OP.0021.5.2016

SPRAWOZDANIE Z PRACY
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU
od 16 maja 2016 roku do 24 czerwca 2016 roku
I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu.
W okresie od 16 maja 2016 roku do 24 czerwca 2016 roku odbyło się 9 posiedzeń Zarządu Powiatu
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach:
1. 16 maja 2016 r., godz. 12:20, w którym udział wzięli:
Starosta
Jan Grabkowski
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Mieczysław Ferenc
Członek Zarządu
Zygmunt Jeżewski
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska,

2. 18 maja 2016 r., godz. 14:45, w którym udział wzięli:
Starosta
Jan Grabkowski
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Zygmunt Jeżewski
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska,

3. 23 maja 2016 r., godz. 13:30, 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,

4. 25 maja 2016 r., godz. 14:30, w którym udział wzięli:
Starosta
Jan Grabkowski
Członek Zarządu
Mieczysław Ferenc
Członek Zarządu
Zygmunt Jeżewski
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska,
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5. 31 maja 2016 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli:
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,
6. 8 czerwca 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
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska,
7. 13 czerwca 2016 r., godz. 15:00, w którym udział wzięli:
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Zygmunt Jeżewski,

8. 17 czerwca 2016 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli:
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,

9. 21 czerwca 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
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska,
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 17 postanowień
(w tym 2 o nieuzgodnieniu),
2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego
nad realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku administracyjnego Zespołu Szkół im. Jadwigi
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy wraz z elementami zagospodarowania terenu”,
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z firmą Biuro Obsługi Budownictwa Marian Wojciechowski w Murowanej Goślinie, na kwotę
19.000,00 zł. W postępowaniu złożono dwie oferty, druga była na kwotę 48.500,00 zł brutto,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o pełnienie nadzoru archeologicznego
i wykonania na tej podstawie opracowania, z Panią dr Barbarą Stolpiak, na kwotę 5.500,00 zł
brutto. Realizacja zadania dot. przebudowy budynku administracyjnego wiąże się
z wykonywaniem robót w strefie ochrony konserwatorskiej. Pozwolenie na prowadzenie prac
budowlanych dla tego zadania, wydane przez Powiatowego Konserwatora Zabytków zobowiązuje
do prowadzenia nadzoru archeologicznego podczas wykonywania prac,
w sprawie unieważnienia części nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowych
budynków Starostwa Powiatowego w Poznaniu, dotyczącej wykonania dokumentacji
projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
ul. Słowackiego 8, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych z logo
Powiatu Poznańskiego, z podziałem na 4 części. Zarząd Powiatu zatwierdził w zakresie:
− Części nr 1 – Artykuły i gadżety - wybór oferty złożonej przez MK Studio Agencja Reklamowa
Mirosław Komin z siedzibą w Poznaniu, która zaoferowała realizację zadania za kwotę
72.443,73 zł brutto,
− Części nr 2 – Daszek, wachlarz, gra „Memory” – unieważnia się postępowanie, ponieważ cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia tj. 12.720,00 zł, a jedyna złożona oferta była na kwotę
31.980,00 zł brutto,
− Części nr 3 – Artykuły tekstylne - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Pracownię
Reklamy AD Halina Zaleńska z siedzibą w Krakowie, która zaproponowała realizację
zamówienia za kwotę 26.322,00 zł brutto,
− Części nr 4 – Termos, portfel, pióro kulkowe - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez
Pracownię Reklamy AD Halina Zaleńska z siedzibą w Krakowie, która zaproponowała
realizację zamówienia za kwotę 24.600,00 zł brutto,
w sprawie zakupu oprogramowania OCR dla urządzeń wielofunkcyjnych wraz z rocznym
wsparciem, od firmy Konica Minolta Business Solutions Polska sp. z o. o., oddział w Poznaniu,
za kwotę 5.803,14 zł brutto,
w sprawie zakupu laptopa z trzyletnią gwarancją rozszerzoną, stacji dokującej oraz torby i dysku
zewnętrznego, od firmy Infomex sp. z o. o., oddział w Poznaniu, za kwotę 6.015,57 zł brutto,
w sprawie zakupu dwóch urządzeń sieciowych FortiGate 50E na potrzeby filii Wydziału
Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach i Tarnowie Podgórnym, od firmy POINT sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie, za kwotę 9.102,00 zł brutto,
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg
na terenie gminy Komorniki w miejscowościach: m. Komorniki – ul. Nad Wirynką zlokalizowana
na dz. nr ewid. 756/22, 997/10, ul. Słoneczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 149/2, ul. Spokojna
zlokalizowana na dz. nr ewid. 151, m. Plewiska - ul. Rolna zlokalizowana na dz. nr ewid. 755/11
(część działki), 756/1 (część działki), 732/9, 733/9, 749/11 (część działki), m. Rosnówko - ul. Kręta
zlokalizowana na działce nr ewid. 174, ul. Leśna zlokalizowana na działce nr ewid. 192 (część
działki), m. Chomęcice – ul. Środkowa zlokalizowana na działce nr ewid. 531. Przedmiotowe drogi
uzupełniają siec dróg służących miejscowym potrzebom, posiadają utwardzone nawierzchnie,
a działki ewidencyjne, na których są zlokalizowane drogi stanowią własność gminy, co stanowi
podstawę do zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych,
w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji
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sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – Segment D,
ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Dobrowolskiej Zastępcy Dyrektora
Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do podejmowania czynności
w systemie elektronicznej Bazy Danych Sprawozdań o Substancjach Zubażających Warstwę
Ozonową i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń
i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
w sprawie ogłoszenia II 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 było składać do 17.06.2016 r., do godz. 15.00. Nabór wniosków dot. prac
przy zabytkach zlokalizowanych w powiecie poznańskim, których realizacja rozpocznie się
nie wcześniej jak 11.07.2016 r., a kończy nie później niż 05.12.2016 r.,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej sporządzenia uproszczonych planów
urządzenia lasów, z Przedsiębiorstwem Usług Przyrodniczo - Leśnych TAXUS Tomasz Lisowski
Robert Nowakowski z siedzibą w Poznaniu, które zaproponowało realizację zamówienia za kwotę
90.880,95 zł brutto. W przeprowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty, pozostałe były
na kwoty: 117.945,60 zł i 104.618,77 zł brutto,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację festynu dla dzieci przebywających
w pieczy zastępczej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, w wysokości 17.000,00 zł. Festyn
odbył się 01.06.2016 r. na terenie stadionu przy Zespole Szkół w Puszczykowie. Organizacje
festynu zlecono firmie Eurozet sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która złożyła ofertę cenową
na niższą kwotę spośród dwóch otrzymanych ofert,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych w związku z organizacją XIV Majowego
Rodzinnego Pikniku Krwiodawców, w wysokości 700,00 zł. Piknik odbył się 28.05.2016 r.
przy leśniczówce Poznań – Zieliniec. Celem imprezy było propagowanie idei honorowego
krwiodawstwa, jak również zachęcanie mieszkańców do udziału w akcjach profilaktycznych
i zdrowotnych (np. zbiórka krwi) oraz pozyskanie potencjalnych dawców szpiku kostnego,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania pn. „Przebudowa poddasza budynku Zespołu Szkół w Kórniku przy
ul. Poznańskiej 2”, z firmą SMARTINVEST Obsługa Inwestycji Maciej Bonikowski z siedzibą
w Święciechowie, za kwotę 14.760,00 zł,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej
pn. „Przebudowa mieszkania na salę lekcyjną w budynku szkoły w Zespole Szkół w Mosinie”,
z firmą SMARTINVEST Obsługa Inwestycji Maciej Bonikowski z siedzibą w Święciechowie,
za kwotę 5.000,00 zł,
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie ekspertyzy w zakresie modernizacji kotłowni obiektów
Powiatu Poznańskiego (ZS w Mosinie, ZS w Puszczykowie, ZS w Rokietnicy, SOS-W w Owińskach,
ZS w Kórniku, Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, ZS nr 2 w Swarzędzu), z firmą USŁUGI PROJEKTOWE
WOJCIECH JANKOWIAK z siedzibą w Gołuskach, za kwotę 33.579,00 zł,
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Konradowi Furman – przedstawicielowi Wykonawcy
dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9, tj. Spółki Demiurg
sp. z o. o., sp. k. z siedzibą w Poznaniu. Pełnomocnictwo obejmuje występowanie w imieniu
Powiatu Poznańskiego przed urzędami i instytucjami w sprawach dotyczących uzgodnień
ww. dokumentacji projektowej,
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Poznań na zwrot kosztów
rehabilitacji mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie
Poznania w 2015 roku. Przekazano dotację w kwocie 40.383,74 zł, rzeczywisty koszt zadania
wyniósł 39.779,26 zł, nie wykorzystano dotacji w kwocie 604,48 zł. Przekazane środki finansowe
zostały wykorzystane przez Miasto Poznań zgodnie z przeznaczeniem, kwota niewykorzystanej
dotacji została ustalona w sposób prawidłowy i zwrócona na rachunek bankowy powiatu wraz
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z należnymi odsetkami od zaległości podatkowych w dniu 29.03.2016 r. (termin zwrotu
niewykorzystanej dotacji zgodnie z umową określony został na dzień 31.01.2016 r.),
w sprawie powołania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkól i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański,
w następującym składzie:
− Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński - Przewodniczący komisji,
− Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” - Dorota Iwanowska,
− Przedstawiciel ZNP - Kalina Grzelak,
− Przedstawiciel Rady Powiatu w Poznaniu - Barbara Antoniewicz,
− Przedstawiciel Rady Powiatu w Poznaniu - Andrzej Laskowski,
− Pracownik Wydziału Edukacji - Agnieszka Przybylska,
w sprawie powołania „Zespołu ds. monitorowania Programu opieki nad zabytkami
powiatu poznańskiego na lata 2016-2019” oraz przyjęcia regulaminu działania „Zespołu
ds. monitorowania Programu opieki nad zabytkami powiatu poznańskiego na lata 2016-2019”,
w następującym składzie:
− Starosta Poznański - Przewodniczący Zespołu,
− Wicestarosta Poznański - Wiceprzewodniczący Zespołu,
− Przewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystki,
− Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania,
− Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów,
− Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów,
− Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
− Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem,
− Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej,
− Powiatowy Konserwator Zabytków,
− Zastępca Powiatowego Konserwatora Zabytków - Sekretarz Zespołu,
− Pracownik Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, zatrudniony na stanowisku ds. kultury
i ochrony dóbr kultury,
− Pracownik zatrudniony na stanowisku ds. Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego.
Do zadań Zespołu należy opiniowanie stanu realizacji Programu opieki nad zabytkami Powiatu
poznańskiego na lata 2016-2019. Kadencja Zespołu trwa do dnia 31 grudnia 2019 r. Zarząd ustalił
regulamin działania Zespołu, który jest załącznikiem do uchwały,
w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania mapy aktualizowanej dla celów projektowych
terenu ZS nr 1 w Swarzędzu, firmie Maciej Turowski Firma Usługowa Turowski z siedzibą
w Poznaniu, za kwotę 1.080,00 zł brutto. W trakcie wykonywania dokumentacji, projektant
zwrócił się o uszczegółowienie mapy, w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych
informacji niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania obiektu, dlatego wykonanie
aktualizacji mapy jest konieczne,
w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej,
ul. Przemysłowej w m. Zakrzewo gm. Dopiewo, na działkach nr ewidencyjny 144 i 144/4. Z uwagi
na niemożność zaliczenia przedmiotowej drogi do innej kategorii, w celu ewentualnego
pozbawienia jej kategorii drogi publicznej, przedmiotową drogę należy wyłączyć z użytkowania
w myśl przepisów prawa handlowego. Jednocześnie należy uporządkować stan prawny działek
ewidencyjnych, na których znajduje się przedmiotowa droga, gdyż z ewidencji wynika, iż działka
nr ewid. 141/1 stanowi własność podmiotu prywatnego,
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki, na ubezpieczenie pojazdów
w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00044.2015 z dnia 14.10.2015 r.,
dot. ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej powiatu poznańskiego i podległych
jednostek organizacyjnych, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na prace remontowe w budynku Starostwa
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Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty
złożonej przez Spółdzielnię Rzemieślniczą Zdunów, Usług Budowlanych i Produkcji Różnej
w Poznaniu, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 108.512,25 zł brutto. Termin
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.
W postępowaniu złożono 6 ofert, do kwoty 162.964,75 zł brutto,
28. w sprawie akceptacji koncepcji wykonanej w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji
projektowej rewaloryzacji wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, Plac
Przemysława 9”, realizowanego na podstawie umowy nr ZP.272.00078.2015, zawartej
z DEMIURG sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu,
29. w sprawie zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych
przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2016 r. na realizację zadań powiatu
poznańskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki oraz pomocy społecznej
w II otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu zatwierdził
preliminarz wydatków:
− w zakresie kultury i sztuki (na 10 złożonych wniosków przyznano 5 dotacji, na łączną kwotę
58.000,00 zł),
− w zakresie kultury fizycznej (na 15 złożonych wniosków przyznano 9 dotacji, na łączną kwotę
46.634,00 zł),
− w zakresie turystyki (na 4 złożone wnioski przyznano 4 dotacje, na łączną kwotę 18.758,00
zł),
− w zakresie pomocy społecznej (na 15 złożonych wniosków przyznano 8 dotacji, na łączną
kwotę 46.634,00 zł),
30. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu dróg wojewódzkich. Zarząd Powiatu opiniuje
pozytywnie przebieg dróg wojewódzkich na terenie powiatu poznańskiego, z uwagami:
1) droga wojewódzka nr 433
a) proponuje się nazwę Poznań /Węzeł Poznań Krzesiny A2 - granica miasta/,
b) proponuje się określenie przebiegu w następujący sposób:
− ul. B. Krzywoustego od Węzeł Poznań Krzesiny A2 do ul. Zamenhofa,
− nieciągłość przebiegu pokrywa się z drogą wojewódzką nr 196 ul. Zamenhofa i ul. Hetmańską
od ul. Krzywoustego do ul. Arciszewskiego,
− ul. Reymonta od ul. Hetmańskiej do ul. Grunwaldzkiej,
− ul. Przybyszewskiego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Dąbrowskiego,
− ul. Żeromskiego od ul. Dąbrowskiego do ul. Św. Wawrzyńca,
− ul. Niestachowska od ul. Św. Wawrzyńca do ul. Wojska Polskiego,
− ul. Witosa od ul. Wojska Polskiego do ul. Lechickiej,
− ul. Obornicka od ul. Lechickiej do granicy miasta.
2) droga wojewódzka nr 196
a) proponuje się nazwę Poznań /Węzeł Poznań Komorniki A2/ - Murowana Goślina –
Wągrowiec,
b) proponuje się określenie przebiegu takiego samego jak byłej drogi krajowej nr 5, ze względu
na występującą częściową nieciągłość drogi na skrzyżowaniu ulic Głogowska/Hetmańska,
czyli ograniczone relacje skrętu w lewo tzn. w następujący sposób:
− ul. Głogowska od Węzła Poznań Komorniki A2 do ul. Hetmańskiej,
− ul. Ściegiennego od ul. Głogowskiej do ul. Arciszewskiego,
− ul. Arciszewskiego od ul. Ściegiennego do ul. Hetmańskiej,
− ul. Hetmańska od ul. Arciszewskiego do ul. Zamenhofa,
− ul. Zamenhofa od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego,
− ul. Jana Pawła II od ul. Krzywoustego do ul. Warszawskiej,
− ul. Podwale od ul. Warszawskiej do ul. Zawady,
− ul. Prymasa A. Hlonda od ul. Zawady do ul. Bałtyckiej,
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−

nieciągłość przebiegu pokrywa się z drogą krajową nr 92 ul. Bałtycka od ul. Prymasa
A. Hlonda do ul. Gdyńskiej,
− ul. Gdyńska od ul. Bałtyckiej do granicy miasta.
3) droga wojewódzka nr 306 i 307
a) z uwagi na znaczenie komunikacyjne dróg wojewódzkich nr 306 i 307 proponuje się
odwrócenie przebiegu tras dróg wojewódzkich przez miasto Buk, tj. uznać za ważniejszą
drogę wojewódzką nr 307 stanowiącą połączenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego
z sąsiednim powiatem nowotomyskim. Natomiast drugorzędna droga wojewódzka
nr 306 w mieście Buk posiadałaby nieciągłość na przebiegu po obwodnicy drogi
wojewódzkiej nr 307,
b) proponuje się określenie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 306 w następujący sposób:
− ul. Bohaterów Bukowskich od granicy miasta do ul. Wielkowiejskiej,
− ul. Wielkowiejska od ul. Bohaterów Bukowskich do ul. Smugi,
− ul. Św. Rocha od ul. Smugi do granicy miasta,
− ul. Dobieżyńska od ul. Jana Pawła II do granicy miasta.
c) proponuje się określenie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 307 w następujący sposób:
− ul. Jana Pawła II (obwodnica) od granicy miasta do granicy miasta.
Zmiany terenu dróg wojewódzkich na terenie powiatu związane są z zaliczeniem dróg
do kategorii dróg wojewódzkich byłych dróg gminnych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
13 września o zmianie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz pozbawieniem
kategorii dróg wojewódzkich na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych dotychczasowych kategorii,
31. w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Poznaniu. Z uwagi na potrzebę przyjęcia
w trybie pilnym niżej wymienionych projektów uchwał, Zarząd Powiatu zwrócił się o zwołanie
sesji Rady na dzień 30.05.2016r.:
− w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016,
− w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 20162021,
− w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego polegającego
na zarządzaniu drogą powiatową nr 2408P i 2147P w Pobiedziskach oraz 2437P i 2485P
w Biskupicach,
− w sprawie powierzenia Gminie Murowana Goślina prowadzenia zadania publicznego
polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2393P,
32. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Leszkowi Garwackiemu Zastępcy Dyrektora
ds. utrzymania 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 ZDP,
podczas jego nieobecności. Upoważnienie ważne jest na czas pełnienia funkcji Zastępcy
Dyrektora ds. utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu i nie obejmuje składania
oświadczeń woli w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu Poznańskiego,
33. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na druk przewodnika powiatu poznańskiego wraz
z mapą. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór Zakładu Poligraficznego Tomasz Kędziora, który
zaproponował realizację zamówienia za kwotę 59.430,00 zł brutto. Publikacja zostanie
przygotowana, wydana i dostarczona do siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu w terminie
30 dni od dnia zawarcia umowy. Ze względu na dużą popularność przewodnika zarówno
w polskiej jak i w angielskiej oraz niemieckiej wersji językowej, konieczny jest ich dodruk, dzięki
czemu zostanie zapewniona dystrybucja publikacji przynajmniej do końca roku 2016,
34. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów opracowania Strategii
Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r., w kwocie 150.000,00 zł. Wykonawca wyłoniony
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, opracuje Strategię Rozwoju
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Powiatu Poznańskiego do 2030 r. Zakres działań podjętych przez wykonawcę obejmować będzie:
diagnozę stanu powiatu z ukazaniem dynamiki zjawisk za lata 2010-2015, określenie potrzeb
mieszkańców powiatu z zastosowaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej,
identyfikację głównych problemów i wyzwań powiatu, określenie misji i wizji powiatu, celów
strategicznych, celów i działań operacyjnych, opis wdrażania, monitoringu i ewaluacji strategii.
Strategia zostanie sporządzona metodą ekspercko - społeczną, z zastosowaniem tradycyjnych
i internetowych metod konsultacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów
17 gmin powiatu poznańskiego,
35. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej rozbudowy pasa drogowego ul. Leśnej
w Przeźmierowie. Inwestycja polega m.in. na budowie jezdni, chodników, zjazdów, umocnienia
pobocza oraz przebudowie kanalizacji deszczowej,
36. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej budowy ścieżki pieszo - rowerowej Lusowo Tarnowo Podgórne przy ul. Wierzbowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Wniosek
pełnomocnika, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne został złożony
z kserokopią pełnomocnictwa. Należy dołączyć oryginał ww. dokumentu. Ponadto we wniosku
należy określić kategorię drogi. W przypadku gdy występujący z wnioskiem o opinię pełnomocnik
legitymuje się upoważnieniem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, na mocy zawartego
porozumienia o powierzeniu przedmiotowego zadania Gminie, zawartego między Powiatem
Poznańskim a Gminą Tarnowo Podgórne, należy to również wskazać we wniosku. Ponadto
na załączonej mapie brak wskazania linii terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, tj. linii,
która w swym zakresie obejmie wszystkie działki, na których planuje się inwestycje art. 11d ust. 1 pkt 1 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). Dodatkowo
przedsięwzięcie powinno spełniać warunki techniczne określone w Rozporządzeniu 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 wydania negatywnej opinii dotyczącej przebudowy ulicy Wysogotowskiej
w Przeźmierowie. Wniosek pełnomocnika, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Tarnowo
Podgórne został złożony z kserokopią pełnomocnictwa. Należy dołączyć oryginał ww. dokumentu.
Ponadto we wniosku należy określić kategorię drogi. W przypadku gdy występujący z wnioskiem
o opinię pełnomocnik legitymuje się upoważnieniem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, na mocy
zawartego porozumienia o powierzeniu przedmiotowego zadania Gminie, zawartego między
Powiatem Poznańskim a Gminą Tarnowo Podgórne, należy to również wskazać we wniosku.
Ponadto na załączonej mapie brak wskazania linii terenu niezbędnego dla obiektów
budowlanych, tj. linii, która w swym zakresie obejmie wszystkie działki, na których planuje się
inwestycje - art. 11d ust. 1 pkt 1 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).
Dodatkowo przedsięwzięcie powinno spełniać warunki techniczne określone w Rozporządzeniu
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).
38. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu przedsięwzięć, określonych
w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XIII/150/2015 z dnia 16 grudnia
2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2021,
Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,
Pani Małgorzacie Waszak. Upoważnienie jest niezbędne do realizacji przedsięwzięcia określonego
w załączniku nr 2, realizowanego przez PODGiK,
39. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w umowie nr ZP.272.00005.2016, zawartej
z Pocztą Polską S. A. w dniu 29 lutego 2016 r. na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa
Powiatowego w Poznaniu. Zmienia się załącznik nr 4 „Formularz Ofertowy”, w związku ze zmianą
cennika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, obowiązującego od 01.03.2016 r.,
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40. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w umowie nr ZP.272.00006.2016, zawartej
z Pocztą Polską S. A. w dniu 18 marca 2016 r. na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa
Powiatowego w Poznaniu. Zmienia się załącznik nr 6 „Formularz Ofertowy”, w związku ze zmianą
cennika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, obowiązującego od 01.03.2016 r.,
41. w sprawie zmiany uchwały Nr 2349/2013 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2013 roku
w sprawie określenia procedur zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Zmiana dot. wzoru oferty i wzoru sprawozdania z realizacji zadania
publicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
4 kwietnia 2016 r.,
42. w sprawie ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Interwencji
Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, polegającego na modernizacji tarasów i wejścia oraz
na budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji
przetargowej,
43. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do „Rządowego programu wspomagania w latach
2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Mosinie. Wartość zadania wynosi 27.620,00 zł, z czego wkład własny wynosi 5.737,00 zł,
a wartość dotacji 21.883,00 zł,
44. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany do umowy nr ZP.272.00011.2015 z dnia
31 marca 2015 r., tj. na zwiększenie zakresu numeracji telefonów stacjonarnych Starostwa
Powiatowego w Poznaniu i przyłączenie numerów z filii Wydziału Komunikacji i Transportu
w Stęszewie do centrali Starostwa, w celu obniżenia kosztów,
45. w sprawie ponownego przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty
budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00023.2015
z dnia 04.05.2015 r. pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń
biurowych znajdujących się na I piętrze w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu”,
o instalacje chłodzenia pomieszczenia parteru, w związku z modernizacją piwnicy, parteru
i III piętra, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej,
46. w sprawie akceptacji projektu budowlanego wykonanego w ramach zadania pn. Opracowanie
wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole
Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a”, realizowanego na podstawie umowy
nr ZP.272.00050.2015 z dnia 28.09.2015 r. z Pilch Architekci sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
47. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup artykułów spożywczych w związku
z organizacją Festynu Integracyjnego „Dzieci – Dzieciom” Poznań 2016, który odbył się
03.06.2016 r., w kwocie 1.000,00 zł,
48. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Skupio do uczestnictwa i wykonywania
prawa głosu w imieniu Powiatu Poznańskiego w spotkaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S. A. w Poznaniu w dniu
02.06.2016 r.,
49. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa
Podgórnego 2. Wniosek określa inwestycję, polegającą na wyznaczeniu nowych linii
rozgraniczających projektowanej obwodnicy. W ramach zadania przewiduje się budowę jezdni,
ścieżki rowerowej i chodnika oraz budowę nowych skrzyżowań typu rondo z ul. Rolną i drogą
powiatową. Inwestycja obejmuje także przebudowę naziemnych i podziemnych urządzeń
uzbrojenia terenu. Inwestycja rozpoczyna się włączeniem do ronda w ciągu drogi powiatowej
nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo, a kończy włączeniem w drogę powiatową nr 2404P
Tarnowo Podgórne - Karolewo - Napachanie. Wskazuje się, że na załączonej mapie brak
określenia linii terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych - tj. linii, która w swym zakresie
obejmie wszystkie działki, na których planuje się inwestycję - art. 11d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
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publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031). Ze wskazanej mapy oraz linii rozgraniczających musi
także jasno wynikać, w jakim zakresie planowana jest inwestycja na drogach powiatowych
(budowa/przebudowa innej drogi publicznej), a w jakim inwestycja wiodąca tj. budowa drogi
gminnej. Dodatkowo wyjaśnia się, że 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),
50. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej
nr 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego. Wniosek został złożony wraz z kserokopią
pełnomocnictwa. Należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa dla występującego w imieniu
zarządcy drogi. Ponadto zgodnie z art. 11b 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) wniosek powinien zawierać elementy, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt. 2 i 4
ww. ustawy czyli m.in. analizę powiązania drogi z innym drogami publicznymi, w której należy
te kategorie określić oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu. Ponadto na załączonej mapie brak wskazania linii terenu niezbędnego dla obiektów
budowlanych - tj. linii, która w swym zakresie obejmie wszystkie działki, na których planuje się
inwestycję - art. 11d ust. 1 pkt. 1 ustawy. Dodatkowo wyjaśnia się, że 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),
51. w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Jankiewicza – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych
z realizacją projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz
mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W ramach projektu „Urządzenia mechatroniczne w procesie
produkcyjnym samochodów”, planowane są wiosną i jesienią 2017 i 2018 r. trzy wyjazdy, każdy
po 18 uczniów do Mlada Bolesław. Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu
mechatroniki ogólnej. Przewidywana wartość projektu to ok. 94.000,00 euro. Projekt
będzie kontynuacją działań podjętych w 2016 r. pod patronatem Narodowej Agencji Programu
Erasmus+,
52. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie
aktualizacji projektu budowlano – wykonawczego adaptacji i aranżacji wnętrz budynku
położonego przy ul. Słowackiego 8 dla zadania pn. „Modernizacja korytarzy II i III piętra budynku
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu”, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej.
Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się KONTRAPUNKT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
53. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru wniosków o nagrodę powiatu poznańskiego
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochrony kultury
w następującym składzie:
− Przewodniczący Komisji Jan Grabkowski - Starosta Poznański,
− Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Burdajewicz - Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu,
− Członek Komisji Tomasz Łubiński - Wicestarosta Poznański,
− Członek Komisji Andrzej Wróblewicz - Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej,
− Sekretarz Komisji Tomasz Skupio - Zastępca Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności
Społecznej,
− Członek Komisji Grażyna Głowacka - Przewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fizycznej
i Turystki,
− Członek Komisji Barbara Antoniewicz - Członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystki.
Regulamin prac Komisji stanowi załącznik do uchwały,
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54. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wymianę instalacji odgromowej budynku przy
ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, z przedsiębiorstwem Wielobranżowym ELPROPO spółka cywilna
z siedzibą w Stęszewie, za kwotę 13.500,00 zł brutto,
55. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych
niektórych odcinków dróg położonych w gminie Łubowo, powiat gnieźnieński.
− droga nr 2457P dr. woj. 197 – Owieczki – Lubowo – Goranin – Niedom – dr. pow. 2160P –
odcinek Owieczki – Łubowo (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 197 w miejscowości
Owieczki do skrzyżowania z byłą drogą krajową nr 5 w Łubowie) o długości 4,340 km,
− droga nr 2484P (Łagiewniki) gr. pow. gnieźnieńskiego – Rybitwy – dr. pow. 2199P – odcinek
od skrzyżowania z drogą nr 2199P w miejscowości Rybitwy do granicy powiatu
gnieźnieńskiego o długości 0,710 km. Droga powiatowa nr 2457P zlokalizowana jest
na terenie powiatu gnieźnieńskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu
poznańskiego. Droga powiatowa nr 2484P posiada przedłużenie na terenie powiatu
poznańskiego i po pozbawieniu jej kategorii na terenie powiatu gnieźnieńskiego, będzie
przebiegać tylko na terenie powiatu poznańskiego,
56. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki,
na ubezpieczenie pojazdów w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy
nr ZP.272.00044.2015 z dnia 14.05.2015 r. dotyczącej ubezpieczenia majątku oraz
odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych. Zarząd
Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Warszawie, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 5.619.00 zł brutto.
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 31.12.2017 r. ,
57. w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku
z nieterminowym rozliczeniem dotacji oraz niedokonaniem w terminie zwrotu dotacji celowej
udzielonej w 2015 r. Miastu Poznań. Dotacja dotyczyła przeznaczenia środków na pokrycie
kosztów rehabilitacji za 2015 r. mieszkańców powiatu poznańskiego, którzy zostali przyjęci
do warsztatów terapii zajęciowej. Niewykorzystana kwota dotacji nie została zwrócona
w terminie określonym w porozumieniu, co nosi znamiona naruszenia dyscypliny finansów
publicznych,
58. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P i 2403P.
Inwestycja polega na rozbudowie drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice
na odcinku Lusówko (Rozalina) – Więckowice oraz drogi powiatowej nr 2403P Więckowice Dopiewo w m. Więckowice, gm. Tarnowo Podgórne. Wniosek określa inwestycję polegającą
na wyznaczeniu nowych linii rozgraniczających. W ramach zadania przewiduje się przebudowę
jezdni, budowę ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę skrzyżowań, przebudowę
i zabezpieczenie uzbrojenia terenu. Wniosek został złożony wraz z kserokopią pełnomocnictwa.
Należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa dla osoby występującej w imieniu zarządcy drogi.
Ponadto, w związku z brakiem wszystkich elementów wniosku wynikających z art. 11b ust. 1a
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
nie ma podstaw do wydania opinii pozytywnej,
59. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, na zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9,
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,
60. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego adwokatowi Pawłowi Sowisło oraz radcy
prawnemu Przemysławowi Przerywaczowi z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych
P.J. Sowisło & Topolewski spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą w Poznaniu, do występowania
w imieniu Powiatu Poznańskiego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie
Wielkopolskiemu o zapłatę, tytułem uzupełnienia dotacji przyznanych powiatowi w 2014 r.
na załatwianie spraw dotyczących zwrotu nieruchomości, stanowiących własność Miasta
Poznania,
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61. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie ustalania zgonu i jego
przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego
w 2016r., na realizację zamówienia przeznacza się kwotę 7.000,00 zł (tj. 450,00zł brutto
za jednostkową usługę). Wykaz osób powołanych do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn oraz
wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego ustalony będzie
w Zarządzeniu Starosty Poznańskiego,
62. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla radcy prawnego Justyny Gliszczyńskiej – Gniewek,
pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu do reprezentowania Powiatu Poznańskiego
przed Regionalną Izbą Obrachunkową w Poznaniu w postępowaniu nadzorczym w odniesieniu
do uchwały nr XIV/186/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie
powiatu poznańskiego,
63. 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. Z uwagi
na to, że kwota przeznaczona na realizację umowy nie została jeszcze wykorzystana, termin
realizacji umowy przedłużony zostanie o 2 miesiące, tj. do 31 sierpnia 2016 r.,
64. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych, z podziałem na 3 części (Część
nr 1 – Artykuły i gadżety, Część nr 2 – Daszek, wachlarz, gra „Memory”, Część nr 3 – Artykuły
i gadżety wykorzystywane w działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego),
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji w zakresie każdej z części,
zaplanowany został na okres do 45 dni od daty zawarcia umowy,
65. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej opracowania Strategii Rozwoju
Powiatu Poznańskiego do 2030 r., z Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, które zaproponowało realizację zamówienia za kwotę 149.300,00 zł
brutto. Wybrana oferta była najkorzystniejsza cenowo, spośród trzech złożonych. Pozostałe
oferty były na kwoty: 149.500,00 zł i 149.800,00 zł brutto,
66. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby
jednostek Powiatu Poznańskiego oraz Szpitala w Puszczykowie. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór
oferty złożonej przez Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację
zamówienia za kwotę 2.274.012,55 zł brutto. Zamówienie realizowane będzie do kwoty, jaką
zamierza się przeznaczyć na wykonanie zadania tj., do wysokości 2.915.000,00 zł brutto. Termin
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 24 miesięcy, przy czym rozpoczęcie realizacji
zamówienia zaplanowane zostało na 01.07.2016 r. W przeprowadzonym postępowaniu złożono
4 oferty, do kwoty 2.427.517,69 zł brutto,
67. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej LusowoTarnowo Podgórne przy ul. Wierzbowej (droga powiatowa nr 2420) na terenie gminy Tarnowo
Podgórne. Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika, wykonanie nowej
nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej, kładki dla pieszych i rowerzystów nad rowem,
68. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej przebudowy ulicy Wysogotowskiej
w Przeźmierowie. Inwestycja polega na rozbiórce istniejącej nawierzchni, wykonaniu nowej
jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, budowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego,
69. w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli
emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, na ogólną kwotę
10.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały. Świadczenia otrzymało 18 osób, w wysokości
od 400,00 zł do 1000,00 zł,
70. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego w zakresie języka polskiego, Pani Agnieszce
Gałązce - Kozłowskiej, nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
w Swarzędzu, na okres 2 lat, tj. od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.,
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71. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, na wykonanie dokumentacji projektowych, z podziałem na 3 części
(Część nr 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, Część nr 2 – Wykonanie dokumentacji
projektowej zagospodarowania terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół im. Adama
Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, Część nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej
modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18),
zatwierdzenie SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin zamówienia zaplanowany został
maksymalnie na okres:
− Część nr 1 – do 14 tygodni od dnia podpisania umowy,
− Część nr 2 – do 10 tygodni od dnia podpisania umowy,
− Część nr 3 – do 13 tygodni od dnia podpisania umowy,
72. w sprawie udzielenia dotacji na odstrzał redukcyjny lisów i jenotów, w łącznej wysokości
12.520,00 zł (20,00 zł brutto/sztuka) następującym kołom łowieckim:
− Koło Łowieckie Nr 21 „JAWOR” – 2.000,00 zł,
− Koło Łowieckie Nr 85 „RYŚ” – 1.000,00 zł,
− Koło Łowieckie Nr 33 „ŻBIK” – 2.100,00 zł,
− Koło Łowieckie Nr 32 „LIS” – 1.400,00 zł,
− Koło Łowieckie Nr 22 „CZAJKA” – 2.200,00 zł,
− Koło Łowieckie Nr 86 „SOKÓŁ” – 1.600,00 zł,
− Koło Łowieckie Nr 80 „SŁONKA” – 820,00 zł,
− Koło Łowieckie Nr 81 „DROP” – 1.400,00 zł.
Kilkuletnie działania kół łowieckich polegające na przeprowadzeniu odstrzałów redukcyjnych
lisów i jenotów przynoszą wymierne efekty w postaci zmniejszenia populacji tych zwierząt,
zagrażających drobnej zwierzynie, a zwłaszcza ptactwu, młodym sarnom, populacji zająca oraz
ograniczenia siedlisk wścieklizny. Odstrzał redukcyjny służy przywróceniu równowagi ekologicznej
w środowisku,
73. w sprawie akceptacji koncepcji wykonanej w ramach zadania pn. Sporządzenie dokumentacji
projektowej rozbudowy Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła
w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, realizowanego na podstawie umowy nr ZP.272.00061.2015
z 02.02.2016 r., zawartej z firmą ABK PROJEKT Bogdan Mrozowski z siedzibą w Zielonej Górze.
Ww. koncepcja została wykonana zgodnie z warunkami określonymi w umowie i w programie
funkcjonalno – użytkowym,
74. w sprawie upoważnienia Nadleśnictwa Konstantynowo do przeprowadzenia postępowania
i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Powiatu Poznańskiego w celu realizacji
przedsięwzięcia polegającego na ratowaniu kuropatwy, gatunku zagrożonego wyginięciem, drogą
restytucji oraz wprowadzenia jej na stare miejsce bytowania,
75. w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia polegającego na ratowaniu kuropatwy, gatunku
zagrożonego wyginięciem, realizowanego przez Nadleśnictwo Konstantynowo, w wysokości
do 24.500,00 zł. Nadleśnictwo Konstantynowo realizuje na swoim terenie program „Ożywić
pola”, którego elementem jest ratowanie kuropatwy. Przedsięwzięcie obejmuje następujące
gminy powiatu poznańskiego: Mosina, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne oraz
Komorniki i realizowane jest poprzez poprawę warunków środowiskowych głównie na terenach
polnych, polegających na prowadzeniu podsadzenia oraz zakładaniu nowych nasadzeń wybranych
gatunków drzew i krzewów, budowanie sztucznych powierzchni niezależnych zbiorników
wodnych umiejscowionych tam, gdzie w okresie lata występuje dotkliwy brak wody,
wprowadzenie na stare miejsca bytowania kuropatwy, intensywną ochronę wszystkich zwierząt
prowadzoną zgodnie z obowiązującym prawem oraz jesienno-zimowe dokarmianie wszystkich
gatunków zwierząt zimowych. Liczebność kuropatw jest już na tak niskim poziomie,
że z biologicznego punktu widzenia przy widocznych pojedynczych ptakach i bardzo nielicznych
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rozpoznanych stadkach, powrót do stanów nie zagrożonych wyginięciem jest mało
prawdopodobny,
76. w sprawie upoważnienia Koła Łowieckiego Nr 13 „Lis” do przeprowadzenia postępowania
i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Powiatu Poznańskiego w celu realizacji
przedsięwzięcia polegającego na ratowaniu kuropatwy, gatunku zagrożonego wyginięciem, drogą
restytucji oraz wprowadzenia jej na stare miejsce bytowania,
77. w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia polegającego na ratowaniu kuropatwy, gatunku
zagrożonego wyginięciem, realizowanego przez Koło Łowieckie Nr 13 „Lis”, w wysokości
do 5.500.00 zł. Koło Łowieckie Nr 13 „Lis" uczestniczy w realizacji programu „Ożywić pola",
którego elementem jest ratowanie kuropatwy. Przedsięwzięcie obejmuje gminy: Suchy Las
i Rokietnicę i jest realizowane m.in. poprzez: zakładanie remiz śródpolnych poprzez nasadzanie
na nieużytkach różnego rodzaju gatunków drzew i krzewów, tworząc w ten sposób naturalne
środowisko dla zwierzyny, pobudowanie sieci podsypów dla ptactwa, w których regularnie
wykładana jest karma (ziarno zbóż, poślad zbożowy, buraki), wprowadzenie na stare miejsca
bytowania kuropatwy. Liczebność kuropatw jest już na tak niskim poziomie, że z biologicznego
punktu widzenia przy widocznych pojedynczych ptakach i bardzo nielicznych rozpoznanych
stadkach, powrót do stanów nie zagrożonych wyginięciem jest mało prawdopodobny,
78. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej
nr 2401P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego. Inwestycja polegać będzie na m.in.
na przebudowie i rozbudowie przedmiotowej drogi, poszerzeniu nawierzchni jezdni, przebudowie
skrzyżowań, budowie ścieżki rowerowej, przebudowie i budowie nowych przepustów, budowie
chodnika, korekcie odwodnienia, zmianie lokalizacji zatok autobusowych i przebudowie
kolidujących urządzeń. Zwraca się uwagę na odcinki pasa drogowego pozostałych dróg
powiatowych, które powinny znaleźć się poza liniami rozgraniczającymi (inwestycji wiodącej)
drogi powiatowej nr 2410P, a w liniach innych dróg publicznych – dot. np. DP 2446, 2447P.
Uwaga to dotyczy również ewentualnych innych dróg publicznych, przecinających inwestycję
główną. Dodatkowo wyjaśnia się, że 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) – droga powiatowa 2410P jest drogą o klasie G,
79. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej modernizacji pomieszczeń piwnicy,
parteru i III piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8, z firmą TWM sp. z. o. o. z siedzibą
w Poznaniu, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 87.713,45 zł brutto. Wybrana
oferta była najkorzystniejsza cenowo spośród dwóch złożonych, druga była na kwotę 98.070,48 zł
brutto,
80. w sprawie zakończenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach
zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00023.2015 z dnia 04.05.2015 r., pn.
„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń biurowych znajdujących się na
I piętrze w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu”, o instalację chłodzenia pomieszczenia
parteru, w związku z modernizacją piwnicy. Zaproszony do negocjacji Wykonawca, tj. BOMAX
S. A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, poinformował że znajduje się w likwidacji i z przyczyn
formalno – prawnych nie może przystąpić do negocjacji. W związku z powyższym, w konsekwencji
przeprowadzenia niniejszego postępowania, nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia
publicznego,
81. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji ds. wyboru wniosków o nagrodę
powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury za rok 2015. Ww. protokół stanowi załącznik do uchwały,
82. w sprawie zatwierdzenia zestawienia podziału nagród powiatu poznańskiego za osiągniecia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2015,
w następujący sposób:
− I nagroda w wysokości 8.000,00 zł netto - Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta
w Swarzędzu,
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− II nagroda w wysokości 5.500,00 zł netto - Hubert Wejmann - Buk,
− III nagroda w wysokości 2.500,00 zł netto - Towarzystwo Poligrodzianie - Przeźmierowo,
83. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na rozbudowę
systemu kolejkowego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, służącego
do zarzadzania obsługą klientów, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej.
Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się iFlow sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Termin
realizacji zamówienia zaplanowany został:
− dla lokalizacji Pobiedziska i Tarnowo Podgórne – do 31.08.2016 r.,
− dla lokalizacji Poznań – do 30.09.2016 r.,
84. w sprawie uchwalenia projektu założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017.
Zarząd Powiatu przyjął następujące wysokości wskaźników:
− średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3% (1,7% w 2016 r.),
− nominalny wzrost wynagrodzeń brutto: 4,0% - DD Kórnik, OWR Kobylnica, DPS Lisówki,
OIK Kobylnica, 3% - Dom Rodzinny w Swarzędzu, PCPR, PODGiK, PUP, Starostwo, ZDP,
pracownicy oświatowi wg odrębnych przepisów, PINB wg zawiadomienia Wojewody,
− średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług inwestycyjnych – 1,0% (1,7%),
− przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – 4.350,00zł (4.055,00 zł),
− minimalne wynagrodzenie za pracę – 2.112,00 zł (1.850,00 zł)
− odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego – 1.160,00 zł (1.140,00 zł).
POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie
Podgórnym – dla działki nr 1141/4 - projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie
Podgórnym w Sadach, w rejonie ulicy technicznej – część „B” - projekt planu wyznacza tereny
zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej, teren drogi wewnętrznej.
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy:
Brackiej i Śliwkowej w Murowanej Goślinie - projekt planu wyznacza tereny zabudowy
mieszkaniowo - usługowej, teren zabudowy usługowej, teren drogi publicznej klasy lokalnej, teren
drogi publicznej klasy dojazdowej, teren zieleni krajobrazowej, łąk, zadrzewień i wód
powierzchniowych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
4. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy
ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie – projekt planu wyznacza tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni, tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, zabudowy usługowej, usługowej
w zieleni, tereny zieleni urządzonej, wód powierzchniowych śródlądowych oraz zieleni urządzonej,
drogi publicznej klasy głównej, zbiorczej, dojazdowej, terenu publicznego ciągu pieszo - jezdnego,
publicznych ciągów pieszo - rowerowych, teren parkingu w zieleni oraz teren infrastruktury
technicznej - kanalizacja. W granicach planu znajdują się drogi powiatowe ul. Mostowa w Mosinie
droga klasy G nr 2463P (Mosina – Grabianowo) oraz droga powiatowa nr 2466P ul. Wawrzyniaka
w Mosinie droga klasy Z (Mosina – Żabno). Zarząd Powiatu zgadza się na poszerzenia o działki
prywatne - użytki drogowe w zakresie regulacji istniejącego pasa drogowego, tj. dz. nr ewid.
3107/1 oraz 1849/2 obr. Mosina. Nie zgadza się jednak na poszerzenia w zakresie działek
należących do Skarbu Państwa w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych, które stanowią użytki oznaczone jako grunty pod wodami płynącymi oraz rowy
np. dz. nr ewid. 1679/1, 1642/10, 1681/1, 1686/2, 1680 - obr. Mosina. Ponadto Zarząd zwraca
uwagę na poprawne oznaczenia klas technicznych tych dróg na rysunku planu tj. ulica Mostowa
klasy G a ulica Wawrzyniaka klasy Z. Dodatkowo, Zarząd Powiatu nie zgadza się na oznaczanie
ulicy Mostowej jako KD-Z/ZZ, czyli w granicy obszaru szczególnego zagrożenia powodzią,
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co mogłoby się wiązać z wykluczaniem inwestycji na tym terenie lub prowadzenie ich pod
nadzorem zarządcy wód. Jednocześnie tereny 1KD-D i 2KD-D nie zostały oznaczone jako obszary
zagrożone powodzią, a znajdują się w zbliżeniu do terenu wód powierzchniowych śródlądowych,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Mrowino, rejon drogi wojewódzkiej – etap I - projekt planu wyznacza tereny zabudowy techniczno
– produkcyjnej oraz tereny obsługi komunikacji i transportu drogowego. Ustalenia projektu planu
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie,
w rejonie ulic: Kościelnej i Południowej oraz dla działek nr 324/6, 324/7, 324/8 w rejonie ulic
Kwiatowej i Krańcowej, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni urządzonej, teren elektroenergetyki, teren drogi
publicznej dojazdowej, teren drogi pieszo-jezdnej. Droga powiatowa nr 2406P ul. Rynkowa
w Przeźmierowie przebiega poza granicą opracowania planu. Ustalenia projektu planu
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
uzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Plewiska w rejonie ulic: Kolejowej, Zielarskiej i Strażewicza, gm. Komorniki - projekt zmiany planu
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, zieleni
urządzonej, tereny sportowo-rekreacyjne, tereny dróg publicznych, dróg wewnętrznych i ciągów
pieszo - rowerowych. Część terenu objęta przedmiotowym projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest zmianą obowiązującego MPZP uchwalonego Uchwałą
nr XIV/141/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. Na obszarze objętym
planowaną zmianą planu miejscowego nie zmienia się przeznaczenie terenu. Modyfikacja
obowiązującego planu polega na zmianie odległości, w której wyznaczona została
nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowy usługowej. Zmianie podlega wyłącznie
część graficzna planu, natomiast część tekstowa pozostaje bez zmian. Ustalenia projektu planu
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
uzgodnienia z uwagami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część południową terenów położnych w obrębie Kołata, gm. Pobiedziska po orzeczeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego postanowienie z dnia 30.10.2015 r.
nr SKO.GP.4000.451.2015, oraz po orzeczeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego
postanowienie z dnia 30.03.2016 r. nr SKO.GP.4000.55.2016 - projekt planu wyznacza tereny:
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych, tereny rolnicze, lasów i zalesień, łąk i pastwisk, wód powierzchniowych
śródlądowych, zieleni urządzonej, ogrodów działkowych, dróg publicznych, dróg wewnętrznych
i teren infrastruktury. W granicach planu znajduje się droga powiatowa nr 2487P Tuczno –
Jerzykowo, oznaczona symbolem 2 KD-Z. W ramach planu zaprojektowano poszerzenia drogi
powiatowej. Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z dnia
22.04.2015 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu pozytywnie uzgadnia projekt planu z uwagami dot.
zmian w zapisach projektu planu:
− § 13 pkt 6 lit. a – wprowadzenie zapisu o zakazie lokalizacji miejsc parkingowych w pasie
drogi powiatowej 2487 P,
− § 14 ust. 3 pkt 2 – wykreślenie zapisu o dopuszczeniu lokalizacji przepompowni ścieków
na terenach KD-Z,
uzgodnienia z uwagami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część północną terenów położonych w obrębie Kołata, gm. Pobiedziska,
po orzeczeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego postanowienie z dnia 30.10.2015 r.
nr SKO.GP.4000.450.2015, oraz po orzeczeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego
postanowienie z dnia 30.03.2016r. nr SKO.GP.4000.56.2016 - projekt planu wyznacza tereny:
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych, tereny rolnicze, lasów i zalesień, łąk i pastwisk, wód powierzchniowych
śródlądowych, zieleni urządzonej, dróg publicznych, dróg wewnętrznych i teren infrastruktury.
W granicach planu znajduje się droga powiatowa nr 2487P Tuczno – Jerzykowo, oznaczona
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symbolem KD-Z. W ramach planu zaprojektowano poszerzenia drogi powiatowej. Zgodnie
z postanowieniem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z dnia 22.04.2015 r, Zarząd
Powiatu w Poznaniu pozytywnie uzgadnia powyższe poszerzenia. Ponadto należy wprowadzić
zmiany w zapisach planu:
− § 9 ust. 9 pkt 3 – należy dostosować tekst planu do rysunku w zakresie szerokości pasa
drogowego,
− § 9 ust. 9 pkt 1 – wykreślenie § 9 ust. 9 pkt 1 lit. b oraz dopisanie do pkt 2 zapisu
o dopuszczeniu lokalizacji ścieżki rowerowej,
− § 13 pkt 6 lit. a – wprowadzenie zapisu o zakazie lokalizacji miejsc parkingowych w pasie
drogi powiatowej 2487 P,
− § 14 ust. 3 pkt 2 – wykreślenie zapisu o dopuszczeniu lokalizacji przepompowni ścieków
na terenach KD-Z,
nieuzgodnienia przesłanego do ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek,
gm. Mosina - projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowy usługowej, tereny lasów, tereny rolnicze, teren
infrastruktury technicznej - wodociągowej, teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej,
teren infrastruktury technicznej tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny dróg publicznych
klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. W granicach opracowania znajduje się droga
powiatowa nr 2462P relacji Daszewice- Rogalinek. Przedmiotowa droga nie spełnia definicji drogi
powiatowej i winna zostać przekwalifikowana do kategorii dróg gminnych. Postanowieniem znak:
WD.673.17.75.2015.MA z dnia 03.08.2015 r., Zarząd Powiatu w Poznaniu uzgodnił negatywnie
już wcześniej przedmiotowy projekt planu. W uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z rysunkiem
planu do granic pasa drogowego drogi powiatowej włączono działki stanowiące własność m.in.
Skarbu Państwa w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych czy Gminy
Mosina, zmieniając w ten sposób przebieg drogi powiatowej, co należy do wyłącznej kompetencji
Rady Powiatu w Poznaniu. W związku z powyższym Zarząd Dróg Powiatowych podejmie działania
w celu wyznaczenia rzeczywistego przebiegu drogi powiatowej z uwzględnieniem niezbędnych
poszerzeń. Przedłożony do uzgodnienia projekt planu zagospodarowania przestrzennego
nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu drogi powiatowej, czego konsekwencją może być
także nabycie przez powiat nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania pod drogi
powiatowe, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Jednocześnie zgodnie z postanowieniem Zarządu Dróg Powiatowych znak: ZDP.11.440.62/14,
stwierdzono, że nie akceptuje się poszerzeń pasa drogowego, w innymi niż w jego rzeczywistym
przebiegu z niezbędnymi regulacjami tj. poszerzeń zgodnych ze stanem istniejącym. Ponownie
przesłany do uzgodnienia projekt planu nie uwzględnia zaproponowanych ww. uwag w zakresie
działki prywatnej nr ewid. 672/6 obr. Sasinowo, który stanowi użytek rolny i nie jest zajęty pod
pas drogi powiatowej. Zgodnie z postanowieniem Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z dnia
07.06.2016 r. powyższy projekt planu miejscowego również nie uzyskał pozytywnego
uzgodnienia, w związku z poszerzeniem drogi powiatowej w zakresie tej działki,
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Zborowo, terenu w rejonie ulicy Lotniczej, gm. Dopiewo – projekt planu wyznacza teren
zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem MN. Ustalenia projektu planu nie ingerują
we własność Powiatu Poznańskiego,
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Skórzewo, teren w rejonie ulicy Czereśniowej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem MN. Ustalenia projektu planu
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie
na terenie działki o nr ewid. 66/18 - projekt planu wyznacza teren obiektów produkcyjnych,
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składów i magazynów oraz zabudowy usługowej lub rozmieszczenia obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m² oznaczony na rysunku planu P/U/UC oraz tereny
infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczony na rysunku planu symbolem E. Ustalenia projektu
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo, gm. Stęszew – projekt
planu wyznacza tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy
usługowej, tereny zieleni izolacyjnej oraz infrastruktury technicznej, lasy, tereny wód
powierzchniowych śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych,
tereny zamknięte. W obszarze planu znajduje się droga powiatowa nr 2451P Strykowo - Modrze
o klasie technicznej Z, która spełnia definicję drogi powiatowej. Droga powiatowa określona
na rysunku planu jako 3KDZ wskazana jest do dostosowania do parametrów obowiązujących
przepisów w zakresie szerokości pasa drogowego tj. poszerzenia do szerokości normatywnej dla
klasy Z – 20 m oraz budowę skrzyżowania typu rondo. Zarząd Powiatu godzi się na powyższe
rozwiązania, z zachowaniem warunków art. 16 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zm.), że budowa lub przebudowa dróg publicznych
spowodowana inwestycją nie drogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe
warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem
inwestycji nie drogowej. Także, mając na uwadze § 33 Ustawy o drogach publicznych, wskazuje
się że wykonanie skrzyżowań nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, powodujące
naruszenie stanu istniejącej drogi lub konieczność dokonania zmian elementów drogi, należy
do inwestora zlecającego budowę. W związku z wyznaczonymi na rysunku planu obszarami
zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej, potrzeby
wynikające z uwzględnienia w tym obszarze odpowiedniej infrastruktury należą do inwestora
inwestycji tych obiektów. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone Postanowieniem Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych z 13.06.2016 r. znak ZDP.WI.440/6/16.MM,
uzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
w Tarnowie Podgórnym, w rejonie ul. 25 Stycznia i ul. Fabrycznej - projekt planu wyznacza tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej,
teren zieleni izolacyjnej, teren cmentarza. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność
Powiatu Poznańskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie
węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Buk - projekt planu
wyznacza teren zabudowy usługowej, teren zieleni nieurządzonej i wód powierzchniowych
śródlądowych, tereny dróg publicznych, teren obszaru kolejowego. Poza obszarem planu
znajduje się droga powiatowa nr 2458P – ul. Bukowska w Dobieżynie. Ustalenia projektu planu
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Tarnowo Podgórne, dla działek nr 764/5 i 764/7 - projekt planu wyznacza tereny zabudowy
usługowej oznaczony symbolem U. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu
Poznańskiego.

PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU:
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2021,
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2425P,
4. w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego polegającego
na zarządzaniu drogą powiatową nr 2408P i 2147P w Pobiedziskach oraz 2437P i 2485P
w Biskupicach,
5. w sprawie powierzenia Gminie Murowana Goślina prowadzenia zadania publicznego,
polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2393P,
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6. w sprawie powierzenia gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną droga powiatową nr 2412P – ul. Poznańska w m. Chomęcice,
7. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie
wydatków i rozchodów nie mających pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu
Powiatu Poznańskiego w roku 2016 i 2017,
8. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/222/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie powierzenia gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2392P – ul. Poznańską w m. Jankowice,
9. w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi 2492P i 2498P,
10. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 20162020,
11. w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową nr 2496P w m. Otusz,
12. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania
publiczną droga powiatową nr 2411P,
13. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Luboń,
14. w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2147P,
15. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową bez nazwy (była drogą wojewódzką nr 433),
16. w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących
pracy w powiecie poznańskim (II)” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
17. w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie poznańskim (II)” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
18. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2016 roku
na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków (II nabór wniosków),
19. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom
o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania.
IV. 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:
− wnioskiem Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Poznaniu
z 19.04.2016 r., dot. przyznania kwoty 300.000,00 zł na wsparcie realizacji zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej, w tym likwidacji barier architektonicznych, refundacji środków
ortopedycznych i pomocniczych oraz dofinansowania uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych,
− wnioskiem Radnego Powiatu Filipa Żelaznego, zgłoszonym podczas XVII Sesji Rady Powiatu
w Poznaniu w dniu 18.05.2016 r., dot. umorzenia opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
− pismami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu z 31.05.2016 r., dot. „ Kontroli nabycia
i sprzedaży mienia Powiatu w roku budżetowym 2015”,
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−

interpelacją Radnego Powiatu Józefa Czerniawskiego zgłoszoną podczas XVIII sesji Rady Powiatu
w Poznaniu w dniu 30.05.2016 r., dot. możliwości zamontowania świateł sygnalizacyjnych
w Pobiedziskach, przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej (droga powiatowa) z ul. Różaną.

3. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu z realizacji w 2015 roku zadań ujętych w harmonogramie Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2015-2017. Sprawozdanie zawiera m.in. cele wraz
z opisem poszczególnych zadań, działania prowadzone w poszczególnych zadaniach, sposób
realizacji oraz wskaźniki.
4. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prowadzenie dziennika zajęć lekcyjnych w Zespole Szkół
w Kórniku, wyłącznie w formie elektronicznej, od 01.09.2016 r. Elektroniczna forma
dokumentowania przebiegu nauczania umożliwia szerszy dostęp rodziców i opiekunów uczniów
do ciągłego monitorowania postępów w nauce.
5. Zarząd Powiatu zapoznał się z przygotowaną przez Wydział Edukacji „Informacją w sprawie
projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański
na rok szkolny 2016/2017”. W informacji przedstawiono dane dotyczące poszczególnych
placówek w porównaniu roku szkolnego 2015/2016 i 2016/2017 przedstawiając liczbę etatów
nauczycieli, liczbę godzin zajęć, liczbę oddziałów, liczbę etatów niepedagogicznych, zestawienie
kosztów osobowych wg roku budżetowego. Wszelkie zmiany związane z planowaną organizacją
nowego roku szkolnego będą przesłane przez poszczególne placówki w formie aneksu –
do końca września 2016 r.
6. Zarząd Powiatu, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych postanowił
o przekazaniu do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej następujących informacji:
− Lista osób, które otrzymały w 2015 r. pomoc publiczną na zasadach pomocy de minimis
w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej z FP i dofinansowanych z funduszy
europejskich (571 osób),
− Lista osób, które otrzymały w 2015 r. pomoc publiczną w postaci środków na podjęcie
działalności gospodarczej z FP i dofinansowanych z Funduszy europejskich (21 osób),
− Lista osób, które otrzymały w 2015 r. pomoc publiczną na zasadach pomocy de minimis
w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON (4 osoby),
− Lista podmiotów prowadzących działalność, które otrzymały w 2015 r. pomoc publiczną
na zasadach pomocy de minimis z FP i WRPO w postaci refundacji kosztów wyposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (26 podmiotów),
− Lista pracodawców którzy w 2015 r. otrzymali pomoc publiczną w ramach Krajowego
Funduszu szkoleniowego (115),
− Lista podmiotów, które
otrzymały w 2015 r. pomoc publiczną w ramach prac
interwencyjnych (130 podmiotów),
− Lista podmiotów, które otrzymały w 2015 r. pomoc publiczną w ramach dofinansowania
do wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego , który ukończył 50 r.ż. (33 podmioty),
− Lista osób, które otrzymały w 2015 r. pomoc publiczną w ramach refundacji części
wynagrodzenia i składek - bon zatrudnieniowy (22 osoby),
− Lista podmiotów, które otrzymały w 2015 r. pomoc publiczną w ramach świadczenia
aktywizującego za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy
(6 podmiotów),
− Lista podmiotów, które otrzymały w 2015 r. pomoc publiczną w ramach robót publicznych
(5 podmiotów),
− Lista podmiotów, które otrzymały w 2015 r. pomoc publiczną w ramach bonu stażowego
(51 podmiotów),
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Lista podmiotów, które otrzymały pomoc de minimis w rolnictwie (54 podmioty),
Wykaz pracodawców z którymi zawarto w 2015 r. umowy w ramach świadczenia
aktywizacyjnego (5 pracodawców),
Wykaz pracodawców z którymi zawarto w 2015 r. umowy w ramach spółdzielni socjalnej
(5 pracodawców),
Wykaz pracodawców z którymi zawarto w 2015 r. umowy o odbywanie stażu przez
bezrobotnych w ramach programu „Bony dla młodych” (49 pracodawców),
Lista osób i podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w trybie przepisów działu II
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (17),
Lista osób i podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. w trybie ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
Lista osób, którym udzielono w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami bonifikaty 50% od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa -zadania z zakresu administracji rządowej (6 osób),
Lista osób, którym udzielono w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami zgody na przesuniecie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - zadania z zakresu administracji
rządowej (6),
Lista podmiotów, którym udzielono w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami bonifikaty od opłat rocznych tytułu trwałego zarządu nieruchomością
Powiatu Poznańskiego (zadania własne) (1 podmiot),
Nie wyrażono w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością Powiatu Poznańskiego (zadania własne),
Lista osób i podmiotów, którym w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w 2015r. rozłożono
na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości Skarbu Państwa (zadanie z zakresu administracji rządowej) ( 13),
Nie udzielono w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (zadania
z zakresu administracji rządowej),
Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.,
Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r.

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z „Sprawozdaniem z wykonania w 2015 r. zadań objętych
harmonogramem realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
przemocy w Rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2013-2020. Zgodnie z zapisem zawartym
w programie, PCPR w terminie do 30 maja każdego roku przedstawia Zarządowi Powiatu
sprawozdanie z zadań objętych harmonogramem realizacji Programu w roku poprzednim.
Jest to dokument pozwalający stwierdzić czy wyznaczone w Programie przyjętym 27 czerwca
2013 r. zadania są realizowane i w jakim zakresie. Stanowi również zbiór przedsięwzięć i form
wsparcia na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz obraz z współpracy środowisk zaangażowanych
w kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy. Działania realizowane w ramach
programu to:
a) Prowadzenie działań zapobiegających występowaniu przemocy w rodzinie – cel realizowany
poprzez: promowanie stylu życia wolnego od przemocy i agresji, podnoszenie świadomości
społeczności lokalnych w zakresie poszanowania praw człowieka, podnoszenie poziomu
wiedzy lokalnej społeczności w zakresie identyfikowania przemocy w rodzinie, podnoszenie
poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat instytucji i placówek wspomagających osoby
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b)

c)

d)

e)

dotknięte przemocą w rodzinie poprzez upowszechnianie materiałów informacyjnoedukacyjnych, zmniejszenie intensywności oddziaływania czynników współwystępujących
z przemocą w rodzinie, opracowywanie i realizacja programów edukacyjnych zapobiegających
przemocy w rodzinie, w szkole.
Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielania pomocy osobom
dotkniętym przemocą – cel realizowany poprzez: umożliwienie odzyskania równowagi
psychicznej i emocjonalnej osobom doznającym przemocy oraz będącym świadkami przemocy
w rodzinie, umożliwienie ekonomicznego usamodzielnienia się osobom doznającym
przemocy, zapewnienie schronienia oraz specjalistycznej pomocy osobom doznającym
przemocy w rodzinie, wsparcie i ochrona dzieci i młodzieży – ofiar przemocy w rodzinie,
poszerzenie oferty pomocowej instytucji i placówek wspomagających osoby dotknięte
przemocą w rodzinie, współpraca i wspieranie finansowe organizacji pozarządowych
działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Oddziaływanie korekcyjno - edukacyjne na sprawców przemocy w rodzinie – cel realizowany
poprzez: izolowanie osób stosujących przemoc w rodzinie od członków rodzin, wsparcie osób
stosujących przemoc, poszerzenie oferty pomocowej instytucji i placówek dla osób
stosujących przemoc w rodzinie.
Usprawnianie funkcjonowania instytucji i placówek działających na rzecz ograniczenia
zjawiska przemocy w rodzinie – cel realizowany poprzez: propagowanie zasad współpracy
międzyinstytucjonalnej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie
kwalifikacji i doskonalenie zawodowe kadr w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
przygotowanie materiałów instruktażowych, tworzenie procedur postępowania wobec
występowania przemocy w rodzinie.
Koordynowanie i monitorowanie realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2013-2020.

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią zawiadomienia o wydaniu zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej, polegającej na budowę drogi gminnej – ulicy Grunwaldzkiej
w Plewiskach, odcinek od ulicy Szkolnej do rz. 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 protokołami kontroli, dotyczącymi dokumentacji
wychowanków, prowadzonymi przez następujące placówki:
− Dom Dziecka w Kórniku - Bninie - kontrola została przeprowadzona w dniach 18 19.01.2016 r. przez pracowników PCPR w Poznaniu. Na podstawie przeprowadzonej
analizy dokumentacji dzieci przebywających w jednostce, nie stwierdzono
nieprawidłowości. Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy
zastępczej. W 2015 r. w placówce przebywało 38 dzieci, sprawdzono dokumentację 19
losowo wybranych wychowanków,
− Dom Rodzinny w Swarzędzu - kontrola została przeprowadzona w dniu 22.01.2016 r. przez
pracowników PCPR w Poznaniu. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji
dzieci przebywających w jednostce, nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja
prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22
grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. W 2015 r. w placówce
przebywało 9 wychowanków (z czego 1 dziecko 05.01.2015 r. zostało umieszczone w
rodzinie adopcyjnej, a 1 osoba pełnoletnia 01.07.2015 r. opuściła placówkę i podjęła
proces usamodzielnienia), sprawdzono dokumentację 8 wychowanków,
− Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy - kontrola została przeprowadzona
w dniach 20 - 21.01.2016 r. przez pracowników PCPR w Poznaniu. Na podstawie
przeprowadzonej analizy dokumentacji dzieci przebywających w jednostce,
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nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja prowadzona jest zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wskazanym byłoby staranniejsze
wypełnianie kart pobytu wychowanków, jak również zwrócenie większej uwagi na podpisy
pod dokumentacją. W 2015 r. w placówce przebywało 34 dzieci, sprawdzono
dokumentację 18 losowo wybranych wychowanków.
10. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, polegającej 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.
11. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie
skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P (ul. Pocztowa i Szamotulska),
gm. Rokietnica. Inwestycja polegać będzie m.in. na budowie ronda oraz dojazdów do niego,
miejsc parkingowych i chodników.
12. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniami pokontrolnymi w związku z przeprowadzonymi
kontrolami problemowymi:
a) Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu - kontrola została przeprowadzona w dniach
od 25.02.2016 r. do 02.03.2016 r. przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli
na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego. Kontrola dotyczyła
prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego, w tym ujęcia i likwidacji składników
majątku trwałego, prowadzenia okresowych inwentaryzacji, sprawdzenia stopnia realizacji
zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Kontrolą objęty został rok 2014
w zakresie inwentaryzacji przeprowadzonej drodze potwierdzenia sald i w drodze weryfikacji
sald oraz rok 2015. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia
31.03.2016 r., który został podpisany przez dyrektora jednostki i głównego księgowego.
Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych,
b) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu - kontrola
została przeprowadzona w dniach od 24.03.2016 r. do 15.04.2016 r. przez pracowników
Wydziału Audytu i Kontroli na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę
Poznańskiego. Kontrola dotyczyła prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego,
w tym ujęcia i likwidacji składników majątku trwałego, prowadzenia okresowych
inwentaryzacji, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po
poprzednich kontrolach. Kontrolą objęty został rok 2014 i rok 2015. Ustalenia kontroli
zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 28.04.2016 r., który został podpisany przez
dyrektora jednostki i głównego księgowego. Sformułowano zalecenia pokontrolne,
c) Zespół Szkół w Mosinie - kontrola została przeprowadzona w dniach od 09.05.2016 r.
do 11.05.2016 r. przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli na podstawie upoważnienia
udzielonego przez Starostę Poznańskiego. Kontrola dotyczyła prowadzenia ewidencji
składników majątku trwałego, w tym ujęcia i likwidacji składników majątku trwałego,
prowadzenia okresowych inwentaryzacji, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń
pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Kontrolą objęty został rok 2015.
Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 17.05.2016 r., który został
podpisany przez dyrektora jednostki głównego księgowego. Sformułowano zalecenia
pokontrolne,
d) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie - kontrola została przeprowadzona
w dniach od 25.04.2016 r. do 11.05.2016 r. przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli
na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego. Kontrola dotyczyła
prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego, w tym ujęcia i likwidacji składników
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majątku trwałego, prowadzenia okresowych inwentaryzacji, sprawdzenia stopnia realizacji
zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Kontrolą objęte zostały lata
2014- 2015. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 17.05.2016 r.,
który został podpisany przez dyrektora jednostki i głównego księgowego. Odstąpiono od
wydania zaleceń pokontrolnych,
e) Zespół Szkół w Kórniku - kontrola została przeprowadzona w okresie od 25.04.2016 r.
do 29.04.2016 r. przez Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu
na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego i dotyczyła
prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego, w tym ujęcia i likwidacji majątku
trwałego, prowadzenia okresowych inwentaryzacji i sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń
pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Kontrolą objęto lata 2014 i 2015.
Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z 20.05.2016 r., podpisanym w tym
samym dniu przez dyrektora jednostki i głównego księgowego. Po uwzględnieniu
przedstawionych przez dyrektora ZS w Kórniku wyjaśnień z 23.05.2016 r. do protokołu
kontroli problemowej, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych, w związku z nie
stwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.
13. Zarząd Powiatu zapoznał się z „Raportem za lata 2014-2015 z wykonania Programu ochrony
środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”,
który przedstawia stan realizacji Programu w latach 2014-2015 i uwzględnia zarówno zadania
w nim ujęte, jak i zadania nie objęte programem, a zrealizowane. Dane zawarte w Raporcie
uzyskano od pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu i jednostek organizacyjnych
Powiatu oraz z gmin powiatu poznańskiego. Z powyższego Raportu wynika, że większość
zadań została zrealizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem, w miarę posiadanych
środków finansowych, Należy nadmienić, że część zadań, głównie te o charakterze
inwestycyjnym, wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego ich realizacja bywa
uzależniona od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Ponadto część zadań jest
w trakcie realizacji, ze względu na to, że są one wdrażane etapowo w poszczególnych latach,
a niektóre z zadań mają charakter ciągły, np. zadania wynikające z bieżącej działalności
administracyjnej poszczególnych jednostek.
14. Zarząd Powiatu zatwierdził skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego –
Powiat Poznański, sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który został przekazany Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Opracowała:
Magdalena Krygier
Wydział Organizacyjny
Poznań, 27 czerwca 2016 roku
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