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OP.0021.8.2016 
 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od  19  września 2016 r. do 14 października 2016 r.  

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

W okresie od 19 września 2016 r. do 14 października 2016 r. odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Powiatu 
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 

1. 19 września 2016 r., godz. 11:15, 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, 
 

2. 21 września 2016 r., godz. 14:30, w którym udział wzięli: 
Starosta  Jan Grabkowski 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

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

3. 26 września 2016 r., godz. 13:30, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

4. 29 września 2016 r., godz. 14:30, w którym udział wzięli: 
                   Starosta  Jan Grabkowski 

Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu              Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

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

5. 7 października 2016 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
                   Starosta  Jan Grabkowski 

Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu              Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 
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oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 

6. 10 października 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 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 

7. 14 października 2016 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli: 
                   Starosta  Jan Grabkowski 

Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska. 

 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego –  14 postanowień 
(w tym 2 o nieuzgodnieniu),  

2. w sprawie uchwalenia regulaminu VII edycji Powiatowego konkursu ekologicznego pt. „Kochajmy 
nasze małe ojczyzny” oraz przeznaczenia środków finansowych na organizację konkursu, w kwocie 
5.500,00 zł brutto. Regulamin Konkursu stanowi załącznik do uchwały. Powołany został zespół do 
spraw organizacji konkursu, w następującym składzie: 

− Małgorzata Waligórska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
przewodnicząca zespołu organizacyjnego, 

− Elżbieta Stranz – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

− Jadwiga Graś – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
 W skład komisji konkursowej powołane zostały następujące osoby: 

− Małgorzata Waligórska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
przewodnicząca komisji konkursowej, 

− Paweł Wielgosz - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

− Marzena Pawłowska - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

− Agnieszka Karwacka - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

− Dominik Olejniczak - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

− Elżbieta Stranz - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

− Jadwiga Graś - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
 Konkurs zostanie przeprowadzony do końca grudnia 2016 r. 
3. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Konieczność uchwalenia nowego regulaminu związana 
jest ze zmianami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie zadań będących  
w kompetencji Starosty. Ponadto dokonano zmian w zakresie organizacji zadań ww. jednostki, 
polegających na utworzeniu czterech nowych wydziałów: zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
ewidencji gruntów i budynków, finansowego, organizacyjno -  administracyjnego oraz wydzielono 
stanowiska: administratora bezpieczeństwa i informacji, radcy prawnego i informatyka. 
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4. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg na 
terenie gminy Komorniki, w następujących miejscowościach: 

−     m. Łęczyca - ul. Leśna zlokalizowana na dz. nr ewid. 301/2, 335 (część działki), 340/1, 341/1, 
339/1, 342/1, 344/1, 349, 345/1 (część działki), 346/1 (część działki), 350/1, 351/1, 352/1, 
353/1, 354/3, 333/3, 343/1, 

−    m. Wiry - ul. Leśna zlokalizowana na dz. nr ewid. 430/2, 437/3. 
Przedmiotowa droga, tj. ul. Leśna w m. Wiry oraz w m. Łęczyca uzupełnia sieć dróg służących 
miejscowym potrzebom, posiada utwardzoną nawierzchnię, a działki ewidencyjne, na których jest 
zlokalizowana droga stanowią własność gminy, co stanowi podstawę do zaliczenia ich do kategorii 
dróg gminnych. 

5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej zaprojektowania i wykonania 
wzmocnienia stropów w piwnicy budynku szkoły Zespołu Szkół w Mosinie ul. Topolowa 2, z firmą 
Ekspertis Sp. z o. o. , Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 64.575,00 zł brutto. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 15.12.2016 r.  

6. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów do umowy nr ZP.272.00036.2016 z dnia 
26.07.2016 r., zawartej w wyniku postępowania przeprowadzanego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9,  
z firmą KOMA Mariusz Kowalski z siedzibą w Stęszewie. W ramach ww. umowy zostanie 
wykonane zamówienie uzupełniające, za kwotę 89.113,50 zł brutto. Prace przewidziane do 
realizacji dotyczą powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe  
i obejmują swoim zakresem wykonanie: dróg dojazdowych, miejsc parkingowych, chodników  
i ścieżek, trawników, odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej oraz instalacji 
elektrycznej. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia 
podstawowego. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres do 1 tygodnia od daty 
podpisania aneksu. 

7. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi 
powiatowej nr 2442P relacji Czerlejno – Markowice na terenie gminy Kleszczewo, na odcinku od 
granicy miejscowości Markowice o długości 1 km, gm. Kleszczewo. Przedmiotowa droga 
powiatowa nie spełnia określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) 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.  

8. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi 
powiatowej nr 2393P relacji Boduszewo – Karczewo na odcinku od drogi powiatowej nr 2398P do 
granicy Powiatu na terenie gminy Murowana Goślina o długości 5,5 km. Przedmiotowa droga 
powiatowa nie spełnia określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) 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. 

9. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi 
powiatowej nr 2399P relacji Murowana Goślina – Zielonka na terenie gminy Murowana Goślina  
o długości 10 km. Przedmiotowa droga powiatowa nie spełnia określonych w art. 6a ust. 1 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) 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. 

10. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 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. (zamówienie uzupełniające), z firmą Zakład Ogólnobudowlany 
Adam Zając z siedzibą w Szamotułach. W ramach zmiany ww. umowy zostanie wykonane 
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zamówienie uzupełniające, za kwotę 113.000,00 zł brutto. Wartość zamówienia uzupełniającego 
nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Termin wykonania zadania zaplanowany 
został na okres do 3 tygodni od dnia podpisania aneksu.  

11. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 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. (zamówienie dodatkowe),  z firmą Zakład Ogólnobudowlany 
Adam Zając z siedzibą w Szamotułach. W ramach zmiany ww. umowy zostanie wykonane 
zamówienie dodatkowe, za kwotę 106.000,00 zł brutto. Wartość zamówienia dodatkowego nie 
przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Termin wykonania zadania zaplanowany 
został na okres do 29.09.2016 r.  

12. w sprawie przeprowadzenia negocjacji w związku z zamiarem zmiany umowy nr 
ZP.272.00044.2015 r., zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu 
Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Zamówienie przewidziane do wykonania dotyczy powtórzenia tego samego rodzaju 
zamówienia, co zamówienie podstawowe i polegać będzie na: 
1) ubezpieczeniu OC, AC, NNW i Assistance dla nowo zakupionego samochodu dostawczego 

marki Fiat Ducato Furgon 33L2H2 2.3 MultiJet 130 KM z elementami umożliwiającymi 
ekspozycję telewizyjną, pojazd po zarejestrowaniu i dostarczeniu przez Wykonawcę będzie 
użytkowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 

2) wznowieniu ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance dla samochodu osobowego marki Dacia 
Duster Lureate TCe 125 S&S Euro 6, użytkowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych  
w Poznaniu, 

3) wznowieniu ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance dla samochodu ciężarowego marki 
Iveco 1S35CI2AA, użytkowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

Wartość zamówienia uzupełniającego szacuje się na kwotę 14.836,00 zł brutto i nie przekracza 
50% wartości zamówienia podstawowego. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszony zostanie 
dotychczasowy Wykonawca świadczący usługi ubezpieczenia, którym jest Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. 

13. w sprawie zawiadomienia o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w związku  
z nierozliczeniem w terminie dotacji udzielonych Stowarzyszeniu Polski Komitet Pomocy 
Społecznej, Zarząd Okręgowy w Poznaniu, z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie gminy Komorniki i Kleszczewo. 

14. w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Poznański, dodatku funkcyjnego i motywacyjnego. Dodatek funkcyjny przyznano 
w wysokości od 550,00 zł do 2.000,00 zł, na podstawie liczby oddziałów w danej szkole lub 
placówce, z uwzględnieniem liczby uczniów lub na podstawie liczby filii, na okres od 01.09.2016 r. 
do 31.08.2017 r. Dodatek motywacyjny przyznano w wysokości 750,00 zł i 1.000,00 zł na okres od 
01.09.2016 r. do 28.02.2017 r. 

15. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej rozbudowy ul. Szamotulskiej, odcinek pomiędzy 
ul. Kolejową, a ul. Pocztową w m. Rokietnica – droga publiczna powiatowa nr 2400P,  
gm. Rokietnica - z uwagami. W ramach zadania przewiduje się m.in. przebudowę jezdni  
i elementów przekroju drogowego (np. pobocza), przebudowę skrzyżowań, budowę i przebudowę 
zjazdów, budowę azyli dla pieszych i wysp, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, 
przebudowę i zabezpieczenie uzbrojenia terenu, budowę kanalizacji deszczowej, rozbiórkę 
elementów dróg. Zarząd zwrócił uwagę, że należy uzyskać opinię odpowiednich zarządców dróg 
innej kategorii w zakresie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa 
drogowego/włączenia w istniejący pas drogowy zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2016 r. poz. 1440). Dodatkowo wyjaśnia, że przedsięwzięcie 
powinno spełniać warunki techniczne Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
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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). 

16. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi 
powiatowej nr 3773P relacji Trzebisławki – Kromolice na terenie gminy Kórnik, na odcinku od 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 2481P do drogi powiatowej nr 2476P. Przedmiotowa droga 
powiatowa nie spełnia określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) 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. 

17.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi 
powiatowej nr 2481P relacji Kromolice-Jarosławiec na terenie gminy Kórnik, na odcinku od 
miejscowości Kromolice do granicy gminy. Przedmiotowa droga powiatowa nie spełnia 
określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1440) 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. 

18. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej budowy drogi łączącej ulicę Młyńską z ulicą 
Komornicką w Komornikach, gm. Komorniki. Inwestycja polegać będzie m.in. na budowie jezdni, 
chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów indywidualnych, kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia drogowego i przebudowie kolidującej infrastruktury 

19. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu o cztery tygodnie realizacji inwestycji  
pn. „Przebudowa budynku administracyjnego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy wraz z elementami zagospodarowania terenu”, w związku z wystąpieniem robót 
dodatkowych, dotyczących wymiany elementów konstrukcji stropów międzykondygnacyjnych. 
Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi do 
27.10.2016 r. 

20. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Wydziału Edukacji Moniki Lis - Nożyńskiej, 
pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego  
w Departamencie Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów, gdzie prowadzone 
jest postępowanie w sprawie zwrotu przez Powiat Poznański nienależnie uzyskanej kwoty części 
oświatowej subwencji za rok 2012.  

21. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji Pana Piotra 
Pietrygi, pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do reprezentowania Powiatu 
Poznańskiego w Departamencie Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów, 
gdzie prowadzone jest postępowanie w sprawie zwrotu przez Powiat Poznański nienależnie 
uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji za rok 2012. 

22. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Mosinie Bożeny Mazur, kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 
Poznańskiego, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w Departamencie Finansów Samorządu 
Terytorialnego Ministerstwa Finansów, gdzie prowadzone jest postępowanie w sprawie zwrotu 
przez Powiat Poznański nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji za rok 2012.  

23. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 
2017-2020. Opinia stanowi załącznik do uchwały. Zarząd Powiatu zaopiniował projekt Programu 
pozytywnie, z uwagami do niektórych zagadnień ujętych w Programie.  

24. w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, 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”. Konsultacje przeprowadzone  
zostały w formie dwóch spotkań, z udziałem przedstawicieli powiatu poznańskiego: Członka 
Zarządu Powiatu w Poznaniu, Pełnomocnika Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz pracowników Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. Ww. spotkania 
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odbyły się w sali nr 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniach: 27.09.2016 r., w godz. od 
10:00 do 13:00 oraz 03.10.2016 r., w godz. od 14:00 do 16:45.  

25. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku administracyjnego Zespołu Szkół im. Jadwigi  
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy wraz z elementami zagospodarowania terenu”, zawartej 
z firmą Biuro Obsługi Budownictwa Wojciechowski Marian z siedzibą w Murowanej Goślinie,  
o kwotę 4.000,00 zł brutto. Zwiększenie wartości ww. umowy, związane jest z rozszerzeniem 
zakresu nadzoru o roboty uzupełniające i dodatkowe. 

26. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej 
gminnej, części ul. Łanowej w m. Skórzewo, gm. Dopiewo położonej na działkach nr ewid. 227/14, 
225/8, 227/11 i 232/4. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem 
przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego 
zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. W myśl art. 4 pkt 2 ww. ustawy, 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", zaliczeniu do kategorii dróg publicznych, powinny podlegać drogi będące 
budowlą. Jeśli drogi nie są budowlą zgodnie z powyższą definicją i nie posiadają utwardzonej 
nawierzchni, nie mogą one stanowić dróg publicznych. Przedmiotowa ul. Łanowa nie stanowi 
budowli, a jedynie teren gruntowy, wobec czego pozbawienie jej kategorii drogi publicznej jest 
zasadne. Z uwagi na powyższe wskazane jest pozbawienie kategorii drogi publicznej również 
sąsiadujących dróg, m.in. ul. Winoroślowej i ul. Nizinnej, ze względu na stan techniczny pasa 
drogowego. Jednocześnie Zarząd wskazał na konieczność uporządkowania stanu prawnego 
wszystkich dróg na terenie Gminy Dopiewo i jednoznaczne wyodrębnienie sieci dróg publicznych 
gminnych. 

27. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 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 oraz radcy prawnemu Michałowi Kostrzewie, 
do występowania w imieniu Powiatu Poznańskiego z wnioskami o wydanie interpretacji 
indywidualnej w zakresie prawa podatkowego. 

28. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Renowacja kościoła  
p.w. Św. Mikołaja w Owińskach, dach stolarka, elewacja południowa. Zarząd przyjął sprawozdanie 
końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 100.000,00 zł brutto. Parafia Rzymskokatolicka  
p. w. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 
1 czerwca 2016 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac 
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez Powiatowego 
Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności 
Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag.  

29. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej 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 (włącznie), tj. od km 
0,000 do km 52,265 Lot B od km 18,360 do km 52,265”, na obszarze gminy Rokietnica. 
Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w tereny i obiekty infrastruktury stanowiącej własność 
Powiatu Poznańskiego.  

30. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej dostawy dwóch serwerów IBM x 
3650M5 z firmą Maxto Sp. z o. o., S. K. A. z siedzibą w Krakowie, na kwotę 105.740,64 zł brutto. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 4 tygodni od dnia podpisania 
umowy. W postępowaniu złożono dwie oferty, druga była na kwotę 137.514,00 zł brutto. 

31. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy obejmującej swoim zakresem przystosowanie 
pomieszczeń budynku JACEK w Domu Dziecka w Kórniku - Bninie, ul. Błażejewska 63, na potrzeby 
poradni psychologiczno - pedagogicznej, z firmą Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX Zbigniew 
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Wycisk z siedzibą w Tulcach, na kwotę 74.524,10 zł brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 8 tygodni od dnia przekazania terenu budowy. W postępowaniu 
złożono dwie oferty, druga była na kwotę 75.179,29 zł brutto. 

32. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego  na rok 2016. 
33. w sprawie wydania pozytywnej opinii, z uwagami,  dotyczącej rozbudowy chodnika ul. Różanej  

w Pobiedziskach. W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę chodnika i nie jest planowane 
ingerowanie w uzbrojenie terenu. Zarząd zwrócił uwagę, że przedsięwzięcie powinno spełniać 
warunki techniczne Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Ponadto, przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej należy wystąpić do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o opinię 
geometrii drogi - jeśli nastąpiłaby zmiana rozwiązań drogowych w stosunku do już 
zaopiniowanych - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, w związku z § 3 ust. 1 
pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.). 

34. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ul. Jonschera w m. Kicin – droga 
publiczna gminna. W ramach zadania przewiduje się m.in. przebudowę i budowę jezdni, budowę 
chodników, przebudowę skrzyżowania, przebudowę i zabezpieczenie uzbrojenia terenu, budowę 
kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę przepustu pod koroną 
drogi. Zarząd zwrócił uwagę, że należy uzyskać opinię odpowiednich zarządców dróg innej 
kategorii (Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu) w zakresie zmiany zagospodarowania terenu 
przyległego do pasa drogowego/włączenia w istniejący pas drogowy drogi powiatowej nr 2407P, 
zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1440). Dodatkowo wyjaśnia, że przedsięwzięcie powinno spełniać warunki techniczne 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 124). Ponadto, przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej należy wystąpić do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o opinię geometrii drogi - jeśli 
nastąpiłaby zmiana rozwiązań drogowych w stosunku do już zaopiniowanych - zgodnie z art. 35 
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, w związku z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 
ze zm.). 

35. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej budowy ścieżki   pieszo – rowerowej Lusowo – 
Tarnowo Podgórne przy ul. Wierzbowej (droga powiatowa nr 2420P) na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne. W ramach zadania przewiduje się m.in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika, 
budowę ścieżki pieszo - rowerowej, chodnika, ciągu pieszo - jezdnego, zjazdów na posesje, 
wykonanie nowych elementów odwodnienia, oczyszczenie rowów przydrożnych, przebudowę  
i zabezpieczenie uzbrojenia terenu. Po ponownym przeanalizowaniu wniosku, Zarząd wskazuje, że 
przedmiotowa inwestycja zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym tzw. „pieszo-jezdnia" od km 
0+000 do ok. 0+170 opisana jako „ścieżka pieszo-rowerowa/chodnik/ciąg pieszo-jezdny",  
a w efekcie droga wewnętrzna, 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."). 
Projektowana nawierzchnia o szer. 5 m nie może stanowić drogi wewnętrznej w liniach 
rozgraniczających drogi publicznej - powiatowej. W przypadku zmiany rozwiązań projektowych, 
przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy wystąpić do 
Starosty Poznańskiego z wnioskiem o opinię geometrii drogi na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 3 
ustawy Prawo budowlane, w związku z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz.1729 ze zm.). 
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Ponadto projekt budowlany należy zaopiniować/uzgodnić z zarządami innych dróg publicznych 
zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1440 ze zm.). 

36.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w umowie 
ZP.272.00049.2016 z dnia 31.08.2016 r. Zarząd  wyraził zgodę na przedłużenie o 14 dni terminu 
realizacji umowy, zawartej ze Spółdzielnią Rzemieślniczą Zdunów, Usług Budowlanych i Produkcji 
Różnej z siedzibą w Poznaniu, dotyczącej  zadania pn. „Prace remontowe w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18”, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
Termin zakończenia prac ustalono na 24.10.2016 r. 

37. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w umowie ZP.272.00077.2014 z dnia  
19 grudnia 2014 r. dotyczącej  zakupu paliwa i akcesoriów samochodowych, zawartej z Shell  
Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, polegającej na wydłużeniu terminu realizacji umowy – 
najpóźniej do dnia 30.06.2017 r., ze względu na niewykorzystanie w całości środków finansowych 
przeznaczonych na wykonanie przedmiotu umowy.  

38. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzenia konsultacji społecznych 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”. Zarząd Uchwałą Nr 1184/2016 z dnia 21 września 2016 r. ogłosił 
przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu. Konsultacje przeprowadzone zostały  
w formie dwóch spotkań, w których konsultantami ze strony powiatu poznańskiego byli: Członek 
Zarządu Powiatu w Poznaniu, Pełnomocnik Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi, pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej oraz radcy prawni 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Spotkania odbyły się w dniach: 27 września 2016 r.  
w godzinach od 10:00 do 13:00 oraz 3 października 2016 r. w godzinach od 14:00 do 16:45,  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. Konsultacje 
przeprowadzono dla organizacji działających na terenie powiatu poznańskiego. Jednostką 
odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Promocji i Aktywności Społecznej.  
Z wyżej wymienionych spotkań konsultacyjnych nie skorzystał żaden uprawniony podmiot.  
W związku z czym, nie nastąpiła potrzeba podjęcia ustaleń co do konsultowanego 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". 

39. w sprawie nawiązania współpracy z Powiatem Kartuskim.  
40. w sprawie przyznania Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S. A. dotacji na 

zakup sprzętu medycznego (lampa Solux Lumina 375w, aparat do krioterapii Kriopol R Zefir ze 
zbiornikiem, rower treningowy Carbon Bike, zestaw do ćwiczeń Atlas Ferrum TX3), w wysokości 
25.000,00 zł. Podstawą przekazania środków finansowych będzie umowa określająca m.in. sposób 
i termin przekazania dotacji oraz rozliczenia.  

41. w sprawie wyrażenia zgody na: „Wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń administracyjnych 
na poddaszu budynku Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2”. Zarząd wyraził zgodę na 
zawarcie umowy na wykonanie ww. zadania z firmą Wojciech Lewandowski MENOS z siedzibą  
w Poznaniu, na kwotę 29.000,00 zł brutto. 

42. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zespołowi Szkół w Bolechowie 
nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, położoną w gm. Murowana Goślina, 
oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Murowana Goślina, arkusz mapy 5, działka nr 266/36. 

43. w sprawie przyznania Nagród Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Poznański z Okazji Dnia Edukacji Narodowej, w następującej 
wysokości:  

1) Dyrektorzy  szkół i placówek:  

− Beata Strama -  ZS w Bolechowie -  2.500.00 zł brutto, 

− Emilia Stanny -  ZS w Kórniku  - 3.000.00 zł brutto, 

− Przemysław w Budzyński - ZS w Puszczykowie - 2.500,00 zł brutto, 
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− Przemysław Jankiewicz  - ZS nr 1 w Swarzędzu - 3.000.00 zł brutto,  

− Tomasz  Zandecki - ZS nr 2 w Swarzędzu - 2.500,00 zł brutto,    

− Wojciech Kaczmarek - ZS w Rokietnicy - 3.500,00 zł brutto, 

− Paweł Zawieja - ZS w Mosinie -  4.000,00 zł brutto, 

− Maria Tomaszewska -  SOS-W w Owińskach - 3.000,00 zł brutto, 

− Bożena Mazur - SOS-W w Mosinie - 3.500,00 zł brutto, 

− Maria Bobrowska - PP-P w Puszczykowie - 2.500,00 zł brutto,   

− Adrianna Jankowska - Semik -  PP-P w Swarzędzu - 2.500,00 zł brutto,   

− Hanna  Łabuzińska - PP-P w Luboniu - 2.500,00 zł brutto.  
2) Nauczyciel szkół i placówek: 

− Danuta Borejsza - Wysocka - ZS w Bolechowie - 2.200,00 zł brutto, 

− Łukasz Chmielarz - ZS w Kórniku - 2.200,00 zł brutto, 

− Joanna Baszyńska - ZS w Puszczykowie - 2.200,00 zł brutto, 

− Krzysztof Schoepe - ZS nr 1 w Swarzędzu - 2.200,00 zł brutto, 

− Robert Musiał - ZS nr 1 w Swarzędzu - 2.200,00 zł brutto, 

− Agnieszka Cicha - ZS w Rokietnicy - 2.200,00 zł brutto, 

− Rafał Nowicki - SOS-W w Owińskach - 2.200,00 zł brutto, 

− Anna Skorczyk - SOS-W w Mosinie - 2.200,00 zł brutto, 

− Aleksandra Prabucka - PP-P w Puszczykowie - 2.200,00 zł brutto, 

− Aneta Bartkowska - PP-P w Swarzędzu - 2.200,00 zł brutto. 
44. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 

dla nauczyciela pedagoga,  nauczyciela chemii i matematyki w ZS w Kórniku, Pani Agaty Kulak, 
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie: 

− Monika Lis-Nożyńska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 

− Izabela Liebert – Jędroszkowiak  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

− Emilia Stanny - dyrektor szkoły, 

− Arleta Nowak - ekspert, 

− Anna Andrzejczak - ekspert. 
45. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę kalendarza trójdzielnego na rok 2017, 

złożonej przez Drukarnię Sil-Veg-Druk s. c. J. Pawelak, D. Pełka, D. Śmich z siedzibą w Lublińcu, na 
kwotę 43.539 zł brutto.  Kalendarze, opatrzone logotypem Powiatu Poznańskiego oraz 
zawierające grafiki prezentujące charakterystyczne atrakcje turystyczne powiatu, zostaną  
przygotowane, wydane i dostarczone do siedziby Starostwa Powiatowego w terminie 27 dni 
roboczych od daty zawarcia umowy.  

46. w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Poznański, dodatku funkcyjnego i motywacyjnego. Dodatek funkcyjny przyznano  
w wysokości od 750,00 zł do 2.400,00 zł, na podstawie liczby oddziałów w danej szkole lub 
placówce, z uwzględnieniem liczby uczniów lub na podstawie liczby filii, na okres od 01.10.2016 r. 
do 31.08.2017 r. Dodatek motywacyjny przyznano w wysokości od 1.000,00 zł do 1.300,00 zł na 
okres od 01.10.2016 r. do 28.02.2017 r.   

47. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zakres 
kontroli dotyczy prawidłowości planowania środków budżetowych na wynagrodzenia osobowe 
oraz ich pochodne na rok 2017. Ww. kontrola przeprowadzona zostanie przez wyznaczonych 
pracowników Wydziału Audytu i Kontroli oraz Wydziału Kadr i Płac Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu.  

48. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr ZP.272.00044.2015 z dnia 14.10.2015 r., 
zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych 
jednostek organizacyjnych. W ramach zmiany ww. umowy, zawartej z Powszechnym Zakładem 
Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, zostanie wykonane zamówienie uzupełniające, za kwotę 
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14.752,00 zł brutto. Zamówienie przewidziane do wykonania dotyczy powtórzenia tego samego 
rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe i polegać będzie na: 
1) ubezpieczeniu OC, AC, NNW i Assistance dla nowo zakupionego samochodu dostawczego 

marki Fiat Ducato Furgon 33L2H2 2.3 MultiJet 130 KM z elementami umożliwiającymi 
ekspozycję telewizyjną, pojazd po zarejestrowaniu i dostarczeniu przez Wykonawcę będzie 
użytkowany przez Starostwo Powiatowe, 

2) wznowieniu ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance dla samochodu osobowego marki Dacia 
Duster Lureate TCe 125 S&S Euro 6, użytkowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych  
w Poznaniu, 

3) wznowieniu ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance dla samochodu ciężarowego marki Iveco 
1S35CI2AA, użytkowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 
Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres do 31.12.2017 r.   

49. w sprawie przeprowadzenia negocjacji w związku z zamiarem udzielenia zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00027.2015 z dnia 28.05.2015 r., zawartej w wyniku 
postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku 
internatu Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2, wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów 
niepełnosprawnych, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Potrzeba udzielenia 
zamówienia uzupełniającego powstała w związku z koniecznością wykonania prac, które swoim 
zakresem obejmują: montaż stolarki drzwiowej, montaż elementów z płyty wiórowej HPL, 
uzupełnienie tynków, malowanie ścian, instalacje elektryczne w zakresie montażu aparatów 
elektrycznych, montaż urządzeń sanitarnych, montaż rurociągów wod.- kan. wraz z osprzętem, 
demontaż i montaż grzejników, rozebranie posadzek, wykonanie posadzek. Zamówienie 
przewidziane do wykonania dotyczy powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia, co 
zamówienie podstawowe. Wartość zamówienia uzupełniającego szacuje się na kwotę 63.742,31 zł 
brutto i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Do wzięcia udziału  
w negocjacjach zaproszony zostanie dotychczasowy Wykonawca robót budowlanych, tj. firma 
WIELĄDEK z siedzibą w Chodzieży.  

50. w sprawie przeprowadzenia negocjacji w związku z zamiarem udzielenia zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00020.2016 z dnia 17.05.2016 r., zawartej w wyniku 
postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę poddasza 
budynku Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Potrzeba udzielenia zamówienia uzupełniającego powstała w związku  
z koniecznością wykonania prac które swoim zakresem obejmują: wykonanie dodatkowej 
okładziny z płyty gipsowo-kartonowej sufitów pomieszczeń, wymianę wykładziny posadzkowej  
w pomieszczeniu korytarza na piętrze budynku, montaż desek ochronnych w pomieszczeniach sal 
lekcyjnych, wykonanie dodatkowych gniazd instalacji elektrycznej i teletechnicznej do rzutników  
w salach lekcyjnych, montaż dodatkowych lamp oświetlenia wewnętrznego wraz z okablowaniem, 
montaż przepływowego podgrzewacza wody, montaż rurociągu instalacji kanalizacyjnej dla 
zlewozmywaka w sekretariacie Zespołu Szkół, wykonanie posadzek z wykładziny PCV  
w pomieszczeniach magazynowych poddasza budynku, montaż rur wywiewnych w połaci 
dachowej dla wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń poddasza. Zamówienie przewidziane do 
wykonania dotyczy powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe. 
Wartość zamówienia uzupełniającego szacuje się na kwotę 48.152,02 zł brutto i nie przekracza 
50% wartości zamówienia podstawowego. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszony zostanie 
dotychczasowy Wykonawca robót budowlanych, tj. firma TWM Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. 

51. w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg na 
terenie gminy Rokietnica – ulicy Majątkowej w m. Napachanie i ulicy bez nazwy w m. Cerekwica. 
Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych drogą jest  „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 
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1994 r., (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) 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 że uzupełnia sieć dróg służących miejscowym 
potrzebom, to na chwilę obecną posiada nawierzchnię nieutwardzoną i stanowi jedynie pas 
wydzielony do poruszania się pojazdów i pieszych. Ponadto zajęte przez ww. drogi nieruchomości 
nie stanowią własności gminy. 

52. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej dostawy urządzeń sieciowych, z firmą 
Q4Net Poznań Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, która zaproponowała dostawę dwóch urządzeń 
sieciowych za cenę 95.746,78 zł brutto. Termin realizacji zamówienia  zaplanowany został na 
okres do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. W prowadzonym postępowaniu złożono dwie 
oferty, druga była na kwotę 96.233,00 zł brutto. 

53. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Przygotowanie wniosku o dofinansowanie  
w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  pn.: „Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" dla 
Pałacu w Skrzynkach, Plac Parkowy 1. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy na przygotowanie 
ww. wniosku, którego elementami składowymi są audyt energetyczny i kosztorys inwestorski, ze 
spółką Centrum Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 29.520,00 zł 
brutto.  

54. w sprawie akceptacji koncepcji wykonanej w ramach zadania: Opracowanie koncepcji 
architektonicznej z koncepcją zagospodarowania terenu oraz analizy wykonalności dla zadania  
pn. ”Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo – 
konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, Plac Parkowy 1 Skrzynki”. Wykonawca ww. zadania, 
tj. firma API Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przedłożył trzy koncepcje architektoniczne 
zakładając maksymalną, pośrednią oraz minimalną ingerencje w istniejącą tkankę budynku, różny  
stosowny do wytycznych, nakład finansowy dla przewidzianych robót budowlanych. Koncepcje 
zakładają różne standardy miejsc noclegowych. W wyniku dokonanej analizy wyłoniono koncepcję 
oznaczoną literą B (pośrednią)  jako najbardziej odpowiadającą potrzebom i wymogom. W tej 
wersji zaprojektowano głownie pokoje 2osobowe, 1 pokój o podniesionym standardzie oraz  
pokój dla osoby niepełnosprawnej. Ww. dokumentacja  została wykonana zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie i w programie funkcjonalno – użytkowym. 

55. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, przy  ul. Słowackiego 8, z firmą TWM Sp. z o .o. z siedzibą w Poznaniu, 
za kwotę 6.981,23 zł brutto.  

56. w sprawie zmiany uchwały nr 533/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 4 listopada 2015 r.  
w sprawie zawarcia porozumień z gminami na nieodpłatne udostępnienie lokali stanowiących 
własność gmin na potrzeby świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, zmienionej uchwałą  
nr 590/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2015 r. oraz uchwałą nr 676/2016 
Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2016 r. Z uwagi na małą ilość porad udzielanych  
w gminie Kleszczewo (w okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. udzielono łącznie 37 porad, co 
stanowi średnio 4,5 porady w miesiącu), Zarząd postanowił wypowiedzieć porozumienie zawarte  
z Gminą Kleszczewo na udostępnienie lokalu na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 
zostanie przeniesiony do Gminy Kórnik, która wyraziła wolę udostępnienia z dniem 1 stycznia 
2017 r. lokalu stanowiącego własność gminy na ww. cel. Nowe porozumienie na udostępnienie 
lokalu na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie zawarte także z Gminą Tarnowo 
Podgórne, gdzie powstanie nowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z Gminą Rokietnica, 
ponieważ porozumienie w 2015 r. zawarte zostało na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

57. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie badań konserwatorskich 
refektarza, fraterni i małej kaplicy dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach i sporządzenie 
ich wyników w formie opracowania, z firmą Andrzej Lipiński ARCHIKON Konserwacja Zabytków  
z siedzibą w Mosinie, za kwotę 10.332,00 zł brutto. W związku z przygotowywaną inwestycją  
pn.: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, Plac Przemysława 9, 
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mieszczącego obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych, 
należący do Powiatu Poznańskiego, Powiatowy Konserwator Zabytków wskazał potrzebę 
wykonania pogłębionych badań konserwatorskich trzech pomieszczeń historycznych ww. obiektu. 
Badania będą dotyczyć ustalenia kolorystyki wnętrza i ewentualnego zakresu występowania 
polichromii w refektarzu, fraterni oraz małej kaplicy. 

58. w sprawie wydania  pozytywnej opinii  dotyczącej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej  
nr 430 Poznań- Mosina – ul. Armii Poznań z ul. Dworcową w Luboniu, w zakresie dróg gminnych 
na terenie  powiatu poznańskiego. Inwestycja polegać będzie m.in. na budowie jezdni, zatok 
autobusowych, przebudowie i budowie chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych, a także na 
budowie sygnalizacji  świetlnej i przebudowie kolidującej infrastruktury. 

59. w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia fakultatywne w II półroczu 2016 r. dla 
uczniów klas maturalnych, w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański, w łącznej kwocie 
43.000,00 zł. Corocznie Powiat przeznacza z własnego budżetu środki finansowe na dodatkowe 
zajęcia edukacyjne przeznaczone dla uczniów klas maturalnych. Na rok 2016 zaplanowano na ten 
cel 100 000 zł. W I półroczu 2016 r. (4 miesiące zajęć) przeznaczono kwotę 57.000 zł. Pozostałe 
środki w wysokości 43.000 zł przeznacza się na zajęcia fakultatywne w II półroczu 2016 roku  
(3 miesiące zajęć) w następującej wysokości: 

- ZS w Rokietnicy   -    3.652,00zł 

- ZS w Mosinie   -    3.469,00zł 

- ZS w Kórniku   -    3.013,00zł 

- ZS w Puszczykowie -    6.756,00zł 

- ZS nr 1 w Swarzędzu  -  10.864,00zł 

- ZS nr 2 w Swarzędzu  -    9.221,00zł 

- ZS w Bolechowie -    6.025,00zł. 

Podziału środków dokonano przy uwzględnieniu liczby maturzystów w poszczególnych szkołach, 
zgodnie z obowiązującym Programem wspierania edukacji. Zajęcia odbywać się będą od 
października do grudnia 2016 r. Liczba uczniów jest zgodna z informacjami zawartymi w Systemie 
Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016 r. 

60.  w sprawie upoważnienia Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego do 
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Powiatu 
Poznańskiego, w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasadzeń na terenie 
gminy Kostrzyn, w miejscowości Iwno, Libartowo, Sanniki i Wiktorowo. Zgodnie z założeniami 
Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, wprowadzenie zadrzewień należy traktować jako 
równorzędny z zalesieniami czynnik ochrony i użytkowania przestrzeni przyrodniczej, dlatego 
realizacja ww. zadania pozwoli na zwiększenie lesistości na terenie Powiatu Poznańskiego. 

61. w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasadzeń na terenie 
gminy Kostrzyn, do kwoty 30.000,00 zł. Przewidywany łączny koszt wykonania zadania wynosić 
będzie 40 000,00 zł, czyli udział Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 
wyniesie wówczas 10 000,00 zł. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu postępowania i udzieleniu 
zamówienia, zwiększeniu ulegną koszty realizacji zadania, udział Powiatu Poznańskiego wyniesie 
30 000,00 zł brutto. 

 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
wieś Łowęcin, cześć północną obrębu Jasin i cześć wschodnią obrębu Gortatowo oraz część 
Paczkowa – Część Południowa B, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej lub zabudowy usług 
nieuciążliwych, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny produkcyjne, magazynowo 
- składowe, tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej oraz  sług oświaty, sportu i rekreacji, tereny 



13 
 

zieleni urządzonej, tereny zieleni nieurządzonej, tereny rolnicze, lasy, tereny wód 
powierzchniowych i śródlądowych, teren infrastruktury technicznej, teren dróg publicznych  
i wewnętrznych. Na obszarze objętym mpzp przebiega droga powiatowa nr 2436P Swarzędz – 
Sarbinowo, oznaczona w planie jako  3KDZ, 6KDZ i 7KDZ oraz droga powiatowa nr 2503P –  
ul. Wrzesińska oznaczona jako 5KDZ. Zarząd zwrócił uwagę, że stan prawny gruntów znajdujących 
się w pasie drogi powiatowej nr 2436P został uregulowany, dlatego też pasy IT zostały 
wyznaczone na terenie stanowiącym pas drogi powiatowej. W związku z tym ewentualne pasy IT 
należy wyznaczyć poza pasem drogi powiatowej. Ponadto należy dokonać zmiany zapisów  
w  § 27 ust. 4, pkt 5 i 6 -  odcinek ul. Łowęcińskiej oznaczony jako 6KDZ i 7KDZ  stanowi drogę 
powiatową. Zarząd Powiatu zwraca również uwagę, że należy zwymiarować linie zabudowy  
na terenach położonych przy drodze oznaczonej jako 7KDZ, 6KDZ i  3KDZ. Zgodnie z art. 43 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) linia zabudowy powinna 
być zlokalizowana minimum 8m od krawędzi jezdni. Intencją Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu jest poszerzenie jezdni dróg powiatowych do szerokości 6 m. W związku z tym przy 
wyznaczaniu linii zabudowy należy rozważyć przyszłe parametry drogi powiatowej oraz wymóg 
ustawowy odległości obiektów budowlanych. Należy również wprowadzić w § 30 ust. 3 pkt 2 zapis 
o zakazie odprowadzenia wód deszczowych i opadowych do kanalizacji deszczowej mającej za 
zadanie odwodnienie pasa drogowego drogi 3KDZ, 6KDZ i 7KDZ, z wyjątkiem inwestycji gminnych - 
art. 39 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  
w Swarzędzu w rejonie ulic Słowackiego – Cybińska, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo – usługowej, tereny dróg 
publicznych i wewnętrznych oraz tereny infrastruktury technicznej. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, 
że należy wprowadzić linię zabudowy dla terenu 1MN/U od strony ul. Cieszkowskiego. Zgodnie  
z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) 
lokalizacja obiektów budowlanych w terenie zabudowanym powinna być w odległości minimum  
8 m od krawędzi jezdni. Jednakże należy spełnić warunki odległości wynikające z przepisów prawa 
budowlanego (tj. odległość obiektu budowlanego od granicy działki winna wynosić 3-4 m). 
Ponadto obsługę komunikacyjną dla terenów zlokalizowanych przy ul. Cieszkowskiego (1MN, 
2MN, 1MN/U) należy zapewnić poprzez drogi wewnętrzne 1KDW, 3KDW oraz 1KD-D. Drogi 
powiatowe zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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 warunek ten 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. Zadaniem zarządcy drogi jest takie 
zagospodarowanie pasa drogowego, aby minimalizować ilość możliwych miejsc kolizyjnych. 
Droga, przy której położone są tereny 1MN, 2MN, 1MN/U, 2MN/U, jest drogą klasy głównej,  
a zgodnie z warunkami wynikającymi z § 9 ust. 1 pkt 4 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 klasy 
głównej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie do terenów przeznaczonych pod 
nową zabudowę.  W związku z tym obsługę komunikacyjną dla inwestycji zlokalizowanych na ww. 
terenach należy  zapewnić odpowiednio poprzez drogi wewnętrzne 1KDW, 3KDW oraz 1KD-D, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dąbrowa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 i drogi ekspresowej S11, gm. Dopiewo - projekt 
planu wyznacza: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów handlu 
wielkopowierzchniowego. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 
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4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dąbrowa w rejonie ulicy Piaskowej i Szkolnej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren usług sakralnych, 
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, teren usług i rekreacji, teren zieleni urządzonej, tereny 
dróg publicznych klasy dojazdowej, teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

5. uzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy 
ochronnej wokół terenu zamkniętego - kompleksu wojskowego K-8367 w obrębie geodezyjnym 
Biedrusko, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: lasy, lasy w obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią, teren wód powierzchniowych śródlądowych, teren drogi publicznej klasy głównej. 
Projekt planu obejmuje fragment drogi powiatowej klasy głównej (P) nr 2406P relacji Bolechowo - 
Promnice - Biedrusko - granica miasta Poznań. Obszar objęty planem, stanowiący strefę ochronną 
wokół wojskowego terenu zamkniętego, zlokalizowany jest na terenach leśnych w obrębie 
Biedruska, z dostępem do drogi powiatowej klasy  głównej (G) nr 2406P, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Trzcielin terenu wzdłuż drogi powiatowej Dopiewo - Stęszew, gm. Dopiewo -  
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. Bezpośrednio przy  
granicy opracowania przebiega droga powiatowa klasy głównej (G) nr 2402P relacji Dopiewo – 
Trzcielin - Stęszew. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Konarzewo w rejonie ul. Dopiewskiej, Perłowej i Rubinowej, gm. Dopiewo - 
projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej, tereny zieleni naturalnej i wód powierzchniowych, tereny zieleni 
naturalnej, tereny dróg wewnętrznych. Bezpośrednio przy granicy opracowania przebiega droga 
powiatowa klasy zbiorczej (Z) nr 2414P relacji Dopiewo – 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 2414P (Dopiewo - 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 (Dz.U. z 2016 r.  poz. 124) z dnia 2 marca 1999 r., na drodze klasy Z powinno 
się dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie dla terenów przeznaczonych pod nową 
zabudowę. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie  
w rejonie ulic: Wysogotowskiej, Przepiórczej i Słowiczej, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu 
wyznacza: teren zieleni urządzonej, tereny komunikacji: dróg publicznych i drogi wewnętrznej, 
teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego,  

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las,   
rejon ulicy Diamentowej II, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami, tereny zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej oraz składów  
i magazynów, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wraz z zabudową usługową, 
teren zabudowy usługowej oraz sportu i rekreacji wraz z zielenią urządzoną, teren zieleni 
urządzonej, tereny lasów, tereny zieleni naturalnej oraz wód powierzchniowych, tereny wód 
powierzchniowych, teren infrastruktury technicznej – energetyki, teren kolejowy, teren parkingu, 
tereny komunikacji – teren drogi publicznej głównej ruchu przyspieszonego, teren  
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drogi publicznej zbiorczej, tereny dróg publicznych lokalnych, tereny dróg publicznych 
dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych, teren publicznego ciągu pieszo - rowerowego.  
W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa klasy głównej (G) nr 2431P relacji: 
granica powiatu – Suchy Las. 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, 

10. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  
terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu  
parku gminnego „Strzelnica” oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3, obręb Mosina,   
gm. Mosina - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej, 
teren zabudowy usługowej i zieleni urządzonej, teren zieleni urządzonej, teren drogi publicznej 
klasy zbiorczej, teren drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 
tereny dróg wewnętrznych, tereny publicznych dróg pieszo - rowerowych. W bezpośrednim 
sąsiedztwie projektu planu przebiega droga powiatowa klasy głównej (G) nr 2465P,  
relacji Mosina – Krosno - Nowinki - 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. Ponadto, przedmiotowy 
obszar jest objęty następującymi obowiązującymi planami miejscowymi: 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Leszczyńskiej  
w Mosinie  (Uchwała nr XLIX/336/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r. – Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. Nr 209, poz. 3592), 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Leszczyńskiej  
i Jarzynowej w Mosinie oraz terenu parku gminnego „Strzelnica” (Uchwała nr XLV/297/13 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2013 r. – Dz. Urz. Wlkp. poz. 4805). 
Ww. plany miejscowe utracą moc obowiązującą na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778  
ze zm.), w związku z wejściem w życie przedmiotowego planu miejscowego. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mściszewa 
dla działek nr 48/47 i 48/66, gm. Murowana Goślina - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren zieleni urządzonej. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego, 

12. nieuzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w Rakowni w rejonie ulic Sowiej, Goślińskiej i Klinowej, gm. Murowana Goślina - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy zagrodowej  
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, teren zieleni, teren drogi publicznej, 
tereny dróg wewnętrznych. Poza obszarem projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2399P 
relacji Murowana Goślina – Zielonka (odcinek Murowana Goślina – Kamińsko). Zarząd Powiatu nie 
wyraził  zgody na planowane poszerzenia przedmiotowej drogi powiatowej oznaczone symbolem 
KDL. Powyższe ustalenia dotyczące szerokości pasa drogowego drogi powiatowej mogą naruszać 
interes prawny Powiatu, z uwagi na skutki prawne wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), zobowiązując powiat do budowy, utrzymania, 
ochrony i modernizacji dróg powiatowych. Konsekwencją powyższych założeń może być także 
nabycie przez powiat nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania pod drogi 
powiatowe, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
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(Dz.U. z 2015 r.  poz. 1774 ze zm.) stanowiącym, że:  
- działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe -  
z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy 
prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, 
 w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale 
prawomocne, 
- za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na 
wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według 
zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.  
Ponadto Zarząd zwrócił uwagę, że zgodnie z Planem Rozwoju Sieci Drogowej Powiatu 
Poznańskiego na lata 2016-2020 odcinek drogi powiatowej, którą stanowi ul. Goślińska zaliczona 
jest do klasy zbiorczej. W związku z tym, w planie należy dokonać korekty drogi KDL – KDZ. 

13. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca  
w rejonie ul. Poznańskiej, Dworcowej i Leśnej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza: teren 
zabudowy usługowej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej.  Obszar objęty planem obejmuje 
teren o powierzchni ok. 1,0 ha. przestrzennego terenów wsi Łęczyca  i części wsi Wiry. Obecnie 
dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
uchwalony uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XXXVI/249/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r., zgodnie  
z którym teren przeznaczony jest w części pod usługi, a w części pod zieleń. Obecna uchwała jest 
zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Uchwale Rady Gminy 
Komorniki Nr LIV/476/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie aktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan, który obowiązywał dla 
przedmiotowego obszaru, został uznany za częściowo nieaktualny. Opracowanie 
przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego miało na celu zwiększenie potencjału 
inwestycyjnego terenu objętego planem, z jednoczesnym wprowadzeniem nowych uregulowań, 
w tym odnośnie wymaganej ilości miejsc parkingowych. Ustalana planem funkcja nie przyczyni się 
do zwiększenia transportochłonności układu przestrzennego. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego.  

14. uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – 
rejon ulic Jagodowej i Rolnej II, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 
tereny zabudowy usługowej, teren zieleni urządzonej i usług, teren zieleni urządzonej i usług 
sportu i rekreacji, tereny zieleni i wód powierzchniowych śródlądowych, tereny infrastruktury 
technicznej – elektroenergetyki, tereny parkingów, teren drogi publicznej klasy głównej 
przyspieszonej, tereny dróg publicznych klasy głównej, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, 
tereny dróg  publicznych klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny ciągów pieszo-rowerowych. 
W granicach opracowania znajduje się część drogi powiatowej klasy głównej (G) nr 2431P, relacji 
granica powiatu – Suchy Las, (ul. Wojciecha Bogusławskiego) oznaczona jako 1KDG oraz 2KDG. 
W granicach terenu oznaczonego 2KDG występują działki o nr ewid. 186/6, 1126, których 
właścicielem jest Powiat Poznański, oraz działka o nr ewid. 845/8 (użytek drogowy „dr”), której 
właścicielem jest gmina Suchy Las,  a także wyznaczająca trójkąt widoczności, część działki o nr 
ewid. 286/1 (tereny mieszkaniowe „B”), która jest własnością prywatną. Zaliczenie powyższych 
użytków do terenu 2KDG jest uzasadnione. Celem sporządzenia planu jest aktualizacja ustaleń 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 1997 roku, co powinno 
spełnić oczekiwania mieszkańców i użytkowników gruntów oraz dostosować zasady kształtowania 
zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów do obowiązujących przepisów. 
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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 upoważnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu do zaciągania zobowiązań finansowych na 

realizację powierzonych Gminie Komorniki zadań publicznych w zakresie zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi nr 2389P – ul. Stawna w m. Głuchowo oraz 2388P – ul. Bukowa  
w m. Walerianowo, 

4. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadań publicznych w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi nr 2389P – ul. Stawna w m. Głuchowo oraz 2388P –  
ul. Bukowa w m. Walerianowo, 

5. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XIX/254/V/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2016 roku na 
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków (II nabór wniosków). 
 

 

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: 
- interpelacjami i wnioskami Radnych Powiatu, zgłoszonymi podczas XXI Sesji Rady Powiatu  
w Poznaniu w dniu 21.09.2016 r.: 

a) wnioskiem Radnej Zofii Dobrowolskiej, dot. dokonania analizy dostępnych badań na temat 
negatywnych skutków szczepień przeciwko HPV, 

b) zapytaniem Radnego Filipa Żelaznego, dot. możliwości wsparcia Orkiestry Dętej  
im. Harcmistrza Antoniego Jerzaka w Mosinie, 

c) interpelacją Radnej E. Kuleczki – Drausowskiej, dot. przeglądu dróg, na których jest 
ograniczony ruch pojazdów - droga nr 2061P i nr 2427P, 

d) interpelacją Radnej E. Kuleczki – Drausowskiej, dot. działań wykonanych w 2015 r. w zakresie 
utrzymania, remontów i konserwacji dróg powiatowych w gm. Suchy Las, Rokietnica i Tarnowo 
Podgórne, 

e) interpelacją Radnej E. Kuleczki – Drausowskiej, dot. poszerzenia drogi (pobocza) nr 2428P  
na odcinku Sobota – Golęczewo w gm. Suchy Las – Rokietnica, 

f) interpelacją Radnej E. Kuleczki – Drausowskiej, dot. zmiany lokalizacji Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Luboniu, filii w Suchym Lesie, 

g) interpelacją Radnej E. Kuleczki – Drausowskiej, dot. zaproszenia na jubileusz 25-lecia Liceum 
Ogólnokształcącego w Bolechowie, 

h) interpelacją Radnej E. Kuleczki – Drausowskiej, dot. spotkania z kierownikami WTZ,  
które odbyło się w dniu 30.06.2016 r., 

i) wnioskiem Klubu Radnych PIS do projektu budżetu powiatu poznańskiego na rok 2017, 
- wnioskiem Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu, zgłoszonym w dniu 14.09.2016 r.,  
o przyjęciu do budżetu powiatu na rok 2017 zadania dot. utworzenia filii poradni psychologiczno - 
pedagogicznej w Dopiewie i rozszerzenia programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim  
o uczniów klas I ze średnią ocen 5,0 i wyższą, oraz wniosku dot. dokonania analizy sieci szkół 
ponadgimnazjalnych w zachodniej części powiatu poznańskiego, 
- pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z 14.09.2016 r., dot. „Kontroli gospodarności mieniem 
powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 
8”.  
3. Zarząd  Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla: 
a) uczennicy ZS w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych  

w roku szkolnym 2016/2017, 
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b) uczennicy ZS w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych  
w roku szkolnym 2016/2017, 

c) uczennicy ZS w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych  
w roku szkolnym 2016/2017, 

d) uczennicy ZS w Bolechowie, do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019, 

e) ucznia ZS nr 1 w Swarzędzu, do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019, 

f) uczennicy SOS-W w Mosinie, w wymiarze 8 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych  
w roku szkolnym 2016/2017, 

g)  ucznia SOS-W w Mosinie, w wymiarze 8 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych w roku 
szkolnym 2016/2017.  

4. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem postanowił o zgłoszeniu do dofinansowania  
w ramach WRPO + Poddziałanie 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych 
(drogi powiatowe i gminne)” projektu „Kleszczewo-Zalasewo”. Nabór wniosków będzie 
prowadzony od 30.09.2016 r. do 28.10.2016 r. 

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu. Kontrola została przeprowadzona  
w okresie od 27.06.2016 r. do 05.07.2016 r. przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli  
na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego i dotyczyła gospodarki 
kasowej, gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz 
sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych po poprzednich kontrolach. 
Kontrolą objęty został okres: 

− w odniesieniu do ZFŚS od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,  

− w odniesieniu do gospodarki kasowej od 01.01.2015 r. do 30.06.2016 r.  
Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z 08.07.2016 r., podpisanym przez 
dyrektora jednostki i głównego księgowego. W piśmie z 14.07.2016 r. dyrektor jednostki złożył 
wyjaśnienia dotyczące ustaleń zawartych w protokole. Sformułowano zalecenie pokontrolne.  

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

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej  
na budowie ulicy Morelowej oraz ulicy Brzoskwiniowej w Głuchowie – drogi gminnej,  
gm. Komorniki. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki o nr ewid. 396/1, 396/2 – obręb 
Głuchowo – droga powiatowa nr 2389P – ul. Stawna w Głuchowie. 

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na 
budowie drogi powiatowej nr 2413P Dopiewo – Podłoziny na odcinku od przejazdu kolejowego do 
końca terenu zabudowanego w m. Podłoziny, gm. Dopiewo. Własnością Powiatu Poznańskiego 
jest działka o nr ewid. 18, obręb Podłoziny, gm. Dopiewo. 

9. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie tygodniowo dwóch dodatkowych godzin nauki  języka 
polskiego, dla uczennicy Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu narodowości ukraińskiej - w roku 
szkolnym 2016/2017. 

10. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Zespole Szkół w Bolechowie. Kontrola została przeprowadzona w okresie  
od 09.06.2016 r. do 21.06.2016 r. przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli na podstawie 
upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego i dotyczyła gospodarki kasowej  
oraz gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Kontrolą objęty 
został okres:  

− w odniesieniu do ZFŚS od 01.01.2014 r. do 30.06.2016 r.,  
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− w odniesieniu do gospodarki kasowej od 01.01.2015 r. do 31.05.2016 r.  
Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z 23.06.2016 r., podpisanym w tym 
samym dniu przez dyrektora jednostki i głównego księgowego. Sformułowano zalecenie 
pokontrolne.  

11. Zarząd Powiatu postanowił o pozostawieniu dodatku funkcyjnego dla Dyrektora ZS w Bolechowie  
p. Beaty Stramy we wrześniu 2016 r. w dotychczasowej wysokości, tj.  1.151,00 zł -  przy liczbie 23 
oddziałów. Przyznany dodatek funkcyjny mieści się w obecnie obowiązujących granicach stawek, 
przyjętych przez Radę Powiatu w Poznaniu, natomiast od 01.10.2016 r., w związku z wejściem  
w życie Uchwały Nr XX/264/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2016 r.  
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Poznański, wysokość dodatków funkcyjnych ulegnie zmianie. 

12. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej  
ZS nr 1 w Swarzędzu w roku szkolnym 2016/2017, w następującym wymiarze: 

− Anna Cichocka – Majchrzak – wicedyrektor, w wymiarze 3,5 godzin tygodniowo, 

− Piotr Stasiak – wicedyrektor, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, 

− Barbara Loga - wicedyrektor, w wymiarze 1 godziny tygodniowo, 

− Maria Juszczak - wicedyrektor, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 
13. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie liczby etatów w Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Swarzędzu o 1 etat pedagogiczny i 0,5 etatu administracji oraz w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Luboniu o 1 etat pedagogiczny - od dnia 01.01.2017 r. 
Zwiększenie liczby etatów jest konieczne z uwagi na wzrost w obu poradniach, od początku roku 
szkolnego 2016/2017, liczby przyjmowanych dzieci i młodzieży (PP-P Luboń – z 1819 do 1939, PP-
P Swarzędz – z 2167 do 2543).  Tym samym wzrasta ilość badań diagnostycznych i wydawanych 
orzeczeń oraz następuję zwiększenie liczby terapii specjalistycznych. Środki finansowe na 
pokrycie kosztów związanych ze zwiększeniem liczby etatów, zostały uwzględnione w projektach 
planów finansowych na 2017 r. obu placówek. 

14. Zarząd Powiatu zapoznał się z przygotowaną przez Wydział Edukacji informacją o szkołach 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, które są uprawnione do otrzymania dotacji  
w 2017 r. Wnioski o dotację, w wymaganym terminie do 30.09.2016 r., zgodnie z art. 90 ustawy  
o systemie oświaty, złożyły  następujące szkoły: 
1. I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu- Fundacja Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu, 
2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skórzewie- Leszek Grobelny, 
3. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER" w Buku - Małgorzata Szlązak, 
4. Szkoła Policealna „LIDER" w Buku - Małgorzata Szlązak, 
5. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER" w Pobiedziskach- Małgorzata 

Szlązak, 
6. Szkoła Policealna „LIDER" w Pobiedziskach- Małgorzata Szlązak, 
7. Studium Medyczne „LIDER" w Buku- Małgorzata Szlązak, 
8. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER" w Stęszewie- Małgorzata Szlązak 

-   termin rozpoczęcia działalności 1.09.2017 r., 
9. Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Buku - Małgorzata Szlązak 

-  termin rozpoczęcia działalności 1.09.2017 r„: 
10. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku - Małgorzata Szlązak 

-  termin rozpoczęcia działalności 1.09.2017 r.; 
11. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1 w Murowanej Goślinie- Ewa Palka, 
12. Liceum Ogólnokształcące w Kostrzynie /dla dorosłych/- Fundacja „PRO VOBIS”. 
Wniosek o udzielenie dotacji po wymaganym terminie, tj. w dniu 04.10.2016 r., złożyła Policealna 
Szkoła Kosmetyczna Julii Kończak w Puszczykowie. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dotowanie  
ww. szkoły. Jednocześnie w dniu 27.09.2016 r. wpłynął wniosek o udzielenie dotacji z budżetu 
powiatu poznańskiego na przeprowadzenie w roku 2017 kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
(KKZ), który złożyła Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS „LIDER" w Buku - Małgorzata Szlązak. 
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Ponadto, złożona została przez M-TERM Michał Napierała Szkoła Montessori informacja o 
planowanym na rok szkolny 2017/2018 uruchomieniu Liceum Ogólnokształcącego (dwa oddziały, 
50 uczniów) oraz internatu w Pobiedziskach. 

15. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie wschodniej 
obwodnicy Tarnowa Podgórnego na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Rokietnickiej w m. Tarnowo 
Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne. Inwestycja w zakresie dróg powiatowych odbywać się 
będzie na działkach: 
- gm. Tarnowo Podgórne, obręb Tarnowo Podgórne, ark. 36, dz. o nr ewid. 600/1, 

- gm. Tarnowo Podgórne, obręb Tarnowo Podgórne, ark. 37, dz. o nr ewid. 600/3, 

- gm. Tarnowo Podgórne, obręb Tarnowo Podgórne, ark. 43, dz. o nr ewid. 1086/2, 
1086/18, 570/1, 1086/3. 

16. Zarząd Powiatu zapoznał się i zatwierdził informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 
2015/2016. Zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty, organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 października przedstawia 
organowi stanowiącemu informacje o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za rok 
poprzedni, w tym o wynikach: 

− sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych 
na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których 
prowadzenie należy do zadań własnych jst,  

− nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra  
w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych 
jst.  
Informacja zawiera m.in. wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański  
z podziałem na liczbę zatrudnionych nauczycieli oraz uczniów w poszczególnych szkołach, wykaz 
najważniejszych inwestycji i remontów w poszczególnych szkołach wraz z kosztami ich realizacji, 
analizę liczby uczniów w naborze do klas I-szych w poszczególnych szkołach, zdawalność 
egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i zawodowych w poszczególnych szkołach, wyniki 
przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego. Informacja jest przygotowana w formie prezentacji 
i zostanie przedstawiona Radzie Powiatu. 

17. Zarząd Powiatu zapoznał się zawiadomieniem  o wydaniu decyzji  o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej nr 2413P Dopiewo- Podłoziny na 
odcinku od przejazdu kolejowego do końca terenu zabudowanego w m. Podłoziny z rygorem 
natychmiastowej wykonalności. Własnością Powiatu Poznańskiego jest działka o nr ewid. 18 obr. 
Podłoziny, gmina Dopiewo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opracowała: 
Justyna Nowakowska  
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 17 października 2016 r.  


