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OP.0021.7.2016 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od  29 sierpnia 2016 r. do 16 września 2016 r. 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

W okresie od 29 sierpnia 2016 r. do 16 września 2016 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 

1. 29 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, 

2. 2 września 2016 r., godz. 09:30, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu              Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

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

3. 12 września 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 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska. 

 
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 10 postanowień,         
2. w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu „Razem lepiej. Działanie na rzecz poprawy dostępu  

do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej w pow. 
poznańskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -
2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 
Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz wydania upoważnienia do czynności 
związanych z realizacją Projektu. Celem projektu jest przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci  
z powiatu poznańskiego w pieczy zastępczej oraz wsparcie funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych w ich środowisku. Udział w Projekcie pozwoli uczestnikom podnieść 
kompetencje wychowawcze rodziców biologicznych oraz umożliwi uczestnikom wakacji 
podwórkowych na rozwój kompetencji w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym, 
kompetencji społecznych oraz obywatelskich. W ramach projektu założono realizację takich 
działań jak: sfinansowanie coachingu rodzicielskiego, wakacje podwórkowe oraz zatrudnienie 
Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Zarząd Powiatu upoważnił p. Elżbietę Bijaczewską Dyrektora 
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Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, p. Aldonę Janyszak I-go Zastępcę Dyrektora 
PCPR oraz p. Wojciecha Móla II-go Zastępcę Dyrektora PCPR, do podejmowania wszelkich działań 
związanych z realizacją Projektu, 

3. w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających 
rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie 
społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne  
w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz wydania upoważnienia do czynności związanych z realizacją 
Projektu. Celem projektu jest poprawa dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych 
w rodzinach zastępczych oraz wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze.  
W projekcie założono realizację takich działań jak: zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej, sfinansowanie funkcjonowania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi 
i przy pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych, a także podniesienie jakości usługi 
oferowanej przez rodziny zastępcze poprzez sfinansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych. 
Zarząd Powiatu upoważnił p. Elżbietę Bijaczewską Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu, p. Aldonę Janyszak I-go Zastępcę Dyrektora PCPR oraz p. Wojciecha Móla  
II-go Zastępcę Dyrektora PCPR, do podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją 
Projektu, 

4. w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu przygotowywanego w odpowiedzi na nabór: 
RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 ogłoszony 31.05.2016 r. w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie 
społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty 
konkursowe oraz wydania upoważnienia do czynności związanych z realizacją Projektu. Celem 
projektu jest poprawa funkcjonowania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 
aktywizacja społeczno - zawodowa i zdrowotna Beneficjentów Ostatecznych projektu. Udział  
w projekcie umożliwi uczestnikom poprawienie funkcjonowania w środowisku lokalnym oraz 
zaaktywizowanie społeczne i zawodowe. W projekcie założono realizację takich działań jak: 
sfinansowanie dodatkowych zajęć w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, sfinansowanie 
szkoleń/warsztatów podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe oraz sfinansowanie 
dostępu do usług specjalistycznych (lekarskich, psychologicznych, doradcy zawodowego itp.). 
Zarząd Powiatu upoważnił p. Elżbietę Bijaczewską Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu, p. Aldonę Janyszak I-go Zastępcę Dyrektora PCPR oraz p. Wojciecha Móla  
II-go Zastępcę Dyrektora PCPR, do podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją 
Projektu, 

5. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego dla radcy prawnego Pawła Sliwowskiego, 
pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego 
przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym, 

6. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie 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 (t.j. Dz. U.  
z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy  
nr ZP.272.00072.2015 z dnia 03.12.2015 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: Konsorcjum: Lider – Zakład 
Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa Andrzej Mocydlarz z siedzibą  
w Poznaniu, Partner - Auto – Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny Marian Chara  
z siedzibą w Poznaniu, Partner – PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, które 
zaproponowało realizację zamówienia za kwotę 147.698,56 zł brutto. Termin wykonania zadania 
zaplanowany został na okres do 31.12.2016 r., 

7. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia 
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uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00023.2016 z dnia 31.05.2016 r., dotyczącej realizacji 
zadania pn. „Prace remontowe w budynku Starostwa Powiatowego Poznaniu przy  
ul. Jackowskiego 18”. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą 
zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: Spółdzielnią Rzemieślniczą Zdunów, Usług 
Budowlanych i Produkcji Różnej z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała realizację 
zamówienia za kwotę 25.990,29 zł. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 
19.481,84 zł brutto. W budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne  
do wykonania zadania w wysokości odpowiadającej cenie brutto wybranej oferty. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 40 dni od  01.09.2016 r., 

8. w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb Zespołu Szkół w Kórniku w zakresie rozwoju 
kształcenia ogólnego i zawodowego dostosowanego do wymagań rynku pracy. Dokument 
zawiera m.in. informacje o: kadrze dydaktycznej i administracyjno - biurowej oraz uczniach  
ZS w Kórniku (dot. roku szkolnego 2015/2016), kierunkach kształcenia i rodzajach realizowanych 
programów, wynikach kształcenia uczniów, diagnozie demograficznej, zapotrzebowaniu  
na wyposażenie (rekomendowane przez KOWEZiU), potrzebach w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji i doskonalenia, potrzebach dot. udziału uczniów Technikum w praktykach, 
współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, potrzebach w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych  
i doradztwa zawodowego, współpracy w zakresie organizacji praktyk dla studentów wyższych 
uczelni oraz współpracy z pracodawcami. 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+, 

9. 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 pojazdu o nr rej. PGN 916ES. Upoważnienie wydano na 
okres od 29.08.2016 r. do 12.09.2016 r., 

10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o dostawę materiałów promocyjnych 
nr ZP.272.00031.2016 – Część 1. Wykonawca umowy powołując się na załącznik do umowy  
z parametrami technicznymi przedmiotów zamówienia poinformował o braku możliwości 
terminu dostawy, uzasadniając ten fakt trudnościami związanymi z sytuacją polityczną państwa 
(Turcja), z którego zamawiane są materiały. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian  
w załączniku do umowy zawierającym szczegółowy opis materiałów promocyjnych oraz zmianę 
terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia, 

11. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  
na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: ENEA 
Operator spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Termin wykonania zadania zaplanowany został  
na okres do 31.08.2017 r. Na realizację zamówienia przez okres 12 miesięcy zamierzano 
przeznaczyć kwotę 529.739,17 zł brutto. Zamawiający będzie płacił za faktycznie wykonane 
usługi, koszty będą obliczane na podstawie regulaminu OWU i taryf Wykonawcy, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa,  

12. w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy stanu i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego  
i ustawicznego w Zespole Szkół Nr 1 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu 
dostosowanego do partnerów rynku zatrudnienia”. Dokument zawiera: informacje o ZS nr 1  
w Swarzędzu (w tym m.in. ofertę edukacyjną, prognozowanie liczebności uczniów i słuchaczy, 
analizę wyników egzaminów zawodowych i maturalnych oraz losów absolwentów, dane  
o współpracy z partnerami rynku pracy, zasoby kadrowe, doskonalenie umiejętności  
i kompetencji kadry dydaktycznej szkoły, planowane formy doskonalenia nauczycieli, 
charakterystykę doradztwa zawodowego); informacje o działalności Centrum Kształcenia 
Praktycznego (w tym: zadania statutowe, rekomendacje dot. rozwoju, założenia wynikające  
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z potrzeb kształcenia zawodowego Powiatu Poznańskiego, potrzeby w zakresie tworzonych 
zasobów bazy szkoleniowej oraz koszty wyposażenia technodydaktycznego nowych pracowni 
oraz plan ich wykorzystania) oraz bilans diagnozy potrzeb (w tym m.in.: wyznaczniki 
funkcjonowania i rozwoju CKP, ocena istniejącej bazy szkoleniowej, koncentracja zasobów, 
rozwój kompetencji kadry dydaktycznej, formy pozaszkolne nabywania kwalifikacji przez uczniów 
i osoby dorosłe, doradztwo zawodowe. 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+, 

13. w sprawie zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  
na zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia stropów w piwnicy budynku Zespołu Szkół  
w Mosinie, ul. Topolowa 2, ponieważ żaden z zaproszonych Wykonawców nie złożył  
w wyznaczonym terminie oferty cenowej. W związku z powyższym nie zostanie zawarta umowa 
w sprawie zamówienia publicznego, 

14. w sprawie ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
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  
w składzie: Magdalena Buczkowska, Anna Matuszak, Romuald Najdek, Janusz Skrzypek, Joanna 
Rządkowska - Jurga, Anna Żmijewska. Termin realizacji umowy zaplanowany został na okres  
do 12 tygodni od dnia podpisania umowy,  

15. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg na terenie 
gminy Komorniki. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg gminnych, 
dróg na terenie miejscowości:   

− m. Wiry - ul.  Zespołowa zlokalizowana na dz. nr ewid. 111/13, 144, 723/1, 723/2,  

− m. Szreniawa - ul. Nowa zlokalizowana na dz. nr ewid. 32, 37. 
Natomiast negatywnie zaopiniowano zaliczenie do kategorii dróg gminnych: 

− m. Łęczyca ul. Leśna zlokalizowana na dz. nr ewid. 301/2, 335(część działki), 340, 341/1, 
339/1, 342/1, 343/2, 344/1, 349, 345/1 (część działki), 346/1 (część działki), 350/1, 351/1, 
352/1, 353/1, 354/3, 333/3 - działka o nr ewid. 343/2 stanowi własność prywatną i jest 
oddalona od przedmiotowej ulicy; działka o nr ewid. 340 nie istnieje, 

− m. Wiry - ul. Leśna zlokalizowana na dz. nr ewid. 430/2, 437/3 - ul. Leśna stanowi ciągłą 
drogę na terenie m. Łęczyca i Wiry, a w związku z nieprawidłowościami w wykazie działek 
ewidencyjnych na terenie m. Łęczyca niemożliwym jest zaliczenie odcinka ul. Leśnej  
do kategorii drogi gminnej. 

Przedmiotowe drogi, tj. ul. Zespołowa w m. Wiry oraz ul. Nowa w m. Szreniawa uzupełniają sieć 
dróg służących miejscowym potrzebom, posiadają utwardzone nawierzchnie, a działki 
ewidencyjne, na których są zlokalizowane drogi stanowią własność gminy, co stanowi podstawę 
do zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. Natomiast ul. Leśna na terenie m. Wiry i Łęczyca,  
ze względu na to, że niektóre działki nie stanowią własności Gminy Komorniki lub nie istnieją,  
nie może zostać zaliczona do kategorii dróg gminnych, 

16. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ulicy Stęszewskiej i ulicy Zielonej  
w m. Krosinko, gm. Mosina. Inwestycja polegać będzie m.in. na budowie jezdni, chodników, 
zjazdów indywidulanych, kanalizacji deszczowej i przebudowie kolidującej infrastruktury,  

17. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi powiatowej, drogi 
gminnej o przebiegu Pietrzyków - Ksawerów - Borkowo, położonej w gminie Pyzdry, powiat 
wrzesiński. Droga ta jest zlokalizowana na terenie powiatu wrzesińskiego i nie posiada 
przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego, 
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18. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg 
powiatowych mających przebieg na terenie miasta Pyzdry, powiat wrzesiński. Zarząd Powiatu 
pozytywnie zaopiniował pozbawienie dotychczasowej kategorii dróg powiatowych:  

− droga nr 3024P ul. Dworcowa,  

− droga nr 3023P ulica Kaliska - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Spółdzielców,  

− droga nr 3021P ulica Kościuszki,  

− droga nr 3020P ulica 3 Maja,  

− droga nr 3018P ulica Sienkiewicza,  

− droga nr 3017P ulica Plac Sikorskiego,  

− droga nr 3016P ulica Szkolna,  

− droga nr 3014P ulica 11 Listopada,  

− droga nr 3013P ulica Taczanowskiego,  

− droga nr 3012P ulica Rynek,  

− droga nr 3011P ulica Zamkowa,  

− droga nr 3019P ulica Poznańska,  

− droga nr 3022P ulica Kilińskiego.  
Ww. drogi są zlokalizowane na terenie powiatu wrzesińskiego i nie posiadają przedłużenia  
na terenie powiatu poznańskiego, 

19. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn: „Instalacja wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a”, z firmą Ireneusz Szajerka  
z siedzibą w Kicinie, za kwotę 13.530,00 zł brutto,  

20. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu Pana Marka 
Borowczaka, do podejmowania czynności w zakresie realizacji zadania pn. „Zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych w latach 2016 - 2018”, w tym do zawarcia umowy z wykonawcą na realizację 
ww. zadania, 

21. w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, związanego  
z przepadkiem pojazdu - Citroen Xsara na rzecz Powiatu Poznańskiego, w kwocie 160 zł. 
Zobowiązany nie dysponuje żadnymi środkami, które umożliwiłyby zaspokojenie roszczenia,  
a koszt postępowania egzekucyjnego przekracza wartość należności Powiatu Poznańskiego, 

22. w sprawie upoważnienia Pana Pawła Zawieji – Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki  
w Mosinie, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych z realizacją projektu „Staże 
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia 
zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
(PO WER). Upoważnienie obejmuje czynności związane z realizacją projektu pn. „Hotelarze  
z Wodziczki – europejski rynek pracy na Was czeka”, a w szczególności: 

− podpisanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, 

− podpisanie umowy na realizację projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), 

− dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji (FRSE), 

− podpisywanie dokumentów oraz składanie oświadczeń woli dot. Programu.  
W ramach ww. projektu planowane jest zorganizowanie czterotygodniowych praktyk 
zawodowych  w hotelach w Berlinie i Hiszpanii. Realizowany projekt przyczyni się do podniesienia 
jakości kształcenia, przygotuje uczniów do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe, a także do pracy zawodowej w oparciu o europejskie standardy. Projekt będzie  
w 100% finansowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus +,   

23. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi 
powiatowej nr 2442P relacji Czerlejno - Markowice na terenie gm. Kostrzyn, na odcinku  
od m. Czerlejno do granicy gminy, o długości 3,4 km. Przedmiotowa droga powiatowa nie spełnia 
określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
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(Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) wymogów dla drogi powiatowej. Droga ta stanowi uzupełnienie 
sieci dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom, nie stanowi połączenia miast będących 
siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą, 

24. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi 
powiatowej nr 2444P relacji Iwno – Strumiany, o długości 4,5 km, gm. Kostrzyn. Przedmiotowa 
droga powiatowa nie spełnia określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) wymogów dla drogi powiatowej. Droga 
ta stanowi uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom, nie stanowi 
połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą, 

25. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi 
powiatowej nr 2429P relacji Tulce – Kostrzyn, na odcinku zlokalizowanym na działce nr ewid. 
198/1 i 194/1, arkusz mapy 7, obręb Kostrzyn. Przedmiotowa droga powiatowa na wskazanym 
powyżej odcinku nie spełnia określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) wymogów dla drogi powiatowej. Droga 
ta stanowi uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom, nie stanowi 
połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.  
W celu zachowania ciągłości przebiegu drogi powiatowej nr 2429P do kategorii drogi powiatowej 
zaliczone zostaną: ul. Warzywna na odcinku od granicy z dz. o nr ewid. 198/2, arkusz mapy 7, 
obręb Kostrzyn do granicy z dz. o nr ewid. 1369, arkusz mapy 16, obręb Kostrzyn  
i ul. Wieniawskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Warzywną do skrzyżowania z drogą 
powiatową bez numeru - dawną drogą wojewódzką nr 434 w m. Kostrzyn, dla których Rada 
Miejska Gminy Kostrzyn podejmie stosowną uchwałę o pozbawieniu dotychczasowej kategorii, 

26. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
gminnej, następujących dróg: 

− ul. Warzywna na odcinku od granicy z dz. o nr ewid. 198/2, arkusz mapy 7, obręb Kostrzyn 
do granicy z dz. o nr ewid. 1369, arkusz mapy 16, obręb Kostrzyn, 

− ul. Wieniawskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Warzywną do skrzyżowania  
z drogą powiatową bez nazwy – dawną drogą wojewódzką nr 434 w m. Kostrzyn.  

Przedmiotowe ulice będą stanowiły przedłużenie drogi powiatowej nr 2429P, która spełnia 
określone w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 460 ze zm.) wymogi dla drogi powiatowej, 

27. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi 
powiatowej nr 2443P relacji Trzek – Giecz na terenie gminy Kostrzyn, na odcinku drogi 
powiatowej bez numeru, byłej drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Trzek, do m. Czerlejno o długości 
1,7 km, gm. Kostrzyn. Przedmiotowa droga na wskazanym powyżej odcinku nie spełnia 
określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.                 
z 2015 r., poz. 460 ze zm.) wymogów dla drogi powiatowej. Droga ta stanowi uzupełnienie sieci 
dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom, nie stanowi połączenia miast będących siedzibami 
powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. W celu zachowania ciągłości przebiegu 
drogi powiatowej nr 2443P do kategorii drogi powiatowej zaliczona zostanie ul. Topolowa  
w m. Czerlejno na odcinku od drogi powiatowej bez numeru (byłej drogi wojewódzkiej nr 434)  
do skrzyżowania z ul. Wielkopolską w m. Czerlejno, gm. Kostrzyn, dla której Rada Miejska Gminy 
Kostrzyn podejmie stosowną uchwałę o pozbawieniu dotychczasowej kategorii, 

28. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
gminnej – ul. Topolowej na odcinku drogi powiatowej bez numeru (byłej drogi wojewódzkiej  
nr 434). Przedmiotowa ulica będzie stanowiła przedłużenie drogi powiatowej nr 2443P, która 
spełnia określone w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.  
z 2015 r., poz. 460 ze zm.) wymogi dla drogi powiatowej,  

29. w sprawie akceptacji koncepcji wykonanej w ramach zadania pn. „Wykonanie dokumentacji 
projektowej zagospodarowania terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2”, przez firmę Janusz Dubicki Pracownia Projektowa                
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z siedzibą w Poznaniu. Koncepcja została wykonana zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
i w programie funkcjonalno – użytkowym, 

30. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację imprezy pt. „Biała Sobota  
z Powiatem Poznańskim”, w wysokości 42.259,92 zł, w tym: 

−   na zakup usług - prowadzenie porad i badań medycznych - 27.109,92 zł, 

−−−−   na zakup pozostałych usług - 15.000,00 zł, 

−−−−   na zakup materiałów - 150,00 zł. 
Impreza, organizowana dla mieszkańców powiatu poznańskiego, z okazji Światowego Dnia Serca, 
odbędzie się 24.09.2016 r. na terenie Szpitala w Puszczykowie. W programie przewiduje  
się prowadzenie badań m.in. w zakresie: 

−−−− EKG wraz z konsultacją kardiologiczną dotyczącą oceny ryzyka zachorowania na choroby                    
       sercowo-naczyniowe, 

−−−− pomiaru ciśnienia tętniczego, 

−−−− oznaczenia poziomu cholesterolu i cukru we krwi, 

−−−− poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu wraz z poradnictwem antynikotynowym, 

−−−− badań profilaktycznych raka piersi (mammografia), 

−−−− badań videodermatoskopem wraz z poradnictwem w zakresie zapobiegania nowotworom 
skóry.  
Ponadto przewidziane są m.in.: konsultacje i porady fizjoterapeutów, porady żywieniowe 
dietetyka, porady w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, poradnictwo  
w zakresie profilaktyki nowotworowej oraz nauki samobadania piersi, porady w zakresie higieny 
rąk, porady w zakresie uzyskania orzecznictwa o niepełnosprawności i w zakresie rehabilitacji 
społecznej. W trakcie imprezy przewidziano również możliwość honorowego oddawania krwi  
w krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, usytuowanym 
na terenie przyszpitalnym. Oprawa medialna i zabezpieczenie techniczne imprezy (m.in. 
nagłośnienie, przygotowanie punktów konsultacyjnych, catering, zabezpieczenie sanitarne) 
zostanie zlecone firmie Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dodatkowo zostaną zakupione 
jednorazowe ustniki do smokerlyzera, niezbędne do wykonania pomiaru tlenku węgla  
w wydychanym powietrzu. Pomiary będą prowadzone nieodpłatnie przez pracowników 
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu, 

31. w sprawie zmiany uchwały nr 1119/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2016 r. 
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie 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 (t.j. Dz.U.                 
z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr 
ZP.272.00072.2015 z dnia 03.12.2015 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę ww. umowy, 
zawartej z Konsorcjum: Lider – Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc 
Drogowa Andrzej Mocydlarz z siedzibą w Poznaniu, Partner - Auto – Chara Pomoc Drogowa 
Transport Specjalny Marian Chara z siedzibą w Poznaniu, Partner - PERS Roman Pers z siedzibą    
w Suchym Lesie, polegającą na wprowadzeniu dodatkowego zapisu dot. zamówienia 
uzupełniającego, 

32. w sprawie przeprowadzenia negocjacji w związku z zamiarem udzielenia zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00036.2016 z dnia 26.07.2016 r., zawartej w wyniku 
postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie 
terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów 
Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej  
w składzie: Magdalena Buczkowska, Anna Matuszak, Romuald Najdek, Katarzyna Sorge-
Krzyżaniak, Marcin Kierstan, Joanna Rządkowska – Jurga, Natalia Eryńska. Zamówienie 
przewidziane do wykonania dotyczy powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia, co 
zamówienie podstawowe i polegać będzie na uzupełnieniu nawierzchni trawiastej. Wartość 
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zamówienia uzupełniającego szacuje się na kwotę 90.637,47 zł brutto i nie przekracza 50% 
wartości zamówienia podstawowego. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszony zostanie 
dotychczasowy Wykonawca robót budowlanych, tj.: firma KOMA Mariusz Kowalski z siedzibą  
w Stęszewie, 

33. w sprawie przeprowadzenia negocjacji w związku z zamiarem udzielenia zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00017.2016 z dnia 17.05.2016 r., zawartej w wyniku 
postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku 
administracyjnego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,  
ul. Szamotulska 24, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej w składzie: Magdalena 
Buczkowska, Anna Matuszak, Romuald Najdek, Marcin Kierstan, Joanna Rządkowska – Jurga, 
Natalia Eryńska. Zamówienie przewidziane do wykonania dotyczy powtórzenia tego samego 
rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe. Wartość zamówienia uzupełniającego szacuje 
się na kwotę 104.730,18 zł brutto i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.  
Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszony zostanie dotychczasowy Wykonawca robót 
budowlanych, tj.: Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając z siedzibą w Szamotułach, 

34. w sprawie przeprowadzenia negocjacji w związku z zamiarem udzielenia zamówienia 
dodatkowego do umowy nr ZP.272.00017.2016 z dnia 17.05.2016 r., zawartej w wyniku 
postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku 
administracyjnego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,  
ul. Szamotulska 24, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej w składzie: Magdalena 
Buczkowska, Anna Matuszak, Romuald Najdek, Marcin Kierstan, Joanna Rządkowska – Jurga, 
Natalia Eryńska. Wartość zamówienia dodatkowego szacuje się na kwotę 106.559,39 zł  
brutto i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Do wzięcia udziału  
w negocjacjach zaproszony zostanie dotychczasowy Wykonawca robót budowlanych, tj.: Zakład 
Ogólnobudowlany Adam Zając z siedzibą w Szamotułach, 

35. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż  
ul. Poznańskiej (od ul. Wiśniowej do ul. Admiralskiej) w m. Jankowice – droga publiczna 
powiatowa nr 2392P, gm. Tarnowo Podgórne. W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę 
ciągu pieszo-rowerowego, pogłębienie i oczyszczenie rowów, umocnienie terenów przyległych 
warstwą humusu z obsianiem trawą. Budowa nie powoduje przebudowy naziemnych  
i podziemnych urządzeń uzbrojenia terenu, takich jak kanalizacja sanitarna, linie energetyczne  
i teletechniczne, przewody wodociągowe i gazowe. Po przeanalizowaniu wniosku wskazuje się,  
że przedmiotowa inwestycja zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym wraz z opisem powinna 
nazywać się budową ścieżki rowerowej, a nie budową ciągu pieszo-rowerowego, 

36. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych  
w Poznaniu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego: 

− nieruchomość położona w gminie Buk, oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Szewce, 
arkusz mapy 3, działka nr 263, 

− nieruchomość położona w gminie Buk, oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Szewce, 
arkusz mapy 4, działka nr 413, 

− nieruchomości położone w gminie Czerwonak, oznaczone w ewidencji gruntów: obręb 
Koziegłowy, arkusz mapy 16, działka nr 176/3, 176/8, 177/14, 177/6, 

37. w sprawie zmiany uchwały Nr 649/2015 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, zmienionej uchwałą  
nr 1042/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. Zmiana dotyczy zwiększenia środków finansowych  o kwotę 
38.000,00 zł, 

38. w sprawie akceptacji koncepcji wykonanej w ramach zadania pn. „Wykonanie dokumentacji 
projektowej wiatrołapu z kurtyną w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8  
w Poznaniu, 



9 
 

39. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za kształcenie w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania  
i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie, w następujących kwotach: Kurs I stopnia -  406,00 zł, 
kurs II stopnia - 406,00 zł, kurs III stopnia - 406,00 zł. Opłaty zostały określone na podstawie 
wyliczeń dokonanych przez ZS w Mosinie. Wysokość opłat od ubiegłego roku szkolnego nie uległa 
zmianie, 

40. w sprawie upoważnienia Pana Pawła Zawieji – dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie do zawierania 
umów i dokonywania rozliczeń finansowych, tj. do zawierania umów i porozumień w sprawie 
finansowania i kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym  
i  przedmiotów zawodowych, rozliczania opłat i wystawiania faktur za udział w kursach 
wielozawodowych odbywających się w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Mosinie. Rozliczenia dokonywane są każdorazowo po zakończeniu kursu. 
Upoważnienie ważne jest od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.,  

41. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej, 
części ul. Łanowej w m. Skórzewo, gm. Dopiewo, położonej na działce nr ewid. 227/14.   
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  pozbawienie 
drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania,  
jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. W związku  
z powyższym w uwagi na brak możliwości zaliczenia przedmiotowej drogi do innej kategorii,  
w celu ewentualnego pozbawienia jej kategorii drogi publicznej, przedmiotową drogę należy 
wyłączyć z użytkowania w myśl przepisów prawa budowlanego. Zaliczeniu do kategorii dróg 
publicznych, powinny podlegać drogi będące budowlą w myśl art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych, gdzie droga jest to „budowla wraz z drogowymi obiektami 
inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno - użytkową, 
przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym". Jeśli drogi 
nie są budowlą zgodnie z powyższą definicją i nie posiadają utwardzonej nawierzchni, nie mogą 
one stanowić dróg publicznych. Wobec powyższego przedmiotowa ul. Łanowa nie powinna 
stanowić drogi publicznej i wskazane jest pozbawienie drogi kategorii drogi publicznej na całym 
jej przebiegu. We wnioskowanym przypadku pozbawienie kategorii drogi publicznej wyłącznie  
na działce nr ewid. 227/14 spowoduje brak dostępu niektórych działek do drogi publicznej. 
Wskazana niewystarczająca szerokość pasa drogowego równa 3,0 m dotyczy także działki  
o nr ewid. 226/5, która miałaby pozostać drogą publiczną, co jest niezasadne. Jednocześnie 
wskazuje się na konieczność uporządkowania stanu prawnego wszystkich dróg na terenie Gminy 
Dopiewo i jednoznaczne wyodrębnienie sieci dróg publicznych gminnych, 

42. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego w 2016 r.” i  wybór firmy EDICTUM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wysokość  
dotacji wynosi 100.000,00 zł, 

43. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż  
ul. Wierzbowej – droga publiczna powiatowa nr 2420P. W ramach zadania przewiduje się m.in. 
rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika, budowę ścieżki pieszo - rowerowej, chodnika, ciągu 
pieszo - jezdnego o szerokości 5 m, zjazdów na posesje, wykonanie nowych elementów 
odwodnienia, oczyszczenie rowów przydrożnych, przebudowę i zabezpieczenie uzbrojenia 
terenu. Po przeanalizowaniu wniosku, wskazuje się, że przedmiotowa inwestycja zgodnie  
z załączonym planem sytuacyjnym oraz opisem powinna zawierać linie terenu niezbędnego  
dla obiektów budowlanych i linie rozgraniczające wyznaczające pas drogowy. Ponadto obecnie 
projektowana tzw. „pieszo-jezdnia" od km 0+000 do około 0+170 opisana w sposób 
niejednoznaczny jako „ścieżka pieszo-rowerowa/chodnik/ciąg pieszo-jezdny" ze względu  
na swoją funkcję obsługi zjazdów z posesji, nie może stanowić kontynuacji ścieżki pieszo 
rowerowej, jak również nie posiada połączenia z innymi drogami publicznymi (na połączeniu  
w km 0+000 znajduje się opisany w projekcie „ch. bet."). 
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III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca. 292 ha) – część III, gm. Swarzędz 
- projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, teren obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów lub zabudowy usługowej, teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych lub ogrodniczych, tereny rolnicze, teren lasu, teren zieleni urządzonej, teren 
infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, tereny komunikacji. W granicach opracowania 
projektu przebiega była droga wojewódzka nr 433 oznaczona, jako KDG, która zgodnie z Uchwałą 
Nr XIV/398/2016 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, od 16 lutego 2016 r. stanowi drogę 
powiatową. Zgodnie z projektem planu ww. droga poszerzana jest do szerokości 20 m i 15,5 m. 
Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 12.04.2016 r. nie uzgodnił projektu zmiany planu, proponując 
poszerzenie pasa drogi KDG na całej długości do 15,5 m przy terenie oznaczonym jako 5R.  
W negatywnym stanowisku wskazano również na brak zgody na włączenie nowoprojektowanej 
drogi KDZ oraz 10KDW i 11KDW. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wraz z wnioskiem  
o ponowne uzgodnienie przedłożył wyjaśnienia do powyższych zastrzeżeń, wskazując  
że zastosowane w projekcie planu poszerzenia ul. Tuleckiej stanowią powtórzenie przeznaczenia 
z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego 
centralną cześć obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca. 292 ha) – część III, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr LIX/534/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 maja 2014 r. 
Różnice w szerokości poszerzenia od 15,5 m do 20 m związane są z planowanym poszerzeniem  
ul. Tuleckiej w sąsiadującym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo (pow. ca. 445 ha). Burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzędz wyjaśnia, że drogi 10KDW i 11KDW stanowią już zrealizowane ulice 
Migdałową i Oliwkową w Garbach, które obecnie posiadają już zjazdy z ulicy Tuleckiej. Wzdłuż 
tych dróg zlokalizowane są działki budowlane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  
z których bardzo duża część jest już zrealizowana lub jest w budowie. Działki posiadają obsługę 
komunikacyjną z ul. Tuleckiej poprzez ul. Migdałową i Oliwkową, a ze względu na skomplikowaną 
strukturę własnościową, brak jest możliwości poprowadzenia nowych przebić ulic albo 
zaprojektowania placów do zawracania o odpowiedniej szerokości zgodnie z przepisami 
odrębnymi. Ponadto planowana droga KDZ stanowi przedłużenie ul. Planetarnej, stanowiącej 
ważny ciąg komunikacyjny w gminie Swarzędz i łączy się ona z ul. Tulecką w miejscu planowanego 
węzła komunikacyjnego z projektowaną obwodnicą Swarzędza. Droga KDZ jest również 
planowana w obecnie obowiązującym miejscowym planie, natomiast w projekcie planu, będącym 
przedmiotem uzgodnienia, jej przebieg został nieco zmodyfikowany, przy zachowaniu całości 
układu, w tym włączenia do ul. Tuleckiej, dzięki czemu umożliwiona zostanie kontynuacja tej 
drogi w sąsiednim miejscowym planie jako obwodnicy Swarzędza. Zarząd Powiatu akceptuje 
powyższe wyjaśnienia złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. Jednocześnie 
ponownie zwraca uwagę, że w § 18 pkt 6 należy zamieścić zapis o odprowadzeniu wód 
opadowych i roztopowych poza terenem pasa drogowego drogi powiatowej. Zgodnie z art. 39  
pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) 
zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych z urządzeń melioracyjnych, 
gospodarskich lub zakładowych do kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych w pasach 
drogowych. Ponadto Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów 
oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy 
usługowej wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, problemami komunikacyjnymi, 
możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych relacji 
społeczności lokalnej. Wprowadzanie dodatkowych nowych terenów zabudowy mieszkaniowej 
wzdłuż drogi powiatowej, spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 
prowadzących w kierunku miasta Poznania, które powinny pełnić funkcje dróg zbiorczych                
i tranzytowych, 



11 
 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  
ul. Spokojnej, Leśnej i Sosnowej w Jerzykowie, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza: teren 
lasu i teren zieleni izolacyjnej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy   

Kleszczewo, obejmującego działkę o nr ewid. 80/35 w Krzyżownikach, gm. Kleszczewo,    

z uwagami - projekt planu wyznacza: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów  
oraz zabudowy usługowej, teren rolniczy, teren wód powierzchniowych, teren parkingu  
lub infrastruktury technicznej, teren drogi wewnętrznej. Na obszarze objętym opracowaniem 
obecnie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym przedmiotowy 
obszar w większości przeznaczony został pod teren aktywizacji gospodarczej (AG), na części 
występują ciągi dolinne wzdłuż cieków wodnych. Przedmiotowy teren posiada dostęp do drogi 
publicznej – droga powiatowa klasy zbiorczej (Z) nr 2440P, która zlokalizowana jest poza 
obszarem zmiany planu. Zgodnie z art. 39 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) zakazuje się odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do kanalizacji 
deszczowej i rowów przydrożnych w pasach drogowych. W bezpośrednim sąsiedztwie projektu 
planu przebiega droga powiatowa nr 2440P Tulce – Bugaj, która stanowi drogę klasy technicznej 
zbiorczej. Zgodnie z warunkami wynikającymi z § 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) na drogach  
tej klasy należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie do terenów przeznaczonych pod 
nową zabudowę. Nowe zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo  
na drodze. W związku z tym obsługę komunikacyjną dla terenu P/U należy zapewnić poprzez 
zjazd drogi wewnętrznej oznaczonej w planie jako KDW, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu drogi 
klasy L w miejscowości Gwiazdowo, gm. Kostrzyn - projekt planu wyznacza tereny komunikacji: 
drogi publicznej i drogi wewnętrznej oraz teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki. 
Ustalenia projektu planu nie obejmują drogi powiatowej, nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Ługowiny, gm. Kostrzyn - projekt planu wyznacza: teren usług sportu i rekreacji, 
tereny użytkowane rolniczo. W bezpośrednim sąsiedztwie projektu planu przebiega droga 
powiatowa klasy głównej (G) nr 2411P, relacji Kostrzyn - Ługowiny - Węgierskie - granica powiatu. 
Zgodnie z warunkami wynikającymi z § 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) na drogach tej klasy 
należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową 
zabudowę. Nowe zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Strumiany, gm. Kostrzyn - projekt planu wyznacza tereny zabudowy:  
techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oraz tereny 
komunikacji: drogi publiczne. W bezpośrednim sąsiedztwie projektu planu przebiega droga 
powiatowa klasy głównej (G) nr 2411P, relacji Kostrzyn - Ługowiny - Węgierskie - granica powiatu.  
Zgodnie z warunkami wynikającymi z § 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), na drogach  
tej klasy należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie do terenów przeznaczonych pod 
nową zabudowę. Nowe zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo  
na drodze. W związku z tym obsługę komunikacyjną dla terenu P/U należy zapewnić poprzez 
zjazdy z dróg oznaczonych w planie jako 1KDL  i 2KDL, 
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7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Brzeźnie, 

gm. Kostrzyn - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, składów  
i magazynów lub zabudowy usługowej, tereny komunikacji: drogi publiczne. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Mrowino, rejon ul. Kolejowej, ul. Dworcowej, ul. Szkolnej, ul. Szamotulskiej i w miejscowości 
Cerekwica, rejon ul. Szamotulskiej do torów kolejowych, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej oraz teren zabudowy drobnych usług i drobnego handlu, teren 
zabudowy usługowej, teren zabudowy drobnych usług i drobnego handlu oraz teren zieleni 
urządzonej, w szczególności parków, skwerów i innych obszarów z uporządkowaną 
kompozycyjnie zielenią oraz teren zieleni nieurządzonej, teren rolniczy, teren łąk, teren wód 
powierzchniowych, teren infrastruktury, teren dróg publicznych klasy G, teren dróg publicznych 
klasy L, teren dróg publicznych klasy D, teren ciągu pieszo – rowerowego, teren dróg 
wewnętrznych. W granicach opracowania projektu planu, znajduje się droga powiatowa klasy 
zbiorczej (Z) nr 2423P relacji Mrowino - Rokietnica (ul. Szkolna i ul. Dworcowa), która w projekcie 
planu oznaczona jest jako lokalna. Zgodnie z Planem Rozwoju Sieci Drogowej dróg powiatowych 
Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2020 droga ta stanowi drogę klasy zbiorczej, w związku z tym 
należy zmienić oznaczenie z KDL na KDZ. W przedstawianym do uzgodnienia planie, na drogę 
powiatową nr 2423P (ul. Szkolna) wychodzi teren ciągu pieszo – rowerowego (2KX). Plan 
kontynuuje założenie urbanistyczne oparte o wydzielone drogi publiczne – ul. Dworcowa,  
ul. Szkolna (droga powiatowa nr 2423P) oraz ul. Poznańska i ul. Szamotulska (droga wojewódzka 
nr 184) oraz sąsiadujący szkielet komunikacyjny, 

9. uzgodnienia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Dolina Michałówki” w Garbach, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, teren infrastruktury 
technicznej, tereny komunikacji: tereny dróg wewnętrznych, teren drogi wewnętrznej ruchu 
pieszo – rowerowego. Projekt zmiany części planu zakłada przekształcenie terenów ogrodów 
działkowych w tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny infrastruktury związanej 
z tym przedsięwzięciem. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

10. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla miejscowości Mościenica w rejonie Osiedla Lipowego, obręb Skrzynki, gm. Kórnik. 
Przedmiotem zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
zmiana w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. d po tiret trzecim dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:                       
„ –  na terenach 47.MN i 51.MN – 900 m2”. Zmiana dotyczy wyłącznie części tekstowej zawartej   
w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. d. Celem zmiany tekstu uchwały w ww. części jest konieczność 
dostosowania i ujednolicenia ustaleń planu w jego części tekstowej i graficznej po podziałach 
nieruchomości. Pozostałe ustalenia planu wraz z załącznikami, w tym rysunkiem, nie ulegają 
zmianie (§ 2. 1. pkt 2). 

 

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

1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016, 
2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2021, 
3. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/250/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2147P, 

4. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu 
Poznańskiego za rok 2016, 

5. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego polegającego  
na zarządzaniu drogą powiatową nr 2476P w Runowie, 
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6. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej  drogi nr 2393P Murowana Goślina – Karczewo 
na terenie gminy Murowana Goślina na odcinku od drogi powiatowej nr 2398 do granicy powiatu, 

7. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej  drogi nr 2399P Murowana Goślina – Zielonka 
na terenie gminy Murowana Goślina, 

8. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2442P na terenie gminy Kleszczewo 
na odcinku od granicy gminy do miejscowości Markowice, 

9. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2444 Iwno - Strumian na terenie 
gminy Kostrzyn, 

10.  w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2481P na terenie gminy Kórnik  
na odcinku od miejscowości Kromolice do granicy gminy. 

 
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: 

− wnioskiem Radnego Powiatu Marka Pietrzyńskiego, zgłoszonym na posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 29.06.2016 r.,  

− interpelacjami i wnioskami Radnych Powiatu zgłoszonymi podczas XX sesji Rady Powiatu  
w Poznaniu  w dniu 31.08.2016 r., 

− Interpelacją Radnego Powiatu Filipa Żelaznego z dnia 05.09.2016 r. 
3. Zarząd Powiatu w Poznaniu wyraził zgodę na nauczanie indywidulane dla:  

a) ucznia SOS-W w Mosinie, IV klasy Szkoły Podstawowej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo 
oraz 3 godzin zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych roku 
szkolnego 2016/2017, 

b) ucznia SOS-W w Mosinie, I klasy Gimnazjum, w wymiarze 10 godzin tygodniowo  
w II semestrze roku szkolnego 2015/2016, 

c) ucznia SOS-W w Mosinie, III klasy Szkoły Podstawowej, w wymiarze 12 godzin tygodniowo  
do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

d) ucznia SOS-W w Mosinie, II klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy, w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2016/2017, 

e) uczennicy SOS-W w Mosinie, Oddziału Rewalidacyjnego, w wymiarze 10 godzin tygodniowo 
zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidulanych do końca roku kalendarzowego,  
w którym uczennica kończy 25 lat, 

f) uczennicy SOS-W w Mosinie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo oraz 3 godziny tygodniowo 
zajęć rewalidacyjnych i 1 godzina  tygodniowo zajęć logopedycznych, do końca zajęć 
edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017, 

g) ucznia SOS-W w Mosinie, w wymiarze 10 godzin tygodniowo do końca zajęć edukacyjnych      
w roku szkolnym 2016/2017. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat naboru do klas pierwszych na rok szkolny 
2016/2017, wg stanu na 26.08.2016 r. i w związku z licznymi niedoborami i nadmiarami  
w oddziałach, wyraził zgodę na utworzenie klas I-szych poniżej 24 oraz powyżej 27 uczniów, 
zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół (ZS w Mosinie, ZS nr 2 w Swarzędzu,  
ZS w Bolechowie, ZS w Kórniku, ZS w Puszczykowie, ZS nr 1 w Swarzędzu, ZS w Rokietnicy,  
ZS w Rokietnicy – Poznań). Jednak, z uwagi na znaczny niedobór w klasie humanistycznej  
(12 uczniów) oraz znaczny nadmiar w klasie matematyczno - przyrodniczej (30 uczniów)  
w ZS w Kórniku, zostanie przedstawiona Zarządowi Powiatu informacja o liczbie uczniów,  
wg stanu na 30.09.2016 r. - po wprowadzeniu ostatecznych danych do Systemu Informacji 
Oświatowej. Należy dążyć do jak najbardziej optymalnej liczby uczniów w ww. oddziałach. 

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa/ 
rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań”, gm. Dopiewo. Własnością Powiatu 
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Poznańskiego są działki o nr ewid. 51/4 – obr. Dąbrówka oraz dz. nr ewid. 3/6, 3/1, 507, 424 - 
obręb Skórzewo. 

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego  
nr 12/2016 z 05.08.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 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 Poznańskiego są działki  
o nr ewid. 8/2, 8/3, 9/1, 9/2 – obręb Biedrusko, gm. Suchy Las. 

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego  
nr 14/2016 z 30.08.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej  
na budowie ulicy Podgórnej w miejscowości Plewiska, odcinek 36,17 m – drogi gminnej,   
gm. Komorniki. Inwestycja włącza się w drogę powiatową nr 2387P, w zakresie podłączenia  
do sieci kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci wodociągowej na działkach stanowiących 
własność Powiatu Poznańskiego: dz. nr. ewid. 930/1, 931/37, 941/3 – ark. 10 - obręb Plewiska,  
gm. Komorniki. 

8. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej 
SOS-W w Owińskach w roku szkolnym 2016/2017, w  następującym  wymiarze: 

− Maria Tomaszewska – dyrektor, 4 godziny tygodniowo, 

− Grażyna Michalczyk –  wicedyrektor, 4 godziny tygodniowo, 

− Dariusz Jurga -  kierownik internatu, 8 godzin tygodniowo.  
9. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań w latach 2014-2015 w ramach 

„Programu działań powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2014-
2018”. 

10. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą wystąpień po kontrolach okresowych  
w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół 
publicznych, przeprowadzonych w: 
a) Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych nr 1 w Murowanej Goślinie – kontrola 

została przeprowadzona w dniach 17 i 19.11.2015 r. przez upoważnionych przez Starostę 
Poznańskiego pracowników i dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przez 
niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej, tj. dotacji przekazanej z budżetu 
powiatu w okresie od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r. na dofinansowanie zadań Zaocznego 
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Murowanej Goślinie.  Wg ustaleń kontroli szkoła  
pobrała w nadmiernej wysokości dotację na 10 uczniów, tj. w kwocie łącznej 860,00 zł.  
Sformułowano zalecenia  pokontrolne. Szkoła zwróciła kwotę 860,00 zł wraz z odsetkami  
na  rachunek powiatu, 

b) I Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu - kontrola została przeprowadzona w dniu 
11.12.2015 r. przez upoważnionych przez Starostę Poznańskiego pracowników  i dotyczyła  
prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły 
publicznej, tj. dotacji przekazanej z budżetu powiatu w okresie od 01.01.2015 r.  
do 31.08.2015 r. na dofinansowanie zadań I Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu.   
Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych,  

c) Liceum Ogólnokształcące w Kostrzynie - kontrola została przeprowadzona w dniu  
11.03.2016 r. przez upoważnionych przez Starostę Poznańskiego pracowników i dotyczyła  
prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły 
publicznej, tj. dotacji przekazanej z budżetu powiatu w okresie od 01.01.2015 r. 
do 31.12.2015 r. na dofinansowanie zadań Liceum Ogólnokształcącego w Kostrzynie.  
Wg ustaleń kontroli szkoła  pobrała w nadmiernej  wysokości dotację na 4 uczniów,  
tj. w kwocie łącznej 344,00 zł. Sformułowano zalecenia pokontrolne. Szkoła zwróciła kwotę 
344,00 zł wraz z odsetkami na  rachunek powiatu. 

Opracowała:  
Magdalena Krygier  
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 19 września 2016 r.  


