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OP.0021.6.2016 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od  27 czerwca 2016 r. do 26 sierpnia 2016 roku 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 27 czerwca 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. odbyło się 15 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 

1. 27 czerwca  2016 r., godz. 11:30, 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, 

 
2. 28 czerwca  2016 r., godz. 12:30, w którym udział wzięli: 

Starosta  Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

3. 30  czerwca  2016 r., godz. 11:30, w którym udział wzięli: 
Starosta  Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

 
4. 5 lipca 2016 r., godz. 13:15 w którym udział wzięli: 

Starosta  Jan Grabkowski 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

5.  7 lipca 2016 r., godz. 15:10, w którym udział wzięli: 
Starosta  Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Mieczysław Ferenc 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

           Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
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6. 11 lipca  2016 r., godz. 10:15, w którym udział wzięli: 
Starosta  Jan Grabkowski 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Mieczysław Ferenc 

oraz  
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

7. 13 lipca  2016 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
                Starosta  Jan Grabkowski 

Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Mieczysław Ferenc 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

           Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 

8. 18 lipca 2016 r., godz. 15:00, w którym udział wzięli: 
Starosta  Jan Grabkowski 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Mieczysław Ferenc 

         Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski, 
oraz 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu 

           Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 

9. 20 lipca 2016 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
Starosta  Jan Grabkowski 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu 

           Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 

10. 22 lipca  2016 r., godz. 12:15, w którym udział wzięli: 
Starosta  Jan Grabkowski 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu 

           Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska. 
 

11. 28  lipca  2016 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

oraz 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu, 
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12. 3 sierpnia 2016 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 

  Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 

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

 
13. 11 sierpnia 2016 r., godz. 10:00, 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, 

 
14. 16 sierpnia 2016 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 

Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 

oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 
 

15. 22 sierpnia 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 – 30 postanowień        
(w tym 3  o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej budowy drogi gminnej w m. Plewiska, gm. Komorniki 
położonej na działkach nr ewid. 118/29 – obręb Komorniki; 1060, 1062/14, 1067, 1068, 1069/19, 
1070, 1072, 1073, 1075, 1076/16, 1076/24, 1077, 1078/43, 1079 – obręb Plewiska. Inwestycja 
polegać będzie m.in. na budowie jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych oraz infrastruktury 
towarzyszącej, 

3. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej rozbudowy układu drogowego w rejonie os. 
Zieliniec w Poznaniu: skrzyżowanie ulic Warszawska – Sośnicka w Poznaniu, ulice Sośnicka – 
Sarnia – Kamieńska w Poznaniu, ulice Grodnicka – Starachowicka - Zieleńska w Poznaniu. 
Inwestycja polegać będzie na rozbudowie układu drogowego ww. ulic, budowy ciągów pieszych     
i rowerowych, zatok postojowych i autobusowych. W ramach inwestycji przebudowana zostanie 
także infrastruktura towarzysząca, tj. sieci infrastruktury, oraz zaprojektowano budowę nowych 
tj. kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej i monitoringu. Całkowita 
długość inwestycji wynosi ok. 2150 m.  Powyższa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta 
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Poznania, poza jedną działką na której zaprojektowano rozbudowę tj. dz. nr ewid. 1 obr. 
Swarzędz, która leży na terenie Powiatu Poznańskiego. W związku z powyższym zgodnie                 
z właściwości miejscową organem właściwym do opiniowania powyższej inwestycji w tym 
zakresie  jest Zarząd Powiatu w Poznaniu.  Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.                    
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.    
z 2015 r., poz.2031), zwanej dalej „spec ustawą”,  powyższą opinię w myśl art. 11b uzyskuje 
właściwy zarządca drogi. W związku z powyższym tylko zarządca drogi lub inny podmiot 
upoważniony przez zarządcę drogi może o taką opinię wystąpić. Występujący Volkswagen Poznań 
Sp. z o.o. ul. Warszawska 349, 61-060 Poznań, działając w oparciu o spec ustawę musi 
legitymować się pełnomocnictwem właściwego zarządcy drogi.  Powyższe było już wskazane        
w uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 marca 2016 r. (uchwała nr  161/2015).                
W związku z powyższym należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa dla występującego w imieniu 
zarządcy drogi.  Ponadto zgodnie z art. 11b ustawy wniosek powinien zawierać elementy,              
o których mowa w art. 11d ust.1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy czyli analizę powiązania drogi z innym 
drogami publicznymi oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania 
terenu, oraz na załączonej mapie należy wkreślić linie terenu niezbędnego dla obiektów 
budowlanych, tj. linie, które w swym zakresie obejmą wszystkie działki, na których planuje się 
inwestycję - art. 11d ust. 1 pkt. 1 ustawy,   

4. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy  drogi powiatowej nr 2413P Dopiewo – Podłoziny na 
odcinku od przejazdu kolejowego do końca terenu zabudowanego w m. Podłoziny. Inwestycja 
polegać będzie m.in.: na przebudowie jezdni, budowie chodników. 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. Ponadto wskazuje się, że przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej należy wystąpić do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o opinię geometrii 
drogi - art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane w związku z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 

5. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczenia na parterze 
budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, przez firmę SYSTHERM Dorota Gazińska spółka jawna 
w Poznaniu, za kwotę 9.999,90 zł brutto, 

6. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania  prowadzonego w trybie z wolnej ręki na 
wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego adaptacji i aranżacji wnętrz  budynku  
położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, dla zadania pn. Modernizacja korytarzy II i III 
piętra budynku przy ul. Słowackiego 8  w Poznaniu. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z firmą Pracownia Architektoniczna KONTRAPUNKT z siedzibą w Poznaniu, która zaoferowała 
realizację  zamówienia za kwotę 41.205,00 zł brutto, 

7. w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych  
ul. Tarninowej i Żurawinowej i łącznika pomiędzy ulica Tarninową i Żurawinową, gm. Murowana 
Goślina. Ww. drogi uzupełniają sieć dróg służących miejscowym potrzebom, posiadają 
utwardzone nawierzchnie, a działki ewidencyjne, na których są zlokalizowane drogi, stanowią 
własność gminy. Jednakże  w związku z ustanowionym dla przedmiotowych nieruchomości 
prawem użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”  
w Murowanej Goślinie, która faktycznie wykonuje uprawnienia właściciela, nie jest możliwe 
pozytywne zaopiniowanie zaliczenia przedmiotowych dróg do kategorii dróg gminnych, 

8. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Waszak Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, do realizacji  zadań w ramach projektu pn. „Cyfryzacja 
geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego” wspieranego przez Wielkopolski 
Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 2014+, 

9. w sprawie akceptacji Projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2017”. Program stanowi załącznik do 
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uchwały i zostanie przekazany do konsultacji Radnym Powiatu oraz Członkom Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim w celu zaproponowania uwag i sugestii. 
Powstała w ten sposób wersja projektu Programu, po przyjęciu przez Zarząd Powiatu, zostanie 
poddana  konsultacjom  społecznym, 

10. w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (II)”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020, opracowanego w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działania 6.1 – 
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe 
realizowane przez PSZ i upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu do 
czynności związanych z realizacją Projektu. Celem Projektu jest zwiększenie możliwości 
zatrudnienia 364 osobom bezrobotnym powyżej 29 roku życia, zakwalifikowanym do profilu       
I lub II, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, należącym co najmniej do 
jednej z wymienionych grup: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat         
i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach. Wartość Projektu 
wynosi 2.809.891,76 zł. Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy           
p. Marię Sowińską do czynności związanych z realizacją ww. Projektu. Treść upoważnienia 
stanowi załącznik do uchwały, 

11. w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie poznańskim (II)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego         
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode  
na rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego         
i upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu do czynności związanych         
z realizacją Projektu. Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 651 osobom 
bezrobotnym do 29 roku życia, pozostającym bez pracy, zakwalifikowanym do profilu pomocy      
I lub II, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, tzw. Młodzież NEET, zarejestrowanym 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, należącym co najmniej do jednej z wymienionych 
grup: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami lub osoby             
o niskich kwalifikacjach. Wartość projektu wynosi 5.152.293,84 zł. Zarząd Powiatu upoważnił 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Marię Sowińską do czynności związanych z realizacją 
ww. Projektu. Treść upoważnienia stanowi załącznik do uchwały, 

12. w sprawie zakupu i konfiguracji 5 szt. zestawów komputerowych dla systemu Pojazd/Kierowca na 
potrzeby rozbudowy Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Pobiedziskich i Tarnowie 
Podgórnym. Zarząd postanowił zlecić Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 
w Warszawie: 

- dostawę 5 szt. zestawów komputerowych składających się ze stacji roboczej, monitora, 
klawiatury, myszki i czytnika kart Athena – za kwotę 23.687,34 zł brutto, 

- konfigurację 5 szt. stacji roboczych do pracy w systemie Pojazd/Kierowca – za kwotę 1.845,00 
zł brutto, 

13. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016, 
14. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w umowie ZP.272.00023.2016 z dnia 31 maja 

2016 r., dot. wykonania zadania pn. „Prace remontowe w budynku Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18”, wykonywane przez Spółdzielnię Rzemieślniczą Zdunów, 
Usług Budowlanych i Produkcji Różnej z siedzibą w Poznaniu. Zmiany polegają na rozszerzeniu 
zakresu prac i wykonaniu robót zamiennych, z uwagi na konieczność położenia nowej posadzki                    
w pomieszczeniu nr 325, segment D oraz związanym z tym zwiększeniu wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy o kwotę 7.265,27 zł brutto, 

15. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania mapy do celów projektowych terenu Zespołu 
Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 firmie Dionizy 
Waloszczyk Usługi Geodezyjno-Kartograficzne w Poznaniu, za kwotę 6.765,00 zł brutto.                  
W związku z planowaną inwestycją pn. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej w oparciu 
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o panele fotowoltaiczne na potrzeby internatu ZS w Rokietnicy ul. Szamotulska 24, niezbędne jest 
wykonanie aktualizowanej mapy do celów projektów terenu ZS w Rokietnicy, 

16. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykonania projektu budowlanego, będącego 
elementem umowy pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji wnętrz dawnego 
kompleksu cysterskiego w Owińskach, Plac Przemysława 9. Wykonanie i doręczenie przez 
wykonawcę  projektu budowlanego będącego elementem ww. zadania nastąpi w terminie dwóch 
tygodni od uzyskania klauzuli ostateczności dla decyzji o odstępstwach od warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, wydanej przez 
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, lecz nie 
dłużej niż do dnia 1 sierpnia 2016 r. Wniosek o przedłużenie terminu wykonania projektu 
budowlanego spowodowany jest przedłużającym się procedurami uzgodnień dokumentacji, 
wynikającymi ze zwłoki w otrzymaniu będącej podstawą uzyskania ww. odstępstw, prawidłowej 
ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony  przeciwpożarowej w Ośrodku w Owińskach, 
wykonywanej na zlecenie Dyrekcji Ośrodka. Umowa pozwala na przedłużenie terminu wykonania 
przedmiotu umowy z powodu przedłużających się procedur uzgodnień dokumentacji, 

17. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki, na ubezpieczenie majątku od 
ognia i innych zdarzeń losowych, 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. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Powszechny 
Zakład Ubezpieczeń SA w Warszawie, 

18. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu  nieograniczonego na sporządzenie 
dokumentacji projektowej oraz realizację zadania obejmującego swoim zakresem wykonanie 
instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół  
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej, 

19. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na rozbudowę systemu kolejkowego funkcjonującego    
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, służącego do zarządzania obsługą klientów. Zarząd 
Powiatu wyraża zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału                     
w negocjacjach, tj. iFLOW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zaproponowała realizację 
zamówienia za kwotę 126.444,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został dla 
lokalizacji Pobiedziska i Tarnowo Podgórne - do 31.08.2016 r., dla lokalizacji Poznań - do 
30.09.2016 r., 

20. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 5 ust 1b ustawy 
Prawo zamówień publicznych spółce Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna SP. K.         
z siedzibą w Poznaniu, ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, na  wykonanie zastępstwa procesowego       
w postępowaniu związanym z zaskarżeniem interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu nr ILPP1/4512-1-121/16-4/AS z dnia 16 maja 2016 r., za kwotę 6.888,00 zł brutto 
płatną w  terminie 7 dni od otrzymania faktury wystawionej bezpośrednio po złożeniu skargi – 
kwota 4.920,00 zł i płatne w terminie 7 dni  od otrzymania faktury po wydaniu przez WSA               
w Poznaniu orzeczenia w tej sprawie – kwota 1.968,00 zł brutto, 

21. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego, zatwierdzenia 
NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się ENEA 
Operator spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

22. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku     
ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej, 

23. w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na konserwację urządzeń melioracji wodnej 
szczegółowej. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł na wykonanie prac 
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związanych z konserwacją urządzeń melioracji wodnej szczegółowej przez następujące spółki 
wodne działające na terenie powiatu poznańskiego: 

1. Poznański Związek Spółek Wodnych w imieniu następujących spółek gminnych: 
a) Gminnej Spółki Wodnej Czerwonak – 12.412,00 zł, 
b) Gminnej Spółki Wodnej Dopiewo – 16.327,00 zł, 
c) Gminnej Spółki Wodnej Komorniki – 4.246,00 zł, 
d) Spółki Wodnej Luboń – 806,00 zł, 
e) Gminnej Spółki Wodnej Rokietnica – 17.442,00 zł, 
f) Gminnej Spółki Wodnej Stęszew – 20.107,00 zł, 
g) Gminnej Spółki Wodnej Suchy Las – 16.946,00 zł, 
h) Gminnej Spółki Wodnej Tarnowo Podgórne – 18.038,00 zł, 
2. Związek Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Zlewni 

Mogielnicy Wschodniej Buk – 27.802,00 zł, 
3. Gminna Spółka Wodna Kleszczewo – 15.092,00 zł, 
4. Spółka Wodno-Melioracyjna „Trojanka” Murowana Goślina – 13.239,00 zł, 
5. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Pobiedziska – 26.478,00 zł, 
6. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Swarzędz – 18.535,00 zł, 
7. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Kórnik –  

14.728,00 zł, 
8. Gminna Spółka Wodna Kostrzyn Wlkp. – 27.802,00 zł. 
Kwotę w wysokości 250.000,00 zł, jaka została zaplanowana na realizację przedsięwzięcia, 
rozdzielono pomiędzy wszystkie zainteresowane spółki wodne, proporcjonalnie według długości 
rowów melioracyjnych – tj. urządzeń melioracji wodnej szczegółowej, które na terenie powiatu 
poznańskiego dana spółka utrzymuje, 
24. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw doradcy 

podatkowemu Pawłowi Kaźmierczakowi (nr wpisu 11747) wspólnikowi spółki Dr Krystian Ziemski 
& Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Strusia 10 60-711 
Poznań, do  reprezentowania Powiatu Poznańskiego, do występowania i podejmowania wszelkich 
czynności w imieniu Powiatu Poznańskiego w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Poznaniu związanym z wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
indywidualną interpretacją prawa podatkowego o sygn. ILPP1/4512-1-121/16-4/AS w sprawie 
sposobu określenia proporcji podatku od towarów i usług w celu dokonywania odliczenia wobec 
wydatków tytułem nabycia towarów i usług (wydatków mieszanych bieżących oraz wydatków 
mieszanych ogólnych), w tym do złożenia skargi na wskazaną powyżej interpretację,  

25. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wymianę pionów kanalizacji deszczowej 
budynku Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, z firmą 
Ryszard Antczak Zakład Instalacyjny WOD-KAN. C.O. i GAZ w Kobylnicy, na kwotę brutto 42.500,00 
zł. W związku ze zgłoszoną przez Dyrektora ZS w Bolechowie koniecznością wymiany pionów 
kanalizacji deszczowej, której nieszczelność była powodem zalań pomieszczeń szkoły, planuje się 
ich wymianę na rury ciśnieniowe. Piony kanalizacji deszczowej wykonane są z rur żeliwnych               
o połączeniach kołnierzowych, których rozszczelnienie podczas dużych opadów deszczu 
spowodowało zalewanie pomieszczeń szkoły. Wymiana na rury ciśnieniowe, łączone poprzez 
zgrzewanie, zapewni ich szczelność i zapobiegnie ponownemu zalaniu pomieszczeń, 

26. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2015 rok z wykonania dotacji celowej przekazanej 
Miastu Poznań na realizację zadania publicznego polegającego na wykonaniu analizy „Badanie 
powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej 
z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów”. Dotacje przekazano w wysokości 21.812,28 
zł, wykorzystano kwotę 20.709,60 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.102,68 zł  
zwrócono na konto powiatu 11.12.2015 r. Po analizie przesłanych przez Miasto Poznań 
dokumentów finansowych oraz dokumentów będących efektem realizacji projektu, stwierdzono 
prawidłowość wykonania zadań i wykorzystania przekazanych  dotacji, 
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27. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pojazdu nr fabr. W0L0TGF75Y2165009 o nr rej. PZ 2592H 
(Opel Zafira) oraz upoważnienia Dyrektora Domu Rodzinnego w Swarzędzu do zawarcia umowy 
sprzedaży. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż ww. pojazdu, stanowiącego własność 
Powiatu Poznańskiego (Dom Rodzinny w Swarzędzu) wraz z akcesoriami znajdującymi się na jego 
wyposażeniu za cenę nie niższą niż 6.700,00 zł, ustaloną przez rzeczoznawcę Polskiego Związku 
Motorowego oraz upoważnił p. Hannę Rydjan Dyrektora Domu Rodzinnego w Swarzędzu do 
dokonania czynności niezbędnych do sprzedaży pojazdu, 

28. w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2392 i 2403P. Zarząd 
Powiatu pozytywnie zaopiniował inwestycję polegająca na rozbudowie drogi powiatowej nr 2392P 
Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz drogi 
powiatowej nr 2403P Więckowice – Dopiewo w m. Więckowice, gmina Tarnowo Podgórne i gmina 
Dopiewo. W ramach zadania przewiduje się m.in. przebudowę i budowę jezdni, budowę ciągów 
pieszo - rowerowych, chodników, zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań, przebudowę         
i zabezpieczenie uzbrojenia terenu, budowę kanalizacji deszczowej, 

29. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy powiatowej wschodniej obwodnicy 
Tarnowa Podgórnego 2. W ramach zadania przewiduje się budowę jezdni, ścieżki rowerowej            
i chodnika oraz budowę nowych skrzyżowań typu rondo z ul. Rolną i drogą powiatową ul. 
Rokietnicką. Inwestycja obejmuje także przebudowę naziemnych i podziemnych urządzeń 
uzbrojenia ternu. Inwestycja rozpoczyna się włączeniem do ronda w ciągu drogi powiatowej nr 
2404P Tarnowo Podgórne – Lusowo, a kończy włączeniem w drogę powiatową nr 2404P Tarnowo 
Podgórne – Karolewo – Napachanie, 

30. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy nr ZP.272.00015.2016 z dnia 29 kwietnia 
2016 r. na sporządzenie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego ogrodzenia 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku                
w Owińskach, Plac Przemysława 9. W dniu 6 lipca 2016 r. Wykonawca ww. zadania złożył prośbę   
o zatrzymanie biegu realizacji przedmiotu umowy na czas konieczny do uzyskania niezbędnych 
opinii, zatwierdzeń i pozwoleń. Założenia programu funkcjonalno - użytkowego przewidywały 
rewaloryzację muru, polegającą na jego naprawie na całej długości. W trakcie realizacji 
przedmiotu umowy doszło do kolizji  pojazdu z murem od strony ul. Poznańskiej. Mechaniczne 
uszkodzenie muru i wykonane po tym badania konserwatorskie wskazują na konieczność 
odbudowy muru na odcinku od dawnej bramy wjazdowej do strumienia. Odbudowa muru 
wymagać będzie zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 196, co wiąże się z uzyskaniem 
przez Wykonawcę stosownych pozwoleń. Powyższe wymaga wstrzymania biegu realizacji 
przedmiotu ww. umowy i dokonania w niej niezbędnych zmian, precyzujących istniejące już 
zapisy, 

31. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa spółce ENEA Spółka Akcyjna w Poznaniu (60-201) ul. 
Górecka 1, NIP 7770020640, Wykonawcy umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby 
jednostek Powiatu Poznańskiego oraz Szpitala w Puszczykowie, do: 

− zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, do realizacji umowy sprzedaży energii 
elektrycznej,  zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym, 

− złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, z sieci którego zasilane są obiekty 
Zamawiającego, dokumentów związanych z umową świadczenia usługi.  

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia spółkę ENEA S.A. do udzielania dalszych pełnomocnictw 
pracownikom ENEA S.A. , w zakresie wskazanym powyżej, 
32. w sprawie unieważnienia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego 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, ponieważ cena oferty 
najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Na Wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 180.109,69 zł 
brutto, 
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33.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty 
budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00023.2016 z dnia 
31.05.2016 r., dotyczącej realizacji zadania pn. „Prace remontowe w budynku starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Spółdzielnię Rzemieślniczą Zdunów, 
Usług Budowlanych i Produkcji Różnej w Poznaniu. Zamówienie uzupełniające dotyczy 
powtórzenia zamówień tego samego rodzaju, co zamówienia podstawowe i obejmuje swoim 
zakresem: wymianę płyt sufitów podwieszanych, wydzielenie pomieszczenia na Sali                          
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – piętro I, prace malarskie. 
Wartość zamówienia uzupełniającego oszacowano na kwotę 52.111,58 zł brutto i nie przekracza 
50% wartości zamówienia podstawowego, 

34.  w sprawie zakupu 2 zestawów do drukowania nalepek z numerami rejestracyjnymi na potrzeby 
rozbudowy Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach i Tarnowie Podgórnym,             
z firmy SKK SA z siedzibą w Krakowie, za kwotę 12.988,80 zł brutto, 

35. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy dróg wraz z kanalizacją sanitarną               
i budowy lokalnego systemu kanałów deszczowych w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie.  
Inwestycja polegać będzie m.in. na  budowie jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych oraz 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

36. w sprawie wydania pozytywnej  opinii dotyczącej przebudowy/ rozbudowy drogi powiatowej nr 
2410P węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynka), gmina 
Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz. Inwestycja polegać będzie m.in. na budowie jezdni, budowie 
chodników, ścieżek rowewrowych,  zatok autobusowych i  zjazdów indywidualnych, 

37. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 
2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn. Inwestycja polegać będzie 
m.in. na przebudowie jezdni,  budowie chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych          
i zjazdów indywidualnych, 

38. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ul. Bocznej od ul. T. Kościuszki  
w m. Luboń. Projektowana  inwestycja polegać będzie na  budowie jezdni oraz chodnika, 

39. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. 
Poznańskiej w m. Jankowice, od ul. Wiśniowej do ul. Admiralskiej, gm. Tarnowo Podgórne, z uwagi 
na brak pełnomocnictwa  właściwego zarządcy drogi, 

40. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej dostawy pił spalinowych wraz                 
z płynami technicznymi oraz paliwem, przez firmę Las-Park-Ogród – z siedzibą w Potasze, która 
zaproponowała dostawę 26 sztuk pił spalinowych Husqvarna 56OXP z prowadnicą 45 cm wraz        
z płynami technicznymi oraz paliwem w ilości umożliwiającej ich pierwsze odpalenie za cenę 
jednostkową 2.795,50 zł brutto (całkowita kwota umowy wynosi 72.683,00 zł brutto). Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 21 dni od dnia podpisania umowy.               
W postępowaniu złożono 3 oferty, pozostałe były na kwoty jednostkowe w wysokości 3.000,00 zł    
i 3.050,00 zł brutto za 25 szt., 

41. 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, 

42. w sprawie rozbudowy instalacji systemu monitoringu wizyjnego w Filiach Wydziału Komunikacji       
i Transportu w Pobiedziskach i Tarnowie Podgórnym, przez firmę T.T. SYSTEMS s.j. z siedzibą            
w Poznaniu, za kwotę 11.346,00 zl brutto, 

43. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów - PERS Roman 
Pers, z siedzibą w Suchym Lesie, do odbioru z parkingu i demontażu pojazdu, wobec którego 
orzeczono  przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu 
drogowym w przypadku, gdy sprzedaż w drodze licytacji  nie dojdzie do skutku (pojazd marki 
Citroen Xsara o nr rej. B-SX6521), 
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44. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00023.2016 z dnia 31.05.2016 r., dotyczącej zadania pn. 
„Prace remontowe w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18”. Zarząd 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, 
tj. Spółdzielnią Rzemieślniczą Zdunów, Usług Budowlanych i Produkcji Różnej w Poznaniu, za 
kwotę 37.020,52 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 40 dni od 
daty podpisania umowy, 

45. w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy  potrzeb Zespołu Szkól im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich     
w Rokietnicy w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do wymagań rynku 
pracy.” Dokument zawiera m.in. informacje o: kadrze dydaktycznej i uczniach ZS w Rokietnicy 
(dot. roku szkolnego 2015/2016), kierunkach kształcenia i rodzajach realizowanych programów, 
wynikach egzaminów zawodowych, potrzebach w zakresie organizacji praktyk i staży                        
u pracodawców, potrzebach w zakresie doposażenia pracowni kształcenia zawodowego (lista 
wyposażenia i szacunkowe koszty), potrzebach w zakresie doskonalenia kompetencji nauczycieli 
kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz o potrzebach w zakresie 
doradztwa edukacyjno - zawodowego dla młodzieży, 

46. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie 
prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru samochodu o nr rej. PMI17LN z parkingu  
i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w 
trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Upoważnienie ważne jest w okresie od 
18.07.2016 r. do 29.07.2016 r., 

47. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 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 - zatwierdza się wybór oferty złożonej 
przez firmę MYCOMM Sp. z o. o. z siedzibą w Kórniku, która zaproponowała realizację 
zamówienia za kwotę 17.761,20 zł brutto i zobowiązała się sporządzić dokumentację projektową 
w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Na realizację zamówienia zamierzano 
przeznaczyć kwotę 25.000,00 zł brutto, 

− Część nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w rejonie kuchni  
i internatu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2 - unieważnia się 
postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzano 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

− Część nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, segment D - zatwierdza się wybór 
oferty złożonej przez Pracownię Projektową Janusz Dubicki z siedzibą w Poznaniu, która 
zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 17.800,00 zł brutto i zobowiązała się sporządzić 
dokumentację budowlano - wykonawczą w terminie 4 tygodni od dnia pisemnej akceptacji 
koncepcji przez Zamawiającego. Na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
14.490,00 zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe 
niezbędne do wykonania zadania w wysokości odpowiadającej cenie brutto wybranej oferty, 

48. w sprawie przyjęcia treści obwieszczenia o uchwaleniu „Programu Ochrony środowiska dla 
Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2020”. Obwieszczenie zostanie opublikowane w prasie, 
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Treść obwieszczenia stanowi załącznik do uchwały, 

49. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla radcy prawnego Marii Niewińskiej - Struszyńskiej, 
pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego 
przed Regionalną Izbą Obrachunkową w Poznaniu w postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do 
uchwały Nr XIX/255/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom                            
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o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania, 

50. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Wydziału Edukacji Moniki Lis – Nożyńskiej, 
pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu do reprezentowania Powiatu Poznańskiego przed 
Regionalną Izbą Obrachunkową w Poznaniu w postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do 
uchwały Nr XIX/255/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom                            
o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania, 

51. w sprawie zmiany uchwały Nr 646/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2015 r.       
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz preliminarza wydatków z budżetu Powiatu 
Poznańskiego na rok 2016 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na 
prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu 
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B. Zmiana dotyczy, zgodnie           
z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego z 12.05.2016 r., 25.05.2016 r. oraz 10.06.2016 r., 
zwiększenia dotacji celowej na rok 2016 o łączną kwotę 41.700,00 zł, z przeznaczeniem na 
finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie, 

52. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku                  
w Owińskach, Plac Przemysława 9. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez firmę KOMA 
Mariusz Kowalski, z siedzibą w Stęszewie, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 
899.673,59 zł i 8 tygodniowy termin realizacji od dnia przekazania terenu budowy, na wykonane 
prace budowlane udzielono 5 lata gwarancji. W postępowaniu złożono 5 ofert,  do kwoty 
1.163.992,79 zł brutto, 

53. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9” z firmą MBS PROJEKT 
Maciej Święch z siedzibą w Cerekwicy,  na kwotę  15.990,00 zł brutto, 

54. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru archeologicznego                   
i wykonania na tej podstawie opracowania archeologicznego,  nad realizacją inwestycji 
„Zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9”, z Panią dr Barbara Stolpiak zamieszkałą             
w Poznaniu,  na kwotę 4.400,00 zł brutto, 

55. w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy układu drogowego w rejonie os. Zieliniec. Zarząd 
Powiatu opiniuje pozytywnie projekt rozbudowy układu drogowego w rejonie os. Zieliniec: 
skrzyżowanie ulic Warszawska – Sośnicka w Poznaniu, ulice Sośnicka – Sarnia – Kamieńska             
w Poznaniu, ulice Grodnicka – Starachowicka- Zieleńska w Poznaniu. Inwestycja polegać będzie na 
rozbudowie układu drogowego ww. ulic, budowy ciągów pieszych i rowerowych, zatok 
postojowych i autobusowych. W ramach inwestycji przebudowana zostanie także infrastruktura 
towarzysząca tj. sieci infrastruktury, oraz zaprojektowano budowę nowych, tj. kanalizacji 
deszczowej, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej i monitoringu. Całkowita długość 
inwestycji wynosi ok. 2150 m. Powyższa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Poznania, 
poza jedną działką, na której zaprojektowano rozbudowę, tj. dz. nr ewid. 1 obr. Swarzędz, która 
leży na terenie Powiatu Poznańskiego, 

56. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty 
budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00023.2016 z dnia 
31.05.2016 r., dotyczącej realizacji zadania pn. Prace remontowe w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Spółdzielnię Rzemieślniczą Zdunów, 
Usług Budowlanych i Produkcji Różnej w Poznaniu, 
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57. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki, na 
ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych, w ramach zamówienia 
uzupełniającego do umowy ZP.272.00044.2015 z dnia 14.10.2015 r. dotyczącej ubezpieczenia 
majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek 
organizacyjnych. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń 
SA z siedzibą w Warszawie, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę    261,00 zł brutto. 
Zamówienie  będzie realizowane  w terminie do 31.12.2017 r., 

58. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 25.000.000,00 zł,    
z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach 
budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016 i w WPF na lata 2016 – 2021, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej, 

59.  w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu        
w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

60. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych,           
z podziałem na 3 części. Zarząd zatwierdził w zakresie: 
 - Cześć  nr 1 – artykuły i gadżety -  wybór oferty złożonej przez  firmę Eureka Plus Agencja 
Reklamy Barbara Fedorowicz, Ryszard Fedorowicz, z siedzibą w Rzeszkowie, która  
zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 55.312,10 zł brutto, 
 - Część nr 2 - daszek, wachlarz, gra „Memory” - wybór oferty złożonej przez  firmę Eureka Plus 
Agencja Reklamy Barbara Fedorowicz, Ryszard Fedorowicz, z siedzibą w Rzeszkowie, która  
zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 15.995,00 zł brutto, 

 - Część nr 3 – artykuły i gadżety wykorzystywane w działaniach profilaktycznych na rzecz 
bezpieczeństwa publicznego - wybór oferty złożonej przez firmę MK Studio Agencja Reklamowa 
Mirosława Komin, z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 
120.968,50 zł brutto, 

61. w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zmiana 
dotyczy schematu organizacyjnego ZDP (utworzono stanowiska ds. ochrony środowiska, 
dotychczas było stanowisko ds. ochrony środowiska), 

62. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji 
aplikacyjnej dotyczącej doposażenia placówek kształcenia zawodowego, zgodnie z konkursem Nr 
RPWP.09.03.04-IŻ-00-30-001/16, z Lider Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,  za kwotę 
28.290,00 zł brutto, 

63. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup usług w formie druku ulotek i plakatów, 
wykonania tablic informacyjnych oraz licencji programu komputerowego w związku 
z prowadzeniem na terenie powiatu poznańskiego punktów nieodpłatnych porad prawnych          
w wysokości: 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie usługi druku 50.000 szt. ulotek i 250 szt. 
plakatów informacyjnych o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie 
poznańskim, 2.500,00 zł na zlecenie  usługi wykonania 15 tablic informacyjnych oznaczających 
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach powiatu, 6.000,00 zł na zakup 16 licencji  
systemu NeoPorady do zarządzania punktami nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie, 

64. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę usług serwisowych, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej, 

65. w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie           
w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do wymagań rynku pracy”. Diagnoza 
zawiera min. informacje o szkole,  potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
uczniów, potrzeby w zakresie wyposażenia/doposażenia bazy dydaktycznej, potrzeby w zakresie 
doskonalenia kompetencji nauczyciel kształcenia zawodowego oraz instruktorów nauki zawodu 
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oraz potrzeby w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży. Przyjęcie diagnozy 
jest konieczne z uwagi na ubieganie się o wsparcie w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  na lata 2014-2020 w  ramach 
WRPO 2014+, 

66. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania pn. „Opracowanie 
wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole 
Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a”, do 3 września 2016 r., tj. o 1 miesiąc,  z uwagi na  
przedłużające się procedury uzgodnień dokumentacji. Zawarta umowa  pozwala na  wydłużenie 
terminu  wykonania przedmiotu umowy, 

67. w sprawie wystosowania petycji o koniecznych zmianach do przepisów o odpadach. Petycja 
zawiera proponowane kierunki zmian w ustawie o odpadach dot. m.in. zwiększenia 
odpowiedzialności za wytwarzane, zbierane lub przetwarzane odpady, procedury uzyskiwania 
zezwoleń na gospodarowania odpadami, dokumentowania obrotu odpadami, sankcje za 
niewłaściwe postępowanie z odpadami, 

68. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w umowie 
ZP.272.00023.2016 z dnia  31 maja 2016 r.,  dot. zadania pn. „Prace remontowe  w budynku 
Starostwa Powiatowego  przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu”,  do dnia 19 sierpnia 2016 r., tj.     
o 2 tygodnie, z uwagi na  opóźnienia dostawy drzwi montowanych w budynku, 

69. w sprawie wydania  pozytywnej opinii dotyczącej budowy ulicy Morelowej oraz ulicy 
Brzoskwiniowej w Głuchowie, gm. Komorniki. Inwestycja polegać będzie m.in. na budowie jezdni, 
chodników, zjazdów indywidualnych oraz kanalizacji deszczowej, 

70. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu  (Małgorzata Cała - nauczyciel 
psycholog) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

71. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu (Katarzyna Walkiewicz – 
nauczyciel psycholog) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

72. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu  (Aneta Bartkowska – 
nauczyciel psycholog) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

73. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych  
w Owińskach (Marianna Giezek – nauczyciel psycholog) ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego, 

74. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych                
w Owińskach (Sandra Fabiańska) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

75. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela w ZS w Bolechowie (Ewelina Niewolak-Druchlińska) ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego, 

76. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela  ZS w Mosinie  (Agnieszka Konieczna) ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego, 

77. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ZS w Puszczykowie (Magdalena Jarzembowska) ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego, 

78. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela w ZS nr 1 w Swarzędzu (Oliwia Tomczak) ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego, 

79. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ZS w Bolechowie  (Iwona Krystyna Ellert) ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego, 
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80. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ZS w Puszczykowie (Gerard Moliński) ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego, 

81. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela w ZS nr 1 w Swarzędzu (Krystian Milej) ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego, 

82. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych              
w Owińskach (Monika Szych) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

83. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych             
w Owińskach (Karolina Olejniczak) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego, 

84. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mosinie (Iwona Konieczna)  
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

85. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mosinie (Agnieszka Górna) 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,  

86. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych             
w Owińskach (Agata Wiśniewska) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,  

87. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych  w Owińskach (Marcin Jurga) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego, 

88. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych              
w Owińskach (Karolina Jankowska) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego, 

89. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego pani Małgorzacie Grabiak pełniącej obowiązki 
dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu, w wysokości 800,00  zł na okres od 
01.08.2016 r. – do 31.08.2016 r., 

90. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę samochodu dostawczego o masie 
całkowitej do 3,5t wraz z elementami umożliwiającymi ekspozycję telewizyjną, w tym dostawę  
2 telewizorów LCD, z Przedsiębiorstwem Motoryzacyjnym Pol-Car sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu, za kwotę 119.778,02 zł brutto i  realizacją zamówienia  w terminie 12 tygodni, 

91. w sprawie uznania celowości i wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pn. „Program Edukacyjno-Korekcyjny PARTNER”, 

92. w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego      
w Bolechowie w zakresie rozwoju kształcenia ogólnego i zawodowego dostosowanego do 
wymagań rynku pracy”. Diagnoza zawiera m.in. informacje o szkole,  potrzeby w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia kompetencji uczniów, potrzeby               
w zakresie doposażenia pracowni kształcenia zawodowego – lista wyposazenia, koszty, potrzeby 
w zakresie rozbudowy budynków szkoły, potrzeby w zakresie doskonalenia kompetencji 
nauczycieli, nauczycieli  kształcenia zawodowego, instruktorów nauki zawodu oraz potrzeby          
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży. Przyjęcie diagnozy jest konieczne    
z uwagi na ubieganie się o wsparcie w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  na lata 2014-2020 w ramach WRPO 
2014+, 

93.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej 



15 
 

zagospodarowania terenu w rejonie  kuchni i internatu Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie, 
ul. Topolowa 2. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Pracownię Projektową Janusz 
Dubicki z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 13.500,00 zł 
brutto i zobowiązała się sporządzić dokumentację budowlano-wykonawczą w terminie do  
3 tygodni od dnia pisemnej akceptacji koncepcji przez Zamawiającego. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został maksymalnie na okres do 7 tygodni od dnia podpisania umowy, 

94. w sprawie wydania pozytywnej  opinii dotyczącej budowy drogi gminnej pn.” Czerwonka” 
pomiędzy drogą wojewódzką nr 430 a ul. Kołłątaja w Mosinie. Inwestycja polegać będzie m.in. na 
budowie jezdni, chodników oraz zjazdów indywidualnych, rozpoczyna się skrzyżowaniem z drogą 
gminną ul. Kołłątaja  w m. Mosina, a kończy się skrzyżowaniem  z drogą wojewódzką nr 430,  

95. w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie – droga 
publiczna gminna, gm. Swarzędz. W ramach zadania przewiduje się m.in. przebudowę i budowę 
jezdni, budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych, przebudowę 
skrzyżowań, przebudowę i zabezpieczenie uzbrojenia terenu, budowę kanalizacji deszczowej, 
budowę kanalizacji sanitarnej, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego.  

96. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na 2016 r., 
97. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru     

z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu upoważnił 
przedsiębiorcę PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie do odbioru z miejsca przechowywania 
i wykonania demontażu pojazdów o nr rej. PZ 2741U i PGO 10464. Upoważnienie ważne jest          
w okresie od 11- 24.08.2016 r., 

98. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wsparcie organizacji XIV ogólnopolskich 
zawodów w wędkarstwie spławikowym honorowych dawców krwi, w wysokości 400,00 zł (na 
zakup usługi żywieniowej). Zawody odbędą się 04.09.2016 r. nad Jeziorem Swarzędzkim. Celem 
imprezy jest aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz promowania honorowego krwiodawstwa, 
pozyskiwanie potencjalnych dawców szpiku kostnego poprzez rozdawanie ulotek informacyjnych, 
zachęcanie do udziału w akcjach profilaktycznych i zdrowotnych np. zbiórka krwi, jak również 
utrwalenie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, 

99. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie 
usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu 
Powiatu Poznańskiego usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo          
o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.), w ramach zamówienia uzupełniającego 
do umowy nr ZP.272.3.00072.2015 z dnia 03.12.2015 r. Do wzięcia udziału w negocjacjach 
zaprasza się Konsorcjum: Lider – Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc 
Drogowa Andrzej Mocydlarz -  Poznań, Partner - Auto – Chara Pomoc Drogowa Transport 
Specjalny Marian Chara – Poznań, Partner – PERS Roman Pers – Suchy Las. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2016 r., 

100. w sprawie opinii dot. realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie 
decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E59 na odcinku  Poznań Główny – Szczecin Dąbie dla 
projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie – część 1 
odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włączenie), tj. od km 0,000 do km 52,265”, na obszarze 
gminy Rokietnica. Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w tereny i obiekty infrastruktury 
stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. 
inwestycję, 

101. w sprawie opinii dot. realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie 
decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E59 na odcinku  Poznań Główny – Szczecin Dąbie dla 
projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie – część 1 
odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włączenie), tj. od km 0,000 do km 52,265”, na obszarze 
gminy Rokietnica. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, z następującymi 
uwagami: 

1) W przypadku stacji kolejowej Rokietnica: 



16 
 

− przedłużyć tunel dla podróżnych (przejście dla pieszych) przy peronach w stronę wschodnią 
(w kierunku m. Bytkowo), tak aby w przypadku zamknięcia przejazdu kolejowego zapewniony 
był dostęp do stacji kolejowej od strony ul. Obornickiej, tj. drogi powiatowej nr 2400P. Tunel 
połączyć chodnikiem i ścieżką rowerową w pasie kolejowym z DP 2400P, 

− wymienić konstrukcję nawierzchni drogowej na przejeździe kolejowym z dostosowaniem do 
ruchu KR4 z warstwą ścieralną z mieszanki SMA, 

− przekrój poprzeczny drogi - przyjąć szerokość jezdni 7,0 m plus obustronne ścieki 2 x 0,20 m, 

− przekrój poprzeczny drogi - przyjąć szerokość chodnika po stronie południowej 2,00 m, 

− przekrój poprzeczny drogi - przyjąć szerokość ścieżki rowerowej po stronie północnej 2,00 m 
oraz chodnika 1,5 m jako kontynuacja projektowanej przez tut. zarząd przebudowy 
skrzyżowania ul. Pocztowej oraz ul. Szamotulskiej w Rokietnicy. 

2) W przypadku skrzyżowania z DP 2425P (ul. Kolejowa w Rokietnicy): 

− wymienić konstrukcję nawierzchni w obrębie pasa kolejowego z dostosowaniem do ruchu 
KR3 z warstwą ścieralną z mieszanki SMA, 

− przekrój poprzeczny drogi - przyjąć szerokość jezdni 6,0 m plus obustronne ścieki 2 x 0,20 m, 

− przekrój poprzeczny drogi - przyjąć szerokość chodnika po stronie południowej 2,50 m, 

− przekrój poprzeczny drogi - przyjąć szerokość ścieżki rowerowej po stronie północnej 3,00 m. 
3) Ogrodzenia terenu kolejowego powinny znajdować się poza planowanymi ciągami komunikacji 

pieszej i rowerowej, z uwzględnieniem skrajni poziomej w rejonie przejazdów kolejowych: ul. 
Obornicka i ul. Kolejowa w m.  Rokietnica. 

4) Zapewnić wymagane poszerzenie pasów ruchu jezdni na łukach poziomych jezdni przez przejazdy 
kolejowe np. ul. Obornicka w m. Rokietnica, ul. Kolejowa w m. Rokietnica. 

5) Dodatkowo wyjaśnia się, że przedsięwzięcie w zakresie dróg powiatowych i gminnych powinno 
spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października  
2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1744). 

6) Ww. inwestycja nie może wpływać na ograniczenie możliwości użytkowania sąsiadujących 
bezpośrednio z terenami kolejowymi dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 2400P  
(ul. Obornicka) i nr 2425P (ul. Kolejowa) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica, 

102. w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicy 
Szkolnej w m. Kobylnica w gm. Swarzędz. Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.      
o drogach publicznych droga jest to „budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 
urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno - użytkową, przeznaczona do 
prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym". Obiekt budowlany, którym      
w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze 
zm.)  jest między innymi droga, to taka budowla, która zapewnia możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem i wzniesiona jest z użyciem wyrobów budowlanych. Przedmiotowa 
droga, mimo iż uzupełnia sieć dróg służących miejscowym potrzebom, a zajęte przez nie 
nieruchomości stanowią własność gminy, to na chwilę obecną posiada nawierzchnię 
nieutwardzoną (częściowe utwardzenie do przejazdu kolejowego) i stanowi jedynie pas 
wydzielony do poruszania się pojazdów i pieszych. Jednocześnie zwraca się  uwagę, że droga 
zaliczona do kategorii dróg publicznych powinna stanowić element całej sieci dróg publicznych 
ogólnodostępnych, zatem konieczne jest zaliczenie do kategorii dróg publicznych również 
sąsiednich dróg łączących się ze sobą, 

103. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie dokumentacji projektowej 
wiatrołapu z kurtyną powietrza w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8  
w Poznaniu, z Firmą Projektowanie Architektoniczne Ambrożewicz Sławomir z siedzibą  
w Poznaniu, na kwotę 13.776,00 zł brutto. 

104. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela  w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci 
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Niewidomych w Owińskch, Pani Karoliny Jankowskiej, ubiegającej się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego, 

105. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela w Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu, Pani Oliwii Tomczak, 
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

106. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu przy Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, polegające na modernizacji tarasów               
i wejścia oraz na budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty złożonej przez ART BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz 
Artur Przybylski z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 
169.233,68 zł brutto i zaproponowano 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. Na 
wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 180.109,69 zł brutto. W przeprowadzonym 
postępowaniu złożono dwie oferty, druga była na kwotę 179.979,07 zł brutto, 

107. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie instalacji wentylacji  
i chłodzenia pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich                    
w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
Konsorcjum: Lider – SYSTHERM Danuta Gazińska Sp. J. z siedzibą w  Poznaniu, Partner – RAWENT 
Michał Radecki z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 
625.552,43 zł brutto i zaproponowano 8 tygodniowy termin realizacji zamówienia od dnia 
przekazania terenu budowy. W przeprowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty, druga była na 
kwotę 686.442,51 zł brutto, 

108. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego     
w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację 
zadania obejmującego swoim zakresem wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele 
fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich             
w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, ponieważ nie złożono żadnej oferty  niepodlegającej odrzuceniu, 

109. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Program edukacyjno – korekcyjny 
PARTNER” i przeznaczenia na ten cel kwoty 5.000,00 zł. Program skierowany jest dla sprawców 
przemocy w rodzinie i realizowany będzie przez Fundację Poznańskie Centrum Profilaktyki 
Społecznej z siedzibą w Poznaniu, 

110. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę usług serwisowych. Zarząd 
Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez firmę IT-PARTNER Mirosław Wiszniowski                
z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, w której zaoferowano: 

− realizację zamówienia za kwotę 157.668,98 zł brutto, 

− odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone 
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 1,00. 

Na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 166.050,00 zł brutto. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowano na okres do 14 dni od dnia podpisania umowy. W przeprowadzonym 
postępowaniu złożono dwie oferty, druga była na kwotę 192.175,00 zł brutto, 

111. w sprawie uchwalenia założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017. Zarząd 
Powiatu przyjął następujące wysokości wskaźników: 
1)   średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3%, 
2)   nominalny wzrost wynagrodzeń brutto:  

−   Placówki oświatowe: pracownicy oświatowi - wg odrębnych przepisów, pracownicy  
  administracyjni – 5,0%, 

−   DD Kórnik, OWR Kobylnica, Dom Rodzinny w Swarzędzu, OIK Kobylnica, DPS Lisówki - 4,0 %,  

−   PCPR, PODGiK, PUP (wg uzgodnień z Miastem), Starostwo, ZDP – 3,0%, 

−   PINB – wg zawiadomienia Wojewody, 



18 
 

3)   średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług inwestycyjnych - 1,0%, 
4)   przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw -  4.251,00 zł, 
5)   minimalne wynagrodzenie za pracę – 13 zł/godz., 2.000 ,00zł/mc, 
6)   odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego - 1.140,00 zł, 

112.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki 
zdrowotnej pn.: Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego” w 2016 roku (kontynuacja). Politykę zdrowotną powiatu poznańskiego określa 
„Program działań Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2014-
2018”, przyjęty Uchwałą Nr XLII/431/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2014 r. 
Wśród celów operacyjnych zawartych w Programie są: „Podejmowanie działań z zakresu 
profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców powiatu 
poznańskiego” (cel operacyjny 1) oraz „Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom 
zakaźnym oraz zakażeniom” (cel operacyjny 5). Powyższy Program uzyskał pozytywną opinią 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie. Kontynuację Programu w zakresie 
profilaktyki grypy w 2016 roku uzasadniają dane epidemiologiczne Państwowego Zakładu Higieny 
(PZH), z których wynika, że w Polsce w 2015 r. zarejestrowano 3.843.438 zachorowań                       
i podejrzeń zachorowań na grypę, co w stosunku do roku 2014 stanowi wzrost o 706.382 osoby. 
Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały, 

113. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie 
prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdów, wobec 
których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo       
o ruchu drogowym. Upoważnienie dotyczy  pojazdów o nr rejestracyjnych: PZ8607Y i TZ46JDB, 

114. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej przebudowy ul. Pułaskiego w Puszczykowie 
polegającej na budowie drogi wraz z przebudową chodnika. Inwestycja polegać będzie na 
budowie jezdni, zjazdów indywidualnych oraz kanalizacji deszczowej i przebudowie chodnika. 
Inwestycja rozpoczyna się  skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Kasprowicza, a kończy się na 
połączeniu  z dalszym odcinkiem ul. Pułaskiego o nawierzchni gruntowej, 

115. w sprawie wydania pozytywnej  opinii dotyczącej  rozbudowy drogi gminnej – ul. Batorowskiej 
na odcinku od drogi serwisowej przy DW 307 do ul. Szkolnej w Dąbrowie, gm. Dopiewo. 
Inwestycja polegać będzie m.in. na budowie jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych oraz 
kanalizacji deszczowej. Inwestycja rozpoczyna się  skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Szkolną,  
a kończy się na włączeniu w drogę serwisową przy drodze wojewódzkiej nr 307, 

116. w sprawie wydania opinii dotyczącej przebudowy ul. Żupańskiego w Puszczykowie polegającej 
na budowie drogi wraz z przebudową chodnika. Inwestycja polegać będzie m.in. na budowie 
jezdni, zjazdów indywidualnych oraz kanalizacji deszczowej i przebudowie chodnika. Inwestycja 
rozpoczyna się  skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Libelta, a kończy się na połączeniu  w drogę 
gminną ul. Kosińskiego o nawierzchni gruntowej, 

117. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina 
na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022. Opinia stanowi załącznik do uchwały, 

118. w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów  Pułku w Owińskach”. Diagnoza zawiera m.in. informacje  
o Ośrodku, łącznie ze stosowaną metodyką nauczania, informacją o liczbie niepełnosprawnych 
wzrokowo wychowanków, obrazem absolwentów Ośrodka, w tym wskaźniki ich zatrudnienia oraz 
współpracę z podmiotami aktywizacji zawodowej, analizę wyników diagnozy: Ośrodek realizuje  
koncepcje pracy ukierunkowane na rozwój uczniów, procesy edukacyjne są organizowane              
w sposób sprzyjający uczeniu się, uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone           
w podstawie programowej, respektowane są  normy społeczne, nauczyciele współpracują              
w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych, promowana jest wartość edukacji, rodzice są 
partnerami Ośrodka, wykorzystywane są zasoby Ośrodka oraz środowisko osób                                  
z niepełnosprawnościami na rzecz wzajemnego rozwoju, Ośrodek organizując procesy edukacyjne, 
uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 
maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz z innych badań 
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wewnętrznych, jak duże jest zapotrzebowanie nauczycieli, wychowanków, rodziców na rozwój 
kompetencji i kwalifikacji, 

119. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego                     
i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r. 
Informacja zostanie przedstawiona Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej                     
w Poznaniu.  

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  
w Swadzimiu pomiędzy ul. Św. Mikołaja a Aleją Swadzimską, gm. Tarnowo Podgórne - projekt 
planu wyznacza tereny zabudowy usługowej oraz teren drogi publicznej klasy dojazdowej. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Górze 
przy ul. Szamotulskiej, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza tereny rolnicze, teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. Droga powiatowa  
nr 1872P – ulica Szamotulska zlokalizowana jest poza obszarem opracowania projektu planu. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Suchy Las, na terenie działki o nr ewid. 311/5 - projekt planu wyznacza teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Trzcielin, w rejonie drogi powiatowej 2402P i drogi ekspresowej S5, gm. Dopiewo - projekt planu 
wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren infrastruktury technicznej- 
wodociągi, teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, tereny upraw rolnych, teren 
lasu, tereny zieleni naturalnej i wód powierzchniowych,  teren drogi publicznej klasy ekspresowej, 
teren drogi publicznej klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Poza obszarem planu 
znajduje się droga powiatowa nr 2402P – ul. płk A. Kopy w miejscowości Trzcielin. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Trzcielin, terenu wzdłuż drogi powiatowej Dopiewo-Stęszew - projekt planu 
wyznacza: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren usług komunalnych,   
tereny infrastruktury technicznej – wodociągi, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwie 
rolnym, tereny upraw rolnych, tereny rowów, teren zieleni naturalnej, teren drogi publicznej klasy 
ekspresowej, tereny dróg wewnętrznych. Poza obszarem planu znajduje się droga powiatowa nr 
2402P – ul. płk A. Kopy w miejscowości Trzcielin. Ustalenia projektu planu nie ingerują we 
własność Powiatu Poznańskiego, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska, 
w rejonie ulicy Podgórnej i rejonie ulicy Wrzosowej, gm. Komorniki - projekt zmiany planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub usługowej, tereny dróg publicznych klasy głównej, tereny dróg publicznych 
klasy dojazdowej, publiczny ciąg pieszy. W obszarze planu znajduje się jedna działka drogowa nr 
ewid. 914/3 obr. Plewiska - należąca do pasa drogi powiatowej nr 2387P- ul. Grunwaldzka w m. 
Plewiska, oznaczona na rysunku planu symbolem KDG. Na obszarze objętym zakresem planu 
obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska       
w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Grunwaldzkiej i  ul. Fabianowskiej - etap I 
(Uchwała Nr XXV/221 /2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2012 r., opublikowana         
w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Poz. 4031 z dnia 27 września 2012 r.) oraz miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Podgórnej na obszarze działek 
nr 918/40 i 893/57 (Uchwała Nr X/92/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015 r., 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4519 z dnia 14 lipca 2015 r.). Celem opracowania 
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niniejszego planu jest skorygowanie części parametrów, w tym linii zabudowy wzdłuż ulic 
Podgórnej i Wrzosowej, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon 
ulicy Młodzieżowej i Modrakowej, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Ustalenia projektu planu  
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Napachanie, rejon ul. Starzyńskiej i Rokietnickiej, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, lasy, teren drogi publicznej lokalnej, tereny dróg 
wewnętrznych. Poza obszarem planu znajduje się droga powiatowa nr 2400P – ul. Rokietnicka  
w miejscowości Napachanie. Poprzednio powyższy projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego postanowieniem Zarządu Powiatu w Poznaniu znak: WD.673.17.30.2015.ST został 
nieuzgodniony, z uwagi na warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie - na drogach klasy G należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie dla 
terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. W związku z tym w tekście planu należało 
uwzględnić zapis, że obsługa komunikacyjna działek mających dostęp do dróg wewnętrznych i 
dróg gminnych winna się odbywać przez te drogi, przy jednoczesnej likwidacji w projekcie planu, 
włączenia drogi 1KDW do drogi powiatowej,  co w przedstawianym obecnie planie zostało 
uwzględnione. Ponadto w związku z planowaną budową ścieżki pieszo -rowerowej wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2400P należało ustalić obowiązującą linie zabudowy w odległości min. 15 metrów 
od przedmiotowej drogi dla terenu 1MN, co również zostało uwzględnione, 

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Górze, przy 
ul. Poznańskiej, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny dróg wewnętrznych, tereny infrastruktury technicznej. 
Bezpośrednio poza obszarem projektu planu znajduje się droga powiatowa nr 1872P  –  ul. 
Poznańska w Górze. Zarząd Powiatu w Poznaniu uzgadnia projekt wprowadzając uwagę  
o obsłudze komunikacyjnej dla projektowanej zabudowy jednorodzinnej. Drogi powiatowe 
zgodnie z art. 6a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460  ze zm.)  powinny  
stanowić połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między 
sobą. Spełniają one rolę podwójną: służą lokalnej społeczności i przenoszą ruch tranzytowy. 
Przede wszystkim jednak powinny zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu 
drogowego. Żeby ten warunek spełnić, należy ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych na drogach,  
a do takich miejsc należą wszelkie włączenia dróg, czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi, itp. Nowe 
zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu i  bezpieczeństwo na drodze. Wszelkie manewry  
związane z włączeniem się do ruchu na drodze są manewrami niebezpiecznymi zarówno dla 
włączającego się do ruchu jak i dla pojazdu jadącego drogą publiczną. Obszar projektu planu 
położony jest w miejscowości Góra przy drodze powiatowej 1872P Kaźmierz – Tarnowo Podgórne. 
Jest to droga klasy zbiorczej. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) na drodze klasy zbiorczej należy dążyć do 
ograniczenia liczby zjazdów. Na terenie objętym granicami projektu mpzp znajdują się dwie 
projektowane drogi na działce nr ewid.: 62/7 i 62/12, obręb Góra, poprzez które należy zapewnić 
dostęp do drogi publicznej ul. Poznańskiej, 

10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach 
Zakrzewo i Dąbrówka, terenu w rejonie ulic Piaskowej, Zachodniej, Owsianej, Żytniej i Granicznej, 
wzdłuż drogi ekspresowej S11, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, tereny zabudowy 
usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, tereny lasów, tereny dróg wewnętrznych, tereny dróg publicznych, klasy lokalnej. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

11. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
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zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Szczytniki – działek o numerach ewidencyjnych: 
109/2, 109/3, 109/4 i 109/5, gm. Kórnik - projekt zmiany planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, zieleni 
stanowiący strefę łącznika ekologicznego, tereny dróg wewnętrznych. Część terenu objęta 
przedmiotowym projektem miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego jest zmianą 
obowiązującego MPZP uchwalonego Uchwałą nr XVI/161/99 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 
października 1999 r. Na obszarze objętym planowaną zmianą planu miejscowego uwzględnia się 
zmianę przeznaczenia terenu. Modyfikacja obowiązującego planu polega na zmianie części terenu 
z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
zabudowy usługowej i korekt w zakresie zmian zapisów dot. infrastruktury technicznej.  Poza 
granicami opracowania zlokalizowana jest droga powiatowa nr 2489P Koninko-Kamionki. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy 
Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie, gm. Mosina - projekt planu wyznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy usługowej, teren 
zabudowy usługowej w zieleni, tereny zieleni urządzonej, tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych oraz zieleni urządzonej, teren drogi publicznej klasy głównej, wód 
powierzchniowych śródlądowych oraz zieleni urządzonej, teren drogi publicznej klasy głównej, 
teren drogi publicznej klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, teren 
publicznego ciągu pieszo - jezdnego, tereny publicznych ciągów pieszo - rowerowych, teren 
parkingu w zieleni, teren infrastruktury technicznej – kanalizacja. W granicach opracowania planu 
znajduje się droga powiatowa nr 2463P (Mosina – Grabianowo), ul. Mostowa w Mosinie, klasy 
technicznej G oraz droga powiatowa nr 2466P (Mosina – Żabno), ul. Wawrzyniaka w Mosinie, 
klasy technicznej Z. Zarząd Powiatu w Poznaniu postanowieniem z dnia  23.05.2016 r. znak: 
WD.673.17.46.2016.EK nie uzgodnił przedmiotowego projektu planu, wskazując, że nie zgadza się 
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. W przedstawionym 
ponownie do uzgodnienia projekcie planu ww. działki oznaczono jako KD-G/WS/ZP/ZZ  - teren 
drogi publicznej klasy głównej, wód powierzchniowych śródlądowych oraz zieleni urządzonej. 
Jednakże Zarząd zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) śródlądowe wody powierzchniowe stanowią własność 
Skarbu Państwa. Wody stanowiące własność Skarbu Państwa są wodami publicznymi i nie 
podlegają obrotowi cywilnoprawnemu. W związku z powyższym oznaczenie WS powinno stanowić 
główne oznaczenie dla terenu oznaczonego jako KD-G/WS/ZP/ZZ. Ponadto w postanowieniu           
z dnia 23.05.2016 r. wskazano konieczność poprawnego oznaczenia klas technicznych dróg na 
rysunku planu tj. ulica Mostowa (klasa techniczna G), a ulica Wawrzyniaka (klasa techniczna Z) 
oraz nie wyrażono zgody na ujęcie ulicy Mostowej w granicach obszaru szczególnego zagrożenia 
powodzią (KD-Z/ZZ), co mogłoby się wiązać z wykluczaniem inwestycji na tym terenie lub 
prowadzenie ich pod nadzorem zarządcy wód. W przedstawionym ponownie do uzgodnienia 
projekcie planu uwzględniono obie uwagi, 

13. 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 oraz 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 03.08.2015 r. oraz znak: WD.673.17.51.2016.EK    
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z 08.06.2016 r., Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił przedmiotowego projektu 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 podjął działania w celu wyznaczenia 
rzeczywistego przebiegu drogi powiatowej z uwzględnieniem niezbędnych poszerzeń. Przedłożony 
do uzgodnienia projekt planu zagospodarowania przestrzennego nie odzwierciedlał rzeczywistego 
przebiegu drogi powiatowej. Znalazło to potwierdzenie w postanowieniu Zarządu Dróg 
Powiatowych znak: ZDP.11.440.62/14, w którym wyrażono brak akceptacji 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 uwzględnia 
ww. uwagi w zakresie działki prywatnej nr ewid. 672/6 obr. Sasinowo, która stanowi użytek rolny   
i nie jest zajęta pod pas drogi powiatowej. W dniu 06.07.2016 r. Zarząd Dróg Powiatowych             
w Poznaniu powyższy projekt planu miejscowego uzgodnił pozytywnie, 

14. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz,  
obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo 
oraz część Paczkowa – część południowa C - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej nieuciążliwej, teren zabudowy 
usługowej nieuciążliwej z dopuszczeniem produkcji nieuciążliwej, teren wód powierzchniowych 
śródlądowych, tereny komunikacyjne: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, teren 
publicznego ciągu pieszo - jezdnego, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu  
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

15. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dopiewiec, obręb geodezyjny Dopiewiec dla terenu przy drodze powiatowej Dopiewiec, – 
Konarzewo, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza teren obiektów produkcyjnych, magazynów, 
składów lub zabudowy usługowej, teren wód powierzchniowych śródlądowych, teren drogi 
publicznej klasy zbiorczej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej. Poza granicami opracowania 
przebiega droga powiatowa klasy zbiorczej (Z) nr 2415P Dopiewiec - Konarzewo. Należy zwrócić 
uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz tereny zabudowy usługowej wiąże się ze znacznym 
zwiększeniem natężenia ruchu, w tym na drodze powiatowej nr 2415P (Dopiewiec - Konarzewo), 
z problemami komunikacyjnymi, możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów  
w zakresie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Intensywny stopień zainwestowania 
niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 
prowadzących w kierunku miasta Poznania. W myśl § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 t.j.) na 
drodze klasy Z powinno się dążyć do  ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie dla terenów 
przeznaczonych pod nową zabudowę. Zwraca się uwagę, że nieprzekraczalną linię zabudowy 
należy zlokalizować w odległości 20 m od terenu P/U i pasa drogi powiatowej. Teren objęty 
projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie 
niezabudowanym, o czym świadczy brak znaku drogowego D-42. Na podstawie art. 43 ust.1 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) lokalizacja 
obiektów budowlanych  w terenie niezabudowanym powinna być w odległości minimum 20 m od 
krawędzi jezdni, 

16. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji 
gospodarczej w miejscowości Glinka Duchowna, gm. Kostrzyn - projekt zmiany planu wyznacza: 
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, tereny drogi 
wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 
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17. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu parku  
w Kostrzynie, gm. Kostrzyn - projekt planu wyznacza teren zieleni urządzonej oraz teren zieleni 
izolacyjnej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

18. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Glinka Duchowna, przy ul. Krajowej, gm. Kostrzyn - projekt zmiany planu wyznacza: teren 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oraz teren 
przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej, 

19. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 
Poznańskiej i Woźniaka oraz Jeziora Skrzynki Duże, obręb geodezyjny Skrzynki i Kórnik, gm. Kórnik  
- projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
usługowej- usług turystycznych, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, 
tereny infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny dróg publicznych 
klasy dojazdowej, teren ciągu pieszego lub rowerowego, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

20. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów 
przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Stęszew, w miejscowości 
Trzebaw, Stęszew, Skrzynki i Strykowo - projekt planu wyznacza, w załącznikach graficznych: 
nr 1 - w miejscowości Trzebaw: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowo-
usługowej, tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów, tereny zabudowy usługowej, tereny lasów, tereny rolnicze, teren komunikacji 
kolejowej, tereny dróg publicznych – klasy głównej ruchu przyspieszonego, tereny dróg 
publicznych – klasy lokalnej, tereny dróg wewnętrznych, tereny dróg publicznych dla pieszych  
i rowerów, tereny dróg publicznych – parking, tereny infrastruktury technicznej; 
nr 2 – w mieście Stęszew: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, tereny rolnicze, teren komunikacji kolejowej, tereny dróg 
publicznych – klasy lokalnej, tereny dróg publicznych – klasy dojazdowej, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny parkingów publicznych, tereny infrastruktury technicznej; 
nr 3 – w miejscowości Skrzynki: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej, teren komunikacji kolejowej, 
tereny dróg publicznych – klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych – klasy dojazdowej, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny dróg publicznych dla rowerów, tereny parkingów publicznych, teren 
infrastruktury elektroenergetycznej; 
nr 4 – w miejscowości Strykowo: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren komunikacji kolejowej, tereny dróg 
publicznych – klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych – klasy dojazdowej, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny dróg wewnętrznych – pieszo-jezdnych, tereny parkingów publicznych.  
W miejscowości Strykowo, w granicach mpzp przebiega droga powiatowa klasy zbiorczej 
Strykowo-Modrze 2451P. Poza granicami mpzp przebiega droga powiatowa klasy zbiorczej 
Rybojedzko-Sapowice-Strykowo 2450P. 
W granicach mpzp w miejscowości Skrzynki przebiega droga powiatowa klasy zbiorczej 
Niepruszewo-Otusz-Skrzynki-Tomiczki 2500P. Zarząd Powiatu akceptuje poszerzenie drogi 
powiatowej 2450P (która stanowi drogę klasy zbiorczej) do szerokości 11m w granicach objętych 
mpzp, 

21. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo 
obejmującego działkę położoną w miejscowości Tulce, gm. Kleszczewo - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy usługowej. Poza granicą opracowania przebiega droga powiatowa bez numeru – 
dawna droga wojewódzka nr 433, ul. Sportowa w m. Tulce. Obsługa komunikacyjna dla obszaru 
planu ustalona została z ulicy Kalinowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 
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22. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Chludowo – rejon ulicy Za Parkiem II, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy 
usługowej, tereny komunikacji: teren drogi publicznej dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

23. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Zakrzewo w rejonie ulic Długiej i Olszynowej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
z usługami, tereny komunikacji: teren drogi publicznej dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

24. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Cerekwica, rejon ul. Szamotulskiej, Jeziora Pamiątkowskiego, rzeki Samicy Pamiątkowskiej i ul. 
Sosnowej, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami, tereny 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, 
tereny lasów, tereny zieleni, tereny wód powierzchniowych, teren zieleni oraz wód 
powierzchniowych, tereny infrastruktury technicznej – energetyki, tereny infrastruktury 
technicznej – kanalizacja, tereny komunikacji – teren drogi publicznej głównej, teren drogi 
publicznej lokalnej, tereny dróg publicznych dojazdowych, tereny publicznych ciągów pieszo – 
jezdnych, tereny dróg wewnętrznych, tereny ciągów pieszo – rowerowych. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że 
wyznaczenie tak rozległych terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej stoi w sprzeczności  
z powszechnie znanymi prognozami demograficznymi i niekorzystnie wpłynie na jednostkowe 
koszty budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej, stanowiących zadanie własne 
gminy, 

25. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Trzek, przy ul. Topolowej, gm. Kostrzyn - projekt zmiany planu wyznacza: teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, teren przeznaczony pod 
poszerzenie drogi publicznej. Projekt planu obejmuje tereny przeznaczone pod lokalizację stacji 
paliw. Na zlecenie Powiatu opracowywana jest dokumentacja pn. „Studium Korytarzowe, 
Koncepcja Projektowa wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla 
budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP 
na odcinku węzeł Złotkowo - Suchy Las - Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5”. Na terenie 
objętym projektem planu przewidziano przebieg jednego z wariantów Obwodnicy Północno – 
Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej. W związku z tym, do czasu wybrania wariantu przebiegu 
Obwodnicy  (w II poł. 2017 r.) nie jest możliwe uzgodnienie projektu planu, 

26. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-
zachodnich terenów wsi Czapury, gm. Mosina - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, 
tereny zabudowy usługowej, teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych  
i ogrodniczych lub zabudowy usługowej, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
oraz infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami, teren sportu i rekreacji, tereny 
zieleni naturalnej, tereny rolnicze lub zieleni naturalnej, tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych, tereny wód powierzchniowych śródlądowych oraz zieleni naturalnej, teren drogi 
publicznej klasy głównej, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy 
dojazdowej, teren publicznego ciągu pieszo-rowerowego, tereny dróg wewnętrznych, teren 
parkingu. W granicach opracowania znajduje się część drogi powiatowej nr 2460P relacji Czapury 
– Wiórek – Rogalinek, klasy technicznej głównej (G). Teren drogi powiatowej został oznaczony 
symbolem KD-G. Projekt planu zakłada poszerzenie po zachodniej stronie pasa drogowego drogi 
powiatowej do szerokości 17m – 20m, w skład którego wchodzą grunty prywatne. Na całym 
odcinku droga przebiega przez tereny zabudowane. Zarząd Powiatu w Poznaniu nie wyraża zgody 
na wyznaczenie poszerzenia pasa drogowego do ww. szerokości. Proponuje się poszerzenie pasa 
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drogowego ulicy o niezbędną szerokość do maksymalnie 15m  w terenie zabudowy na gruntach 
jeszcze niezurbanizowanych oraz wyznaczenie miejsc na projektowane zatoki autobusowe. 
Dodatkowo na terenach oznaczonych jako 5KD-D/ZZ, 7KD-D/ZZ, oraz KD-Z/ZZ proponuje się 
poprowadzenie linii rozgraniczającej tereny drogi KD-G w sposób równoległy do drogi powiatowej 
(bez wyznaczania dodatkowych terenów w miejscach skrzyżowań). Ponadto zwraca się  uwagę, że 
przeprawa promowa na rzece Warcie w ciągu drogi KD-Z/ZZ, nie stanowi zadania Powiatu, 

27. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Szkolnej dla działek nr 14/7 – 14/11 - projekt zmiany planu 
wyznacza: teren zabudowy usługowej, teren drogi wewnętrznej. Przedmiotem zmiany projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wywołanego uchwałą Rady Gminy 
Rokietnica Nr XVIII/188/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., jest wydzielenie nowego ciągu 
komunikacyjnego drogi wewnętrznej – KDW, oraz ustalenie nowej lokalizacji terenu zabudowy 
usługowej. Droga powiatowa klasy technicznej głównej (G) nr 2400P, ul. Szkolna w m. Rokietnica 
zlokalizowana jest poza granicą opracowania planu. Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę, że 
zjazd z drogi wewnętrznej należy zlokalizować od strony południowej przy zjeździe do działek nr 
ewid. 867, 14/5.  Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

28. nieuzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru zlokalizowanego na północ od ulicy Poznańskiej oraz w rejonie ulicy Okrężnej, obręb 
Dachowa, gmina Kórnik – projekt zmiany planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy jednorodzinnej i zabudowy usługowej, teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, teren 
zabudowy usługowej, teren zieleni urządzonej, tereny zieleni otwartej, tereny rolnicze, tereny 
infrastruktury technicznej - kanalizacja, tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, 
tereny dróg wewnętrznych, teren drogi publicznej dojazdowej, tereny dróg publicznych lokalnych, 
tereny drogi publicznej zbiorczej. Do obszaru objętego planem przylega droga powiatowa nr 
2477P Gądki - Szczodrzykowo, która zgodnie z Planem rozwoju sieci dróg powiatowych Powiatu 
Poznańskiego powinna być dostosowana do klasy technicznej Z - zbiorczej (według 
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). Przedstawiony plan nie przewiduje rezerwy pod poszerzenie ww. drogi 
powiatowej. Na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu prowadzone są prace nad 
opracowaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo, na odcinku od drogi krajowej S11 węzeł Gądki do 
drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie. Projekt 
jest aktualnie w fazie uzgadniania geometrii drogi. Szerokość istniejącego pasa drogowego             
w rejonie opracowywanego planu wynosi około 9 - 17 m, co oznacza że miejscami może wystąpić 
potrzeba poszerzenia drogi w szczególności dla potrzeb ciągu komunikacji pieszej i rowerowej.      
Ze względu na ww. planowaną przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2477P pas drogowy 
powinien zostać poszerzony. Z uwagi na rozpoczęcie procesu projektowego dla 
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej należy skoordynować prace planistyczne z pracami 
projektowymi, 

29. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach i Tarnowie 
Podgórnym po południowej stronie drogi krajowej nr 92 - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zieleni izolacyjnej, 
teren dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego, teren drogi publicznej klasy 
zbiorczej, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

30. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy 
ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki, 
Gądki, Koninko i Robakowo, gmina Kórnik  - projekt zmiany planu wyznacza: strefę ochronną  
w obszarze oddziaływania magazynów lotniczych środków bojowych zlokalizowanych na terenie 
zamkniętego kompleksu wojskowego Sił Powietrznych w Borówcu ze strefami bezpieczeństwa.    
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W I-szej strefie bezpieczeństwa zlokalizowany jest fragment drogi powiatowej nr 2461P – ulica 
Poznańska w miejscowości Borówiec. Dla przedmiotowej drogi zakazuje się wyznaczania miejsc 
parkingowych oraz lokalizacji zabudowy kubaturowej w pasie drogowym. Przedmiotem zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest korekta błędów redakcyjnych                
w obowiązującym planie miejscowym polegająca na zmianie parametrów dotyczących 
wskaźników zagospodarowania terenu oraz kształtu dachów. Korekta nie wpływa na kształt            
i aktualność ustaleń obowiązującego planu i zgodnie z § 2.2. projektu Uchwały, pozostałe 
ustalenia planu, w tym rysunek planu, nie ulegają zmianie.  
 

 

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

1. w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2417P, 

2. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2417Pw m. Lusowo, 

3. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/246/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2492P i 2498P, 

4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Czerwonak z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Promnice, 

5. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Buk z przeznaczeniem dla Jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej: Otusz, Dobieżyn, Dakowy,  Niepruszewo, Szewce, 

6. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Palędzie, 

7. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kleszczewo z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Komorniki, Krzyżowniki, 

8. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kostrzyn z przeznaczeniem dla Jednostek  
Ochotniczych Straży Pożarnych: Brzeźno, Gułtowy, 

9. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kórnik z przeznaczeniem dla Jednostki  
Ochotniczej Straży Pożarnej  Czmoń, 

10. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Mosina z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych  Straży Pożarnych: Radzewice, Nowinki, Żabinko, 

11. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Murowana Goślina z przeznaczeniem dla 
Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: Białężyn, Boduszewo, Długa Goślina, Łopuchowo, 
Nieszawa, Rakownia, 

12. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pobiedziska z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej: Kociałkowa Górka, Latalice,  Węglewo, 

13. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Puszczykowo  z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Puszczykowo,  

14. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rokietnica z przeznaczeniem dla Jednostek  
Ochotniczej Straży Pożarnej: Mrowino, Przybroda, 

15. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Stęszew z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Stęszewie, 

16. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Suchy Las z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Chludowo, Zielątkowo, 

17. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tarnowo Podgórne z przeznaczeniem dla 
Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: Ceradz Kościelny, Lusowo, 

18. w sprawie zmiany  uchwały NR XVI/213/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia   
2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu poznańskiego 
odcinków dróg powiatowych, 

19. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie 
deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów Powiatu Poznańskiego w roku 2016 i 2017, 
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20. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/366/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia          
2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 

21. w sprawie zmiany statutu Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Poznaniu, 

22. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat działki nr 196/74 oraz działki nr 
196/75 – położonych w Koziegłowach, gmina Czerwonak, stanowiących własność Powiatu 
Poznańskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów, 

23. w sprawie  powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową 2469P, 

24. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Mosina, 
25. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację 

zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2016-2018”, 
26. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Poznański, 
27. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej ulicy Warzywnej i ul. 

Wieniawskiego w  m. Kostrzyn, 
28. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej ulicy  Topolowej na odcinku od 

drogi  powiatowej bez numeru (byłej drogi wojewódzkiej nr 434)  do skrzyżowania z ulica 
Wielkopolską w m. Czerlejno, gm. Kostrzyn, 

29. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2443P na terenie gminy Kostrzyn na 
odcinku  od drogi powiatowej bez numeru, byłej drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Trzek do 
miejscowości Czerlejno, gm. Kostrzyn, 

30. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2429P Tulce – Kostrzyn  na terenie 
gminy Kostrzyn na odcinku  zlokalizowanym na działce o nr ewid. 198/1 i 194/1, arkusz mapy 7, 
obręb Kostrzyn, 

31. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2442P na terenie gminy Kostrzyn na 
odcinku od m. Czerlejno do granicy gminy, 

32. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 3773P na terenie gminy Kórnik na 
odcinku od skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 2479P i 2481P do drogi powiatowej nr 2476P, 

33. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016, 
34. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2021. 

 
V. PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

 

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

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z: 
- odpowiedzią na wniosek Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Rady Powiatu, zgłoszony 

podczas posiedzenia w dniu 27.06.2016 r.  
- z protokołem kontroli, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Poznaniu  

w Poznaniu w dniu 21.06.2016 r., dotyczącej nabycia i sprzedaży mienia powiatu w roku 
budżetowym 2015. Komisja Rewizyjna po bardzo szczegółowej kontroli dokumentacji  
i przedstawionych wyjaśnieniach na pytania członków Zespołu kontrolnego, uznała że procedura 
nabycia i zbycia mienia powiatu w roku budżetowym 2015, na podstawie wybranych przykładów, 
została zrealizowana prawidłowo. Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag, 

- interpelacjami Radnych Powiatu złożonymi podczas XIX Sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 29 
czerwca 2016 r.: 

a) Interpelacja Radnego Powiatu Marka Pietrzyńskiego, dot. szczepionek przeciw wirusowi 
brodawczaka ludzkiego  (HPV), 
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b) Interpelacja Radnego Powiatu Marka Pietrzyńskiego, dot. nagród Starosty i Powiatu 
Poznańskiego, 

c) Interpelacja Radnego Powiatu Filipa Żelaznego, dot. budynku mieszkalnego położonego  
w Puszczykowie przy ul. Kraszewskiego, 

d) Interpelacja Radnego Powiatu Przemysława Kiejnicha, dot. zmiany umiejscowienia 
znaków drogowych w m. Mrowino i Rokietnica, 

e) Interpelacja Radnego Powiatu Mariana Markiewicza, dot. prezentowania stanowiska 
przedstawicieli klubu radnych PiS w program telewizyjnych promujących Powiat 
Poznański,  

- pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu z 04.07.2016 r., dot. „Kontroli realizacji 5 
losowo wybranych uchwał Rady Powiatu, powierzonych Zarządowi”. Kontrola rozpoczęła się 
23.08.2016 r. 

- interpelacją Radnego Powiatu Filipa  Żelaznego  z 19.07.2016 r.  dot.  stanu dróg oraz pobocza na 
dwóch odcinkach dróg powiatowych. 

 
3. Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował przedstawioną uwagę do projektu Planu rozwoju sieci 

drogowej dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2020, dot. obwodnicy Pobiedzisk 
(rozwiązania wariantowe dla obwodnicy). Innych uwag do projektu Planu  nie zgłoszono. 
 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z wstępną informacją dotyczącą naboru do szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Poznańskiego na rok szkolny 2016/2017. W dniu 4 lipca 2016 r. zakończył się pierwszy 
etap naboru do szkół ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym, udostępnianym przez 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe – NABÓR 2016. Informacja przedstawia 
porównanie stanu uczniów przyjętych w 2014 i 2015 roku, liczbę oddziałów, liczbę uczniów            
w oddziale. Z uwagi na widoczny stan niedoborów w niektórych oddziałach lub nadmierną liczbę 
kandydatów, dyrektorzy szkół zobowiązani są do udzielania pisemnej informacji na temat 
planowanych działań w tym zakresie. Jednak faktyczna liczba przyjętych do klas pierwszych będzie 
ostatecznie znana w miesiącu  wrześniu.   

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

nr 8/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie 
skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P (ul. Pocztowa i Szamotulska) w Rokietnicy,  
gm. Rokietnica, z rygorem natychmiastowej wykonalności. Inwestycja polegać będzie m.in. na 
budowie ronda oraz dojazdów do niego, miejsc parkingowych i chodników.  

 
6. Zarząd Powiatu zatwierdził wykaz dróg, dla których przeprowadzona zostanie w roku 2016 

procedura pozbawienia dotychczasowej kategorii i zaliczenia do dróg gminnych (dot. gmin: 
Murowana Goślina, Pobiedziska Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz, Kórnik) oraz wyraził zgodę  
na rozpoczęcie procedury, której celem jest zmiana przebiegu dróg powiatowych nr 2429P i 2433P  
na terenie gminy Kostrzyn, zaakceptował treść pism skierowanych do wójtów/burmistrzów gmin 
powiatu poznańskiego i zarządów sąsiednich powiatów oraz pozytywnie zaopiniował projekty 
uchwał Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg na 
terenie gmin.  

 
7. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na 
budowie ul. Podgórnej w Plewiskach, odcinek 36,17 m – drogi gminnej. Inwestycja włącza się    
w drogę powiatową nr 2387P, w zakresie podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej na działkach 
stanowiących własność Powiatu Poznańskiego: dz. nr ewid. 930/1, 931/37, 941/3 – ark. 10, obręb 
Plewiska, gm. Komorniki. 
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8. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie pasa 
drogi powiatowej nr 2406P – budowa ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko Etap I, km 0+185,00  
do km 1+670,00. Własnością Powiatu są działki o nr ewid. 8/2, 8/3, 9/1, 9/2 – obręb Biedrusko, 
 gm. Suchy Las. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie zatwierdzać projekt 
budowlany i podział nieruchomości. 

 
9. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na  
budowie ulicy Podgórnej w Plewiskach, odcinek 36,17m- drogi gminnej, gmina Komorniki.  

 
10. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o petycji dot. zmiany nazwy drogi na terenie 

Wielkopolskiego Parku Narodowego. Petycja została przesłana przez Koło Prawa  
i Sprawiedliwości w Komornikach do Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki i dotyczy zmiany 
nazwy drogi na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego zwanej potocznie „Grajzerówką” na 
drogę imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego, przebiegającą  od Komornik do  Puszczykowa. 

 
11. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o działalności Spółdzielni Socjalnej „KOSTRZYNIANKA”  

w Kostrzynie za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Informacja zawiera protokół  
z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, bilans i rachunek zysków i strat za rok 2015, 
informacje dodatkowe oraz sprawozdanie z działalności za rok 2015.  

 
12. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o działalności Spółdzielni Socjalnej „WYKON”  

w Pobiedziskach za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Informacja zawiera  bilans za 
rok 2015, informacje dodatkowe za rok obrotowy 2015  oraz sprawozdanie  merytoryczne za rok 
2015.   

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

przeprowadzoną w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Kontrola 
została przeprowadzona w okresie od 30.05.2016 r. do 03.06.2016 r. przez pracowników 
Wydziału Audytu i Kontroli na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego 
i dotyczyła prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego, w tym ujęcia i likwidacji 
składników majątku trwałego, prowadzenia okresowych inwentaryzacji, sprawdzenia stopnia 
realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich  kontrolach. Kontrolą objęty został rok 
2015. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z 09.06.2016 r. podpisanym w tym 
samym dniu  przez dyrektora jednostki i głównego księgowego. W piśmie z 23.06.2016 r. dyrektor 
jednostki złożyła wyjaśnienia, dotyczące ustaleń zawartych w protokole. Sformułowano zalecenie 
pokontrolne.  

 
14. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z przeprowadzoną kontrolą    

doraźną w zakresie prawidłowości udzielania zamówienia publicznego w toku przeprowadzonego  
w 2016 roku w ZS nr 1 w Swarzędzu, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego. 
Kontrola została przeprowadzono w okresie od dnia 14 do 18 kwietnia 2016 r. przez pracowników 
Wydziału Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia udzielonego  przez Starostę 
Poznańskiego.  Sformułowano zalecenia pokontrolne. 

 
15.  Zarząd Powiatu zaakceptował poniższe zadania do zgłoszenia w naborze wniosków  

o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2017-2019”: 
1. Rozbudowa DP 2387P Poznań - Komorniki m. Plewiska, gmina Komorniki ul. Grunwaldzka 

etap II oraz przebudowa DP 2387P ul. Szkolna na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. 



30 
 

Fabianowskiej wraz z budową kanalizacji, realizacja w roku 2017. 
2. Rozbudowa DP 2401P Dopiewo - Poznań od początku węzła Dąbrówka  do ul. Zakręt 

w m. Skórzewo, gm. Dopiewo, realizacja w roku 2017. 
3. Droga nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice - budowa na odcinku od m. Lusowo do 

m. Więckowice, etap I i etap II, realizacja w roku 2018. 
4. Rozbudowa DP 2477P Gądki - Szczodrzykowo (dojazd do węzła Gądki S11) etap I, realizacja     

w roku 2018. 
5. Rozbudowa DP 2477P Gądki - Szczodrzykowo (dojazd do węzła Gądki S11) etap II, realizacja   

w roku 2019. 
6. Rozbudowa DP 2389P Głuchowo-Chomęcice (dojazd do węzła Konarzewo S5), realizacja         

w roku 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
Justyna Nowakowska  
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 26 sierpnia 2016 r.  


