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OP.0021.4.2016  

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 25 kwietnia  do 13 maja 2016 roku 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

Zarząd Powiatu w Poznaniu w okresie od dnia 25 kwietnia 2016 r. do 13 maja 2016 r. obradował na 

6  posiedzeniach, które odbyły się w dniach: 25 i 28  kwietnia, 4, 9, 10 i 11 maja  2016 r. 

W trakcie posiedzeń Zarząd Powiatu podjął 33 uchwały oraz pozytywnie zaopiniował 7 projektów 

Uchwał Rady Powiatu.  

Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były kwestie związane z wykonywaniem zadań nałożonych 

na powiat oraz wynikające z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i Starostwa. 

 

II. Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął 33 Uchwały: 

1. Na posiedzeniu w dniu 25  kwietnia 2016 r. podjęto  5 Uchwał  (NR 863 – NR 867) 

2. Na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. podjęto  13 Uchwał  (NR 868 – NR 880) 

3. Na posiedzeniu w dniu 4 maja 2016 r. podjęto 4  Uchwały  (NR 881 – NR 884) 

4. Na posiedzeniu w dniu 9 maja 2016 r. podjęto  7 Uchwał  (NR 885 – NR 891) 

5. Na posiedzeniu w dniu 10  maja 2016 r. podjęto  4 Uchwały  (NR 892 – NR 895) 

6. Na posiedzeniu w dniu  11 maja 2016 r. nie  podjęto  uchwał. 

 

Treść uchwał wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu 

Poznańskiego pod adresem: www.bip.powiat.poznan.pl  w zakładce „Uchwały Zarządu Powiatu”. 

 

III. Postanowienia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Poznaniu postanowił o uzgodnieniu  6 projektów 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dot. Gmin: Komorniki (2 postanowienia),  

Suchy Las (2 postanowienia),  Kórnik,  Rokietnica. 

 

Treść postanowień dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego 

pod adresem: www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce „Opinie dot. projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego”. 

 

IV. Projekty Uchwał Rady Powiatu w Poznaniu. 

Zarząd Powiatu w Poznaniu pozytywnie zaopiniował i przekazał Radzie Powiatu 7 projektów 

Uchwał Rady Powiatu w Poznaniu. 

 

Treść uchwał wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu 

Poznańskiego pod adresem: www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce „Projekty Uchwały Rady 

Powiatu”. 

 

V. Inne sprawy omawiane przez Zarząd Powiatu: 

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

oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.  

 

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z: 

- wnioskiem Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Poznaniu z 20.04.2016 r. 

- wnioskami zgłoszonymi  podczas XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 27.04.2016 r. 
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3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla ucznia ZS w Bolechowie,  

w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2015/2016. 

 

4. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskiem, wyraził zgodę na wsparcie organizacji 

Powiatowej Konferencji Psychologicznej pn. „Rola przywiązania i więzi w rozwoju dziecka”  

w kwocie 2.500,00 zł brutto. Konferencja skierowana jest do psychologów, pedagogów, 

nauczycieli szkół z terenu powiatu poznańskiego, poradni psychologiczno - pedagogicznych, 

kuratorów, asystentów rodziny, koordynatorów oraz pracowników socjalnych.  

 

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z dokumentacją z przeprowadzonego przez Wielkopolskie Centrum 

Audytorsko – Księgowe sp. z o .o. z siedzibą w Poznaniu, badania sprawozdania finansowego 

Powiatu Poznańskiego za 2015 r., na który składa się: bilans z wykonania budżetu, łączny bilans 

jednostki budżetowej, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu 

jednostki. W wyniku przeprowadzonego badania oceniono, że sprawozdanie finansowe we 

wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji 

majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2015 r., jak też jej wyniku finansowego za 

rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz że zostało sporządzone zgodnie  

z zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych, jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.  

 

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego dot. 

budowy drogi gminnej i o przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału 

dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 

realizację  inwestycji drogowej na budowę drogi gminnej - ulicy 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. 

 

7. Zarząd Powiatu zapoznał sie z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego dot. 

budowy ul. Wiosny Ludów i Sowińskiego w miejscowości Mosina i o przystąpieniu do 

rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia  

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowie ulic 

Wiosny Ludów i Sowińskiego w miejscowości Mosina z rygorem natychmiastowej wykonalności. 

Inwestycja włącza się w drogę powiatową nr 2466P ul. Sowiniecką w Mosinie, w zakresie 

nawiązania do jej nawierzchni. 

 

8. Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu „Informację o sposobie wykonania Uchwał Rady 

Powiatu w Poznaniu podjętych w 2015 roku”.  

 

 

Sprawozdanie z pracy Zarządu dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu 

Poznańskiego pod adresem: www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce Zarząd Powiatu/sprawozdania  

z pracy Zarządu. 

 

 

 

 

Opracowała:  

Justyna Nowakowska  

Wydział Organizacyjny 

Poznań, 16 maja 2016 r.  


