzędz 
-  projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, teren obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów lub zabudowy usługowej, teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych lub ogrodniczych, tereny rolnicze, tereny lasu, teren zieleni urządzonej, teren 
infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, tereny komunikacji. W granicach opracowania 
projektu planu przebiega była droga wojewódzka nr 433 oznaczona jako KDG, która od dnia  
16 lutego 2016 r. stanowi drogę powiatową. Zgodnie z projektem planu ww. droga poszerzana 
jest do szerokości 20 m i 15,5 m. Zarząd Powiatu proponuje, aby pas drogi KDG przy terenie 
oznaczonym jako 5R, poszerzony został na całej długości do 15,5m. Zarząd Powiatu informuje 
również, że nie zgadza się na włączenie nowoprojektowanej drogi KDZ do drogi KDG z uwagi  
na zbyt bliską odległość skrzyżowań, co jest niezgodne Rozporządzeniem Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124). Odstępy między 
skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 800 m. Dopuszcza się 
wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie mniejsze niż 600 m. 
Ponadto drogi oznaczone jako 10KDW i 11KDW również nie powinny mieć powiązania z drogą 
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KDG. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem drogi klasy G mogą mieć powiązania z drogami nie niższej 
klasy niż L (wyjątkowo klasy D). W związku z tym zjazdy na drogi wewnętrzne nie powinny 
odbywać się z drogi oznaczonej jako KDG. W § 18 pkt 6 należy zamieścić zapis o odprowadzeniu 
wód opadowych i roztopowych poza terenem pasa drogowego drogi powiatowej. Zgodnie  
z art. 39 pkt 9 Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 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. Ponadto 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, problemami komunikacyjnymi, 
możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych relacji 
społeczności lokalnej. Wprowadzanie dodatkowych nowych terenów zabudowy mieszkaniowej 
wzdłuż drogi powiatowej spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 
prowadzących w kierunku miasta Poznania, które powinny pełnić funkcje dróg zbiorczych  
i tranzytowych, 

13. uzgodnienia projektu zmiany 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 - projekt zmiany planu dotyczy terenów już zainwestowanych, na których znajdują 
się m.in. zabytkowy pałac oraz zespół poklasztorny wraz z parkami i zabudową towarzyszącą i ma 
na celu m.in. regulacje linii zabudowy oraz dopuszczenie szerszego katalogu usług, które można 
by zrealizować w obiekcie pałacowym. Wyznaczone parametry zabudowy służą utrzymaniu 
istniejącego charakteru miejscowości. Na obszarze opracowania projektu zlokalizowany jest 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy należący do Powiatu Poznańskiego. Postanowieniem   
z dnia 8 marca 2016 r., znak: WD.673.17.19.2016.ST Zarząd Powiatu wniósł uwagi do projektu 
planu. W ponownie złożonym do uzgodnienia projekcie planu dokonano następujących zmian dla 
obszarów oznaczonych 2U, 3U i 2ZP: 

− dopuszczono lokalizację budowli w formie wsporczych konstrukcji służących zachowaniu 
ogrodzeń, 

− dopuszczono lokalizację obiektów małej architektury, pomników, altan, oranżerii, 
niekubaturowych obiektów sportowych, 

− zwiększono powierzchnię zabudowy do 40% dla terenu 2U, 

− zmniejszono wymóg powierzchni biologicznie czynnej do 15% na terenach 2U i 3U, 

− zmieniono intensywność zabudowy na terenie 2U – nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 
2,5 

− zmniejszono wymagania dotyczące normatywu parkingowego – wymóg miejsc 
postojowych na terenie 2U w ilości nie mniejszej niż 5 miejsc postojowych, w tym 1 dla 
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, 

− na rysunku planu dokonano korekty linii zabudowy w rejonie Placu Przemysława. 
Powyższe zmiany uwzględniają potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
dla realizacji inwestycji takich jak montaż nowych urządzeń oraz wykonanie nowych budowli  
i infrastruktury technicznej, w tym na części terenu, na którym zlokalizowane są obecnie 
urządzenia do nauki orientacji przestrzennej dla osób niewidomych oraz plac zabaw dla dzieci. 
Zapisy planu również umożliwią remont murowanego ogrodzenia między terenami 3U i 2ZP,  
a ulicą Poznańską oraz inwestycje związane z zagospodarowaniem terenu 2U od strony Placu 
Przemysława. Ponadto wskaźnik zabudowy większy o około 10% od wskaźnika obliczonego dla 
istniejącej zabudowy oraz obniżony wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dają możliwość 
rozbudowy ośrodka, rewitalizacji zabytkowego dziedzińca, budowy parkingów i dojazdów. 
Jednocześnie nie jest możliwe spełnienie warunku dotyczącego zmiany linii zabudowy i korekty 
linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu na terenach 2U i 2ZP. Ewentualne zmiany  
w tym zakresie mogłyby być niezgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego Gminy Czerwonak oraz niezgodne z Rozporządzeniem nr 4/05 Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka. W przedmiotowym planie ochrony, teren ten został zakwalifikowany do strefy 
funkcjonalno - przestrzennej F1. Droga powiatowa nr 2434P Owińska – Mielno zlokalizowana jest 
poza granicą opracowania, 

14. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Technologiczny 
– Północy Wschód w Złotnikach, 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. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego. 

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

1. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/78/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach administracyjnych miast, zmienionej uchwałą nr XI/130/V/2015 z dnia 
28 października 2015 r. 

2. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu poznańskiego odcinków 
dróg powiatowych. 

3. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2476P. 

4. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2019”. 
5. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016. 
6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2021. 
7. w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz realizacji zadań związanych z obsługą regularnej linii 

autobusowej nr 471 Swarzędz – Biedrusko umożliwiającej przejazd, większych grup rowerzystów  
i turystów. 

8. w sprawie udzielenia Gminie Kleszczewo pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 
polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 489 na trasie Kleszczewo – Siekierki 
Wlk. – Gowarzewo – Swarzędz. 

9. w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową 2464P. 

10. w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową 2429P i 2440P. 

11. Poznaniu w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania  publicznego  
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową 2392P – ul. Poznańską w m. Jankowice. 

12. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową 2387P - ul. Szkolna w m. Plewiska. 

13. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dopiewo. 
 

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) protokołem kontroli przeprowadzonej 25.02.2016 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  

w Poznaniu dot. modernizacji Zespołu Szkół w Mosinie – etap I, 
b) wnioskiem Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu w Poznaniu z 14.03.2016 

r., dot. koszulek z logo Powiatu Poznańskiego w celach promocyjnych podczas pełnienia 
mandatu radnych, 

c) pismem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej z 1 kwietnia 2016 r. dot. uchwały Rady  
Powiatu w Poznaniu Nr XV/202/V/2016 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego. 
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3. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie za rok 2015 oraz Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w zakresie pieczy zastępczej za rok 2015. Ww. sprawozdania zostały przedstawione Radzie 
Powiatu.  

 
4. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla ucznia SOS-W w Mosinie,                  

w wymiarze 10 godzin tygodniowo, do końca II semestru roku szkolnego 2015/2016. 
 

5. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Gminą Komorniki w sprawie udzielenia 
Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie  
do 1 etatu pedagogicznego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Puszczykowie, Filia  
w Komornikach w 2016 roku, w łącznej wysokości 12.000,00 zł brutto. 
  

6. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
w Puszczykowie, wyraził zgodę na zwiększenie wymiaru czasu pracy z 0,5 do pełnego etatu 
pracownikowi administracji, od dnia 1 września 2016 r. 

 
7. Zarząd Powiatu wyraził  zgodę na realizację godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej 

Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu, do dnia 29.04.2016 r. : 

− Tomasz Zandecki – dyrektor, w wymiarze 1,32 godziny tygodniowo, 

− Wojciech Hoffmann – wicedyrektor, w wymiarze 0,98 godziny tygodniowo. 
 
8. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią zawiadomienia o wszczęciu  postępowania w związku  

z budową ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach – odcinek od ul. Szkolnej do rzeki Wirynki,  
gm. Komorniki. Inwestycja włącza się w drogę powiatową ul. Grunwaldzką w Plewiskach droga 
powiatowa nr 2387P, w zakresie nawiązania do jej nawierzchni. 

 
9. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią zawiadomienia o wszczęciu  postępowania w związku  

z budową ulic Wiosny Ludów i Sowińskiego w Mosinie, z rygorem natychmiastowej wykonalności. 
Inwestycja włącza się w drogę powiatową nr 2466P ul. Sowiniecką w Mosinie, w zakresie 
nawiązania do jej nawierzchni.  

 
10. Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt stanowiska Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie 

Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Ww. projekt został przekazany Radzie Powiatu.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
Magdalena Krygier 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 25 kwietnia 2016 r.  


