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OP.0021.9.2016 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od  17 października 2016 r. do 18 listopada 2016 r.  

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

W okresie od  17 października 2016 r. do 18 listopada 2016 r. odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Powiatu              
w Poznaniu: 
 

1. 19 października  2016 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
Starosta  Jan Grabkowski 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu              Zygmunt Jeżewski 

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

2. 20 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 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 

3. 26 października  2016 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
Starosta  Jan Grabkowski 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

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

4. 3 listopada 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, 

 
5. 7 listopada 2016 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 

Starosta  Jan Grabkowski 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
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Członek Zarządu Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

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

6. 10 listopada 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, 
 

7. 15 listopada 2016 r., godz. 15:00, 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, 
 

8. 18 listopada 2016 r., godz. 09:00, 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. 

 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 18 postanowień 
(w tym 3 o nieuzgodnieniu),  

2. w sprawie przyznania Nagrody Starosty Poznańskiego uczniom za wybitne osiągnięcia. Kierując się 
kryteriami regulaminu, przyznano nagrody pieniężne dla 30 uczniów, w łącznej kwocie  
20.900,00 zł brutto: 10 uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe (1 nagroda w wysokości  
1.200,00 zł brutto, 3 nagrody w wysokości 1.000,00 zł brutto, 1 nagroda w wysokości 900,00 zł 
brutto, 4 nagrody w wysokości  800,00 zł brutto i 1 nagroda w wysokości  600,00 zł brutto)   
i 20 uczniów zasadniczych szkół zawodowych (przyznano nagrody w wysokości  600,00 zł  brutto 
każda). Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia można otrzymać w jednej z poniższych kategorii: 
a) jako uczeń szkoły prowadzonej przez Powiat Poznański, który wykazał się wybitnymi 

osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie 
naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody 
otrzymują laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego, 

b) jako uczeń zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej przez Powiat Poznański, który za 
ostatni rok szkolny w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański uzyskał średnią ocen 
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co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych i 4,00 z przedmiotów ogólnokształcących, 
uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz nie uzyskał oceny niedostatecznej z żadnego  
z przedmiotów. 

      Lista nagrodzonych stanowi załącznik do uchwały, 
3. w sprawie przyznania stypendium Rady Powiatu w Poznaniu 53 uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz uczniów 
gimnazjów, prowadzonych przez Powiat Poznański. Warunkiem koniecznym do otrzymywania 
stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej 
lub gimnazjum, prowadzonych przez Powiat Poznański, równej co najmniej 5,0. Stypendium 
przyznawane jest na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy),  
w kwocie 250,00 zł netto miesięcznie. Wypłaty stypendium dokonuje szkoła, 

4. w sprawie przeprowadzenia negocjacji w związku z zamiarem udzielenia zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00028.2016 z dnia 19.08.2016 r., zawartej w wyniku 
postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji 
wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich  
w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. 
Zamówienie przewidziane do wykonania dotyczy powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia, 
co zamówienie podstawowe. Wartość zamówienia uzupełniającego szacuje się na kwotę 
289.556,40 zł brutto i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Do wzięcia 
udziału w negocjacjach zaproszony zostanie dotychczasowy Wykonawca robót budowlanych, tj.: 
Konsorcjum: Lider - SYSTHERM Danuta Gazińska Sp. J. z siedzibą w Poznaniu, Partner - RAWENT 
Michał Radecki z siedzibą w Poznaniu, 

5. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 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 uczniów niepełnosprawnych. W ramach zmiany ww. umowy, zawartej  
z firmą WIELĄDEK z siedzibą w Chodzieży zostanie wykonane zamówienie uzupełniające, za 
kwotę 63.000,00 zł brutto. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości 
zamówienia podstawowego, 

6. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego  
do wysokości 25.000.000,00 zł, z przeznaczaniem na sfinansowanie wydatków nie mających 
pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016 i WPF  
na lata 2016-2021. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez Bank Handlowy  
w Warszawie S.A., który zaproponował wykonanie zadania za kwotę 1.582.627,93 zł  
oraz zadeklarował wypłatę transzy kredytu w terminie 1 dnia roboczego od dnia dyspozycji 
Zamawiającego. W przeprowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty, do kwoty 2.125.909,30 zł, 

7. w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Poznaniu do zawarcia umowy kredytu 
z Bankiem Handlowym w Warszawie S. A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa. Zarząd Powiatu 
wskazał Starostę Jana Grabkowskiego i Wicestarostę Tomasza Łubińskiego, do zawarcia umowy 
z Bankiem Handlowym w Warszawie S. A., dot. udzielenia Powiatowi Poznańskiemu kredytu  
na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu 
Poznańskiego na rok 2016 i WPF na lata 2016-2021, w kwocie 25.000.000,00 zł, 

8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Restauracja wystroju 
malarskiego ścian i podłuczy arkad kaplicy Żychlińskich” przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. 
Michała Archanioła w Uzarzewie. Zarząd przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania 
na kwotę 34.759,65 zł brutto. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie 
wykonała w terminie prace określone w umowie z 01.06.2016 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,  
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9. w sprawie rozbudowy sieci teleinformatycznej, dostawy i wymiany szaf teleinformatycznych  
oraz wykonanie dodatkowych połączeń dedykowanych w budynku Starostwa Powiatowego  
przy ul. Słowackiego 8. Zarząd Powiatu postanowił zlecić firmie T.T SYSTEMS SP. J. z siedzibą  
w Poznaniu: 

− objęcie pomieszczenia nr 208 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 
systemem kontroli dostępu (montaż i konfiguracja),  

− dostawę dwóch szaf teleinformatycznych,  

− wymianę szafy teleinformatycznej z demontażem i ponowną instalację wyposażenia, 

− wykonanie dodatkowych połączeń dedykowanych (rejestr PESEL, monitoring warunków 
klimatycznych). 

Maksymalny koszt zlecenia wyniesie 15.000,00 zł brutto, 
10. w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia przyjmowania wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej  

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących 
szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym za rok 2016. Wnioski można było składać w terminie do 14 
listopada 2016 r. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały, 

11. w sprawie wydania opinii dotyczącej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P 
Dopiewo – Poznań na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) – Dąbrówka (S11), gm. Dopiewo, 
powiat poznański, województwo wielkopolskie. Inwestycja polegać będzie m.in.: na przebudowie 
jezdni, rozbudowie skrzyżowań, budowie chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, 
a także budowie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i przebudowie kolidującej 
infrastruktury. Przedsięwzięcie powinno spełniać warunki techniczne Rozporządzenia Ministra 
Transportu 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), 

12. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią 
kolejową nr 353 Poznań – Skandawa w m. Pobiedziska – droga gminna. Zarząd Powiatu 
pozytywnie zaopiniował inwestycję pn. „Bezkolizyjne przejście drogowe pod linią kolejową nr 353 
Poznań - Skandawa w m. Pobiedziska - budowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego -  
w ramach budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Pobiedziskach oraz  
w Pobiedziskach - Letnisko, w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania" - droga gminna,  
gm. Pobiedziska – z uwagami. 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, budowę wiaduktu  
w ciągu linii kolejowej nad koroną drogi. Należy uzyskać opinię odpowiednich zarządców dróg 
innej kategorii (Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu) w zakresie zmiany 
zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego/połączenia z istniejącym pasem drogi 
wojewódzkiej, 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 się, że przedsięwzięcie powinno spełniać 
warunki techniczne Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124), 

13. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej 
oraz realizację zadania obejmującego swoim zakresem wykonanie instalacji solarnej, w oparciu  
o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie,  
w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 121.770,00 zł brutto i zaoferowano 
termin realizacji robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej –  
1 tydzień od dnia przekazania terenu budowy. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć 
kwotę 120.554,50 zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki 
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finansowe niezbędne do wykonania zadania w wysokości odpowiadając cenie brutto wybranej 
oferty. Termin realizacji zamówienia wyniesie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy,  

14. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej 
(od ul. Wiśniowej do ul. Admiralskiej) w m. Jankowice – droga publiczna powiatowa. Zarząd 
Powiatu pozytywnie zaopiniował inwestycję polegającą na budowie ciągu pieszo - rowerowego 
przy ul. Poznańskiej w m. Jankowice – etap I (od ul. Wiśniowej do ul. Admiralskiej)  droga 
powiatowa nr 2392P, gm. Tarnowo Podgórne – z uwagami. 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 oraz 
wnioskiem nazywa się budową ciągu pieszo - rowerowego, a nie budową ścieżki pieszo - 
rowerowej, co częściowo uwzględnia uwagę zawartą w opinii geometrii z 27.06.2016 r., nr 
sprawy WD.7121.70.2016. Powyższe było również powodem negatywnej opinii ZRID z 12.09.  
2016 r. Wskazuje się, że poprzedni projekt nie spełniał wymaganych warunków technicznych 
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) dla „ścieżki pieszo-rowerowej", a zgodnie z uwagą zawartą w wyżej 
wymienionej opinii geometrii, projektowany ciąg może być co najwyżej chodnikiem 
z dopuszczonym ruchem rowerowym. Ponadto wskazuje się, że projekt budowlany należy 
zaopiniować/uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440), 

15. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy bezkolizyjnego przejścia drogowego pod linią 
kolejową nr 353 Poznań – Skandawa w m. Pobiedziska. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 
inwestycję pn. „Bezkolizyjne przejście drogowe pod linią kolejową nr 353 Poznań - Skandawa  
w m. Pobiedziska - budowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego - w ramach budowy 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Pobiedziskach oraz w Pobiedziskach - Letnisko,  
w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania", w zakresie „Projektu rozbudowy odcinka drogi 
wojewódzkiej w ciągu ul. Fabrycznej w Pobiedziskach, polegający na budowie ronda" w gminie 
Pobiedziska – z uwagami. W ramach zadania przewiduje się m.in. przebudowę i budowę jezdni 
drogi wojewódzkiej - ul. Fabryczna i drogi gminnej - ul. Poznańska, budowę połączenia ww. dróg 
wraz ze skrzyżowaniami (ronda), budowę chodników, budowę wiaduktu w ciągu linii kolejowej, 
przebudowę i zabezpieczenie uzbrojenia terenu, budowę/przebudowę odcinków kanalizacji 
deszczowej, budowę przepustu, przebudowę rowu melioracyjnego, przebudowę oświetlenia 
drogowego. Wskazuje się, że przedsięwzięcie powinno spełniać warunki techniczne 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz.U. z 2016 r. poz. 124), 

16. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wykonania i dostawy tablic 
rejestracyjnych z blachy aluminiowej oraz odbiór i zniszczenie poprzez pocięcie i złomowanie 
wycofanych z eksploatacji zużytych tablic rejestracyjnych, z  firmą EUROTAB sp. z o. o. – 
Skarbimierzyce, która zaproponowała realizację zamówienia dla szacowanej ilości tablic 
rejestracyjnych za cenę 96.465,00 zł. Umowa realizowana będzie na podstawie 
zaproponowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych: tablice samochodowe zwyczajne 
(jedno-dwurzędowe) – cena jednostkowa brutto 5,90 zł, tablice motocyklowe zwyczajne – 5,90 zł 
brutto, wtórniki tablic samochodowych zwyczajnych (jedno-dwurzędowe) 5,90 zł brutto, wtórniki 
tablic motocyklowych zwyczajnych 5,90 zł brutto, do momentu wykorzystania kwoty, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 80.000,00 zł brutto. Termin 
realizacji zaplanowany został na okres do 31.12.2016 r. W postępowaniu złożono 2 oferty, 

17. w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulic:  
ul. Lawendowa w m. Kicin na dz. nr ewid. 229/36 - obręb Kicin, ul. Orzechowa w m. Miękowo  
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na dz. nr ewid. 277/24 - obręb Miękowo, droga nr 1 w m. Miękowo na dz. nr ewid. 276/1, 276/2, 
275/9, 275/8 i część dz. nr ewid. 277/24 - obręb Miękowo, ul. Dojazd w m. Miękowo na dz. nr 
ewid. 276/1, 276/2, 276/9 i 275/8 - obręb Miękowo, ul. Jabłoniowa w m. Potasze na dz. nr ewid. 
392/20, część dz. nr ewid. 392/55i część dz. nr ewid. 387/1 - obręb Potasze, zlokalizowanych       
w gm. Czerwonak. Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
droga jest to „budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 
instalacjami, stanowiąca całość techniczno - użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu 
drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym". Obiekt budowlany, którym w myśl przepisów 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., jest między innymi droga, to taka budowla, która 
zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wzniesiona jest            
z użyciem wyrobów budowlanych. Przedmiotowe drogi, mimo że uzupełniają sieć dróg służących 
miejscowym potrzebom, a zajęte przez nie nieruchomości w części działek stanowią własność 
gminy, to na chwilę obecną posiadają nawierzchnię nieutwardzoną i stanowią jedynie pas 
wydzielony do poruszania się pojazdów i pieszych. Ponadto tylko nieliczne działki opiniowane do 
przeznaczenia do nadania kategorii drogi publicznej gminnej, są sklasyfikowane jako użytki 
drogowe (dz. nr ewid. 387/1, 392/55, 392/20), a w zdecydowanej większości jako grunty rolne, 

18. w sprawie określenia procedur zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom określonym w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Uwzględniono zmianę w załącznikach dot. dopisania do kryterium 
oceny ofert dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz w § 2 uchwały dot. dopisania,  
że uchwała określa procedurę zlecania realizacji zadań „z możliwością wyłączenia zadań 
publicznych z zakresu administracji rządowej”, 

19. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji 
aplikacyjnej dla projektu dotyczącego budowy nowego obiektu Centrum Kształcenia 
Praktycznego na styku z istniejącą zabudową Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu wraz                          
z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i niezbędnym wyposażeniem, w tym wysoce 
specjalistyczny sprzęt techno - dydaktyczny, zgodnie z naborem Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-
003/16, z firmą Lider Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 38.130,00 zł brutto, 

20.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 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. Zmiana dotyczy 
wykonania zamówienia uzupełniającego, które zostanie wykonane przez firmę TWM sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 46.000,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany 
został na okres 3 tygodni od daty podpisania aneksu. Wartość zamówienia uzupełniającego nie 
przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówienia podstawowego 
dotyczącego ww. zadania wykonywane są roboty budowlane, roboty instalacyjne w zakresie 
instalacji i przyłączy wod. - kan., a także roboty dotyczące instalacji elektrycznych, obejmujące 
wykonanie okablowania,  

21. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu na terenie 
powiatu poznańskiego w roku 2017 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Treść ogłoszenia 
zawarta jest w załączniku do uchwały, 

22.  w sprawie przeprowadzenia negocjacji w związku z zamiarem zmiany 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, zatwierdzenia NWZ, powołania 
komisji przetargowej. Negocjacje prowadzone będą z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń  
Społecznych S.A. z siedzibą w Warszawie, 

23. w sprawie zmiany uchwały Nr 960/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie ustalania zgonu i jego 
przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego  
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w 2016 r. Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania z 7.000,00 zł  
do 20.000,00 zł, 

24.   w sprawie  przyznania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Poznaniu dotacji  
na zakup sprzętu medycznego (urządzenia wraz z zestawem igieł  typu EZIO służących do podaży 
leków oraz płynów infuzyjnych drogą doszpikową), w wysokości 6.500,00 zł,  

25.  w sprawie akceptacji koncepcji wykonanej w ramach zadania pn.: Wykonanie dokumentacji 
projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. 
Jackowskiego 18 - Segment D.  Zarząd zaakceptował przedstawioną koncepcję, przy 
uwzględnieniu  zmian dot. zainstalowania w przedsionku toalety, zarówno umywalki jak  
i zlewozmywaka, 

26.   w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Ambrożewicz – Wykonawcy 
dokumentacji projektowej wiatrołapu z kurtyną powietrza w budynku Starostwa Powiatowego 
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, do występowania w imieniu Powiatu w sprawie uzyskania 
decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, 

27.  w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego  na rok 2016, 
28. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizacją konkursu dla uczniów „Nie daj 

szansy AIDS” w wysokości 600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów oraz zakup 
artykułów spożywczych. Konkurs organizowany jest przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
dla uczniów szkół  gimnazjalnych z powiatu poznańskiego. 

29. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru  
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu upoważnił 
przedsiębiorcę PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie do odbioru z miejsca 
przechowywania i wykonania demontażu pojazdów o nr rej. PO 664FF, FMI 01546 i POB CP48. 
Upoważnienie wydano na okres od 07.11.2016 r. do 18.11.2016 r, 

30. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na administrowanie w roku 2017 udziałem  
w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8,  
z Wojciechem Stolarczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FALO 
Nieruchomości, z siedzibą w Poznaniu. Umowa na administrowanie nieruchomością zostanie 
zawarta na czas od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Powiat Poznański będzie ponosił miesięczny 
koszt związany z administrowaniem nieruchomością wspólną w wysokości 965,27 zł w tym 
obowiązujący podatek VAT, proporcjonalnie do wielkości posiadanego udziału, 

31. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
wykonaniem wzmocnienia stropów w piwnicy budynku, realizowanym w ramach zadania pn. 
„Zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia stropów w piwnicy budynku szkoły Zespołu Szkół  
w Mosinie ul. Topolowa 2”, z firmą NORD Roman Młodak Nadzory, Realizacja, Projekty z siedzibą 
w Śremie, na kwotę 3.000,00 zł brutto, 

32. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Prace konserwatorskie  
przy chrzcielnicy z prezbiterium Kościoła p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach” przez Parafię 
Rzymskokatolicką p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach. Zarząd przyjął sprawozdanie końcowe  
z wykonania ww. zadania na kwotę 30.000,00 zł brutto. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. 
Kazimierza w Gułtowach wykonała w terminie prace określone w umowie z 01.06.2016 r. i złożyła 
sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich 
wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej 
sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag,  

33. w sprawie rozpoczęcia lokalnej procedury konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju 
Powiatu Poznańskiego do 2030 r. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego pod adresem: 
www.bip.powiat.poznan.pl i na stronie www.powiat.poznan.pl oraz na tablicy ogłoszeń  
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Opinie i uwagi na formularzu konsultacyjnym, można 
było składać w terminie od 08.11.2016 r. do 22.11.2016 r. Ponadto w dniu 21.11.2016 r.  
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w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 odbyło się spotkanie  
z mieszkańcami powiatu poznańskiego. Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego  
do 2030 r. stanowi załącznik do uchwały, 

34. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transmisji danych oraz dostępu do sieci 
Internet dla potrzeb Powiatu Poznańskiego, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres: instalacja – do 01.01.2017 r., 
świadczenie usług przesyłu danych oraz dostępu do Internetu – od 01.01.2017 r. do       
31.12.2018 r., 

35. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę, wykonanych przez Wykonawcę tablic 
rejestracyjnych z blachy aluminiowej, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej.. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,  

36. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Dostarczenie paliwa gazowego do obiektu 
stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego, położonego w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1, 
62-060 Stęszew, z firmą PGNiG S. A. Wielkopolski Oddział Obrotu Gazem z siedzibą w Poznaniu, 
która jako jedyna złożyła ofertę w wyznaczonym terminie. Wartość umowy, przy założeniu 
szacunkowego zużycia rocznego na poziomie 17.650 m³, tj. 193.656 kWh, wynosi 36.181,16 zł,  
w tym należny podatek VAT. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. od 01.01.2017 r.  
do 31.12.2017 r., 

37. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
zadaniem pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej w oparciu o panele 
fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24”,  
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Jakości i Bezpieczeństwa Pracy Instalacji Fotowoltaicznych  
z siedzibą w Złotnikach, na kwotę 3.985,20 zł brutto, 

38. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 
2017-2020 z perspektywą do roku 2024. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. projekt,  
z uwagami do niektórych zagadnień ujętych w Programie. Opinia stanowi załącznik do Uchwały, 

39. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu poznańskiego  na rok 2017, 
40.  w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu poznańskiego na lata  

2017- 2021, 
41. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

na lata 2016-2020”. Środki finansowe stanowiące wkład własny na realizację zadania  
w wysokości 6.000,00 zł zostały zaplanowane w projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego  
na 2017 r. Warunkiem udzielenia wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły 
wkładu własnego, wynoszącego minimum 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego 
wsparciem finansowym. Zainteresowanie udziałem w programie wyraziły następujące szkoły:  

− Zespół Szkół w Mosinie -  liczba uczniów - 276,  wartość zadania - 15.000,00 zł, wnioskowana 
kwota wsparcia - 12.000,00 zł, wkład własny - 3.000,00 zł, 

− Zespół Szkół w Rokietnicy - liczba uczniów - 310, wartość zadania - 15.000,00 zł, 
wnioskowana kwota wsparcia - 12.000,00 zł, wkład własny - 3.000,00 zł. 

Wartość całości zadania wynosi 30.000,00 zł, z czego dotacja 24.000,00 zł, a wymagany wkład 
własny 6.000,00 zł, 

42. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przyznania Nagród Sportowych dla osób fizycznych 
za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym, w następującym składzie: 
a) Przewodniczący - Jan Grabkowski - Starosta Poznański, albo Tomasz Łubiński - 

Wicestarosta Poznański, 
b) Członkowie: 

− Dwóch przedstawicieli Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej: Andrzej Wróblewicz - 
Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, Sekretarz komisji - Tomasz Skupio - 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, 

− Dwóch przedstawicieli Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu  
w Poznaniu: Grażyna Głowacka - Przewodnicząca Komisji Kultury, Kultury Fizycznej  
i Turystyki Rady Powiatu w Poznaniu, Barbara Antoniewicz - Przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Wychowania Rady Powiatu w Poznaniu, członek Komisji Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Poznaniu. 

      Wyniki pracy Komisji zatwierdza Zarząd Powiatu w Poznaniu w formie uchwały, 
43.  w sprawie przeprowadzenia negocjacji w związku z zamiarem udzielenia zamówienia 

uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00036.2016 z dnia 26.07.2016 r., dotyczącej 
przedsięwzięcia pn.: Zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej, 

44. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty 
złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego 
na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego  
w 2017 r. Szczegółowe warunki naboru kandydatów określone są w ogłoszeniu o naborze, który 
stanowi załącznik do uchwały, 

45. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela religii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach, Pani Dominiki Maćkowiak, ubiegającej się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego, w następującym składzie: 

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

− Brygida Wieczorek  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

− Maria Tomaszewska  - dyrektor szkoły, 

− Anita Plumińska - Mieloch - ekspert, 

− Marzenna Kubiak – ekspert, 
46. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego 

porozumienia, dotyczącego powierzenia czynności kontrolnych i ustalenia wysokości kosztów, 
związanych z prowadzonym nadzorem nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli 
pojazdów, Transportowy Dozór Techniczny jest jednostką właściwą do wydawania poświadczenia 
zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów z wymaganiami, 
odpowiednio do przeprowadzanych badań technicznych pojazdów. Dokument ten jest niezbędny 
do dokonania wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 
pojazdów. Przeprowadzanie kontroli w stacjach kontroli pojazdów wspólnie z przedstawicielami 
Transportowego Dozoru Technicznego gwarantuje prawidłowe realizowanie przedmiotowego 
zadania. Dotychczasowa współpraca z TDT przebiega prawidłowo i bez zastrzeżeń. Wzór 
porozumienia stanowi załącznik Nr 1 do uchwały,  

47. w sprawie przeprowadzenia negocjacji w związku z zamiarem zmiany 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, zatwierdzenia NWZ, powołania 
komisji przetargowej. Zmiana związana jest z zamiarem udzielenia zamówienia uzupełniającego, 
polegającego na ubezpieczeniu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej 
w Złotoryjsku, przy ul. Złotoryjskiej 16 (budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym 
drewnianym na fundamencie murowanym oraz budynkiem gospodarczym murowanym). 
Wartość zamówienia uzupełniającego szacuje się na kwotę 64.194,61 zł brutto i nie przekracza 
50% wartości zamówienia podstawowego. Do wzięcia udziału w negocjacjach zostanie 
zaproszony dotychczasowy  Wykonawca świadczący usługi ubezpieczenia, tj. Powszechny Zakład 
S. A. z siedzibą w Warszawie, 

48.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr ZP.272.00044.2015, zawartej w wyniku 
postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie 
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majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek 
organizacyjnych. W ramach zmiany ww. umowy, zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych S. A. z siedzibą w Warszawie, zostanie wykonane zamówienie uzupełniające, za 
kwotę 5.804,00 zł brutto. Zamówienie przewidziane do wykonania dotyczy powtórzenia tego 
samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe i polegać będzie na ubezpieczeniu OC, 
AC, NW i Assistance dla samochodu marki Skoda Superb III Sedan L&K DSG 4x4. Wartość 
zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. Termin 
wykonania zadania zaplanowany został na okres do 31.12.2017 r.,  

49.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez 
zakup czasu antenowego na emisję 30 - sekundowego spotu promocyjnego na antenie Telewizji 
WTK, w wysokości 14.981,40 zł brutto. Wykonanie ww. usługi powierza się Wielkopolskiej 
Telewizji Kablowej sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu,  

50.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Wymiana fundamentów, 
odtworzenie muru fundamentowego i schodów wraz z odwodnieniem przy Kościele w Rogalinku” 
przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Rogalinku. Zarząd przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 
202.335,00 zł brutto. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła i  Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Rogalinku wykonała w terminie prace określone w umowie  
z 01.06.2016 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac 
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela 
Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Do złożonego 
sprawozdania Parafia załączyła kosztorys powykonawczy opiewający na sumę niszą niż kosztorys 
inwestorski dołączony do wniosku. Zgodnie z § 1 ust. 5 umowy nr RUM-311/16 udział kwoty 
dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 70%. Aby wypełnić 
powyższy obowiązek Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Rogalinku w złożonym sprawozdaniu umniejszyła wykorzystaną 
dotację do kwoty 202.335,00 zł. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził 
sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag, 

51.  w sprawie zmiany uchwały nr 1014/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 7 lipca 2016 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pojazdu nr fabr. W0L0TGF75Y2165009 o nr rej. PZ 2592H 
oraz upoważnienia Dyrektora Domu Rodzinnego w Swarzędzu do zawarcia umowy sprzedaży.  
Zmiana dot. zmniejszenia ceny sprzedaży ww. pojazdu z kwoty 6.700,00 zł na 4.335,00 zł, 
ponieważ pomimo podjętych czynności w celu sprzedaży nie udało się  go sprzedać. Potencjalni 
nabywcy wskazywali, że cena pojazdu jest zbyt wysoka w stosunku do jego roku produkcji i stanu 
licznika, 

52.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr ZP.272.00028.2016 z dnia 19.08.2016 r. 
zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. W ramach zmiany ww. umowy, 
zawartej z Konsorcjum: Lider – SYSTERHM Danuta Gazińska Sp. J. z siedzibą w Poznaniu, Partner – 
RAWENT Michał Radecki z siedzibą w Poznaniu, zostanie wykonane zamówienie uzupełniające,  
za kwotę 282.494,10 zł brutto.  Potrzeba udzielenia zamówienia uzupełniającego powstała  
w związku z koniecznością wykonania prac które swoim zakresem obejmują: 

− wykonanie instalacji chłodzenia dla pomieszczeń sklepiku i portierni, 

− wykonanie instalacji wentylacji wyporowej dla pomieszczeń nr: 18 (13B), 19 (16B), 20 (17B), 
21 (24B) 108 (101B), 120 (108B), 

− wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia gospodarczego sprzątaczek (nr 44). 

− relokację 2 szt. jednostek zewnętrznych instalacji chłodzenia (pomieszczenia nr 8 i nr 10) 
wraz z wyprowadzeniem instalacji na dach budynku. 

Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 
Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres do 20.12.2016 r., 
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53. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1933/09 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 17 lipca 2009 r.  
w sprawie określenia zasad i warunków finansowych wynajmowania pomieszczeń i obiektów 
jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Uchwały Nr 2152/09 z dnia 12 października 2009 r., 
zmieniającej ww. uchwałę, z uwagi na to, że jednostki te posiadają nieruchomości w trwałym 
zarządzie lub są to nieruchomości, których zasady użytkowania określone zostały w inny sposób, 

54. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zamówienia uzupełniającego zadania pn. „Instalacja wentylacji i chłodzenia 
pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. 
Mielżyńskiego 5a”, z firmą Ireneusz Szajerka SZAJERKA z siedzibą w Kicinie, za kwotę 3.690,00 zł,  

55. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicy Józefa Rivoliego 
w miejscowości Swarzędz i Zalasewo i ulicy Michałówka w miejscowości Garby w gm. Swarzędz. 
Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii drogi gminnej następujących ulic: 
Józefa Rivoliego (od ul. Armii Poznań do ul. Transportowej) w m. Swarzędz i Zalasewo na dz. nr 
ewid.: 1954/12, 1954/5, 1952/30 - obręb Swarzędz, na dz. nr ewid.: 55/43, 8/4, 763, 760, 769, 
54/48, 40/2, 54/64, 53/8, 8/3, 8/2, 26/18, 4/1, 354, 57/2, 55/4, 55/109, 57/1, 50/1 - obręb 
Zalasewo, ul. Michałówka (od ul. Transportowej do granicy Gminy) na dz. nr ewid.: 138, 145/1, 
191/7, 349, 431, 145/2, 145/3 - obręb Garby, zlokalizowanych w gm. Swarzędz. Zgodnie z art. 4 
pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych droga jest to „budowla wraz  
z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość 
techniczno- użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie 
drogowym". Obiekt budowlany, którym w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) jest między innymi droga, to taka budowla, która 
zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wzniesiona jest  
z użyciem wyrobów budowlanych. Przedmiotowe drogi, mimo że uzupełniają sieć dróg służących 
miejscowym potrzebom, a zajęte przez nie nieruchomości stanowią własność gminy, to na chwilę 
obecną posiadają w przeważającej większości nawierzchnię nieutwardzoną i stanowią jedynie pas 
wydzielony do poruszania się pojazdów i pieszych. Ponadto nie wszystkie działki opiniowane do 
przeznaczenia do nadania kategorii drogi publicznej gminnej, są sklasyfikowane jako użytki 
drogowe, tylko jako grunty orne: dz. nr ewid.: 769, 26/18, 50/1 - obręb Zalasewo, 431,138 -obręb 
Garby. Część działek dla ul. Transportowej obejmuje ulice sąsiednie jak dz. nr ewid.: 1954/5 z ul. 
Poziomkową, 40/2 z ul. Mokrą, 57/2 z ul. Siewną, 55/4 z ul. Siewną, 55/109 z ul. Prof.                     
J. Kostrzewskiego i powinny zostać rozdzielone na pasy drogowe poszczególnych ulic, 

56. w sprawie wydania pozytywnej opinii dla inwestycji dotyczącej rozbudowy pasa drogowego – 
budowa chodnika Lusowo – Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa. Inwestycja polegać będzie na 
budowie chodnika o długości ok 0,7 km wzdłuż drogi powiatowej 2420P w miejscowości Lusowo, 
gmina Tarnowo Podgórne. Szerokość chodnika zaprojektowano od 2,00 do 3,00 m, z lokalnymi 
przewężeniami do 1,80 o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto zaprojektowano przebudowę 
istniejących i budowę nowych zjazdów. Dodatkowo wyjaśnia się, że przedsięwzięcie powinno 
spełniać warunki techniczne Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne        
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ), 

57.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr ZP.272.00036.2016, dotyczącej przedsięwzięcia 
pn. Zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9, będącą konsekwencją 
udzielenia zamówienia uzupełniającego, z firmą KOMA Mariusz Kowalski – Stęszew, który  
zaproponował wykonanie zamówienia za kwotę 16.500,00 zł brutto. Termin wykonania zadania 
zaplanowany został na okres do 16.12.2016 r.  Potrzeba  udzielenia zmówienia uzupełniającego  
wynika z konieczności przeprowadzenia prac, które obejmą swoim zakresem wykonanie 40,00 m² 
chodnika z płyt granitowych promieniowanych o wymiarach 100x40, na podsypce  piaskowej        
z wypełnieniem spoin zaprawą,  

58. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację spotkania integracyjnego dla osób 
niepełnosprawnych w wysokości 11.475,00 zł brutto (6.965,00 zł zakup usługi organizacji 
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spotkania, 4.500,00 zł  zakup upominków dla uczestników imprezy). Z okazji przypadającego  
w dniu 03.12.2016 r. Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zostanie zorganizowane 
spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych, tj. podopiecznych 9 warsztatów terapii 
zajęciowej z terenu powiatu poznańskiego, 2 specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych  
w Mosinie i Owińskach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie. Impreza 
odbędzie się w dniu 02.12.2016 r. w Nicu Bowling przy ul. Piątkowskiej 200 w Poznaniu. Dla 
uczestników spotkania zostanie zakupionych 12 upominków okolicznościowych - robotów 
kuchennych z przeznaczeniem dla funkcjonujących w ww. placówkach pracowni gospodarstwa 
domowego, 

59.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację imprezy mikołajkowo -
gwiazdkowej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego  
w wysokości 15.000,00 zł. W związku ze zbliżającym się okresem mikołajkowo - gwiazdkowym 
zostanie zorganizowana impreza dla ponad 100 dzieci przebywających w pieczy zastępczej na 
terenie powiatu poznańskiego (dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin 
zastępczych), która odbędzie się w Jump Arena w Galerii Obornickiej przy ul. Obornickiej 337  
w Poznaniu, w dniu 09.12.2016 r. W programie imprezy, planowane są atrakcje dla dzieci m.in. 
udostępnienie basenów z gąbkami, koszy, ścieżek akrobatycznych, trampolin sportowych, 
oprawa muzyczna i nagłośnienie, spotkanie z Gwiazdorem, ciepły poczęstunek i drobne upominki 
dla uczestników. Imprezę zorganizuje firma Eurozet sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Radio Zet 
Gold, ul. Mickiewicza 28 Poznań) na podstawie przedłożonej oferty cenowej, 

60.  w sprawie powołania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 
nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez powiat poznański: 

− Przewodniczący Komisji - Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński, 

− Przedstawiciel NSZZ „Solidarność"- Dorota Iwanowska, 

− Przedstawiciel ZNP - Barbara Fąka - Jankowiak, 

− Przedstawiciel Rady Powiatu w Poznaniu - Barbara Antoniewicz, 

− Przedstawiciel Rady Powiatu w Poznaniu - Andrzej Laskowski 

− Pracownik Wydziału Edukacji (do obsługi) - Agnieszka Przybylska, 
61. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na kompleksowym sprzątaniu,  
z podziałem na 6 części (Część nr 1 - sprzątanie pomieszczeń oraz terenu przyległego wokół 
nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, Część nr 2 - sprzątanie pomieszczeń 
zajmowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiającego, w budynku położonym w Poznaniu 
przy ul. Zielonej 8, Część nr 3 - sprzątanie pomieszczeń Filii Wydziału Komunikacji i Transportu, 
mieszczącej się w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20, Część nr 4 - sprzątanie budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu położonego przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym, Część 
nr 5 - sprzątanie pomieszczeń biurowych w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu  
przy ul. Poznańskiej 25, Część nr 6 - sprzątanie pomieszczeń biurowych w filii Wydziału 
Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach ul. Kościuszki 4), zatwierdzenia SIWZ, powołania 
komisji przetargowej. Termin realizacji zadań zaplanowany został na okres do 31.12.2018 r., 

62. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na świadczenie usługi całodobowej ochrony z podziałem na 2 części 
(Część nr 1 - świadczenie usługi całodobowej ochrony budynku położonego w Poznaniu przy ul. 
Jackowskiego 18 oraz na terenie przyległym, Część nr 2 - świadczenie usługi całodobowej ochrony 
budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz na terenie przyległym), 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zadań zaplanowany został 
na okres do 31.12.2018 r., 

63. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu na dostawę sprzętu komputerowego, usług serwisowych, licencji na oprogramowanie 
oraz skanerów dla potrzeb Powiatu Poznańskiego, z podziałem na 5 części (Część nr 1 - Sprzęt 
komputerowy, Część nr 2 - Usługi serwisowe producenta, Część nr 3 - Licencje na 
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oprogramowanie, Część nr 4 - Licencje oraz usługi Software Assurance na oprogramowanie, 
Część nr 5 - Skanery wraz z materiałami eksploatacyjnymi), zatwierdzenia SIWZ, powołania 
komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia, dla każdej z części, zaplanowany został na 
okres  
do 14 dni od daty podpisania umowy,  

64. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na 
rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2017 roku, 
1 lekarz w specjalności psychiatria - z Panem Witoldem Goździkiem, prowadzącym 
Specjalistyczną Praktykę Lekarską, ul. Kościuszki 53, 62 - 030 Luboń, który zaproponował 
wydawanie jednego orzeczenia za kwotę 43,05 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany 
został na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający 
przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 43.050,00 zł brutto, 

65. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń 
 o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na 
rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2017 roku, 
1 lekarz w specjalności pediatria - z Panią Elżbietą Maciejewską – Stasiak, prowadzącą 
Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską Elżbieta Maciejewska - Stasiak, ul. Konfederacka 
11C/37, 60-281 Poznań, która zaproponowała wydawanie jednego orzeczenia za kwotę 36,90 zł 
brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do 
wysokości 59.040,00 zł brutto, 

66. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień  
na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2017 
roku, w specjalności Lekarz – Okulista z Panią Magdaleną Paech, prowadzącą Indywidualną 
Specjalistyczną Praktykę Okulistyczną Magdalena Paech, ul. Chabrowa 28a/la, 62-080 Tarnowo 
Podgórne, która zaproponowała wydawanie jednego orzeczenia za kwotę 36,90 zł brutto. Termin 
wykonania zadania zaplanowany został na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. lub do 
wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 
14.760,00 zł brutto, 

67. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,  
w ramach zadań realizowanych przez Powiatowy Zespołu do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2017 roku, 2 Lekarzy w specjalności ortopeda -  Pan Robert 
Matuszewski, Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Ortopedyczny Robert Matuszewski, ul. 
Chlebowa 12, 62 - 020 Gortatowo - Lider, Pani Ewa Chirowska - Jankowska Prywatny Gabinet 
Ortopedyczny Ewa Chirowska - Jankowska, ul. Kasprzaka 3/5, 60 - 236 Poznań - Partner, które 
zaproponowało wydawanie jednego orzeczenia za kwotę 36,90 zł brutto. Termin wykonania 
zadania zaplanowany został na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. lub do wykorzystania 
kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 59 040,00 zł 
brutto, 

68. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,  
w ramach zadań realizowanych przez Powiatowy Zespołu do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2017 roku, w specjalności Lekarz – Neurolog  z Panią 
Jadwigą Kurpiewską – Wachowiak, prowadzącą Specjalistyczną Praktykę Lekarską Jadwiga 
Kurpiewska-Wachowiak, ul. Lubeckiego 33A/11, 60 - 348 Poznań, która zaproponowała 
wydawanie jednego orzeczenia za kwotę 36,90 zł brutto. Termin wykonania zadania 
zaplanowany został na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. lub do wykorzystania kwoty jaką 
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 29 520,00 zł brutto, 

69.  w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy nr ZP.272.00048.2016 z dnia 



14 
 

02.11.2016 r., dotyczącej realizacji zamówienia pn.: zaciągnięcie kredytu bankowego do 
wysokości 25.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających 
pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016 i w WPF na lata 
2016 – 2021.  W związku z koniecznością skorygowania omyłki w dacie spłaty kredytu, na 
prawidłową, wynikającą z harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, 
zasadne jest dokonanie zmiany:  § 3 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie: 
 „1. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu w okresie od dnia 10 stycznia 2018 r. 
do dnia 10 października 2021 r. w kwocie 25.000.000 zł w ratach miesięcznych w terminach           
i kwotach określonych w harmonogramie spłat stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy”, 

70.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie 
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2017 roku, w następującym 
składzie: 

a) Przewodniczący komisji - Zygmunt Jeżewski - Członek Zarządu Powiatu, 
b) Członkowie komisji: 

− Magdalena Buczkowska - Sekretarz Powiatu, 

− Teresa Gromadzińska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 

− Elżbieta Tonder - Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.  
Regulamin prac komisji stanowi załącznik do uchwały.  Zgodnie z  art. 12 ust. 2a ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
239 ze zm.) organ administracji publicznej ogłaszający konkurs powołuje komisję konkursową     
w celu opiniowania złożonych ofert. W myśl  art. 12 ust.2b i 2d ww. ustawy w skład komisji 
konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane 
przez organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, 
biorące udział w konkursie. Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1269/2016 z dnia 10.11.2016 
r. ogłosił nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone             
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na 
prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2017 r. 
W wyniku ogłoszonego naboru żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła swojego 
przedstawiciela. Zgodnie z art. 15 ust. 2d pkt 1 ww. ustawy komisja konkursowa może działać 
bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe jeżeli żadna organizacja nie wskaże 
osób do składu komisji konkursowej. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica, rejon ul. Tęczowej, ul. Poranek i ul. Świt, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
lub zabudowy usługowej, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy 
usługowej, teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, tereny komunikacji – tereny 
dróg publicznych dojazdowych. W bezpośrednim sąsiedztwie projektu zmiany planu przebiega 
droga powiatowa klasy zbiorczej (Z) nr 2425P, relacji Żydowo – Rostworowo – Rokietnica (ul. 
Kolejowa). Wskazany do objęcia zmianą teren (3,2465 ha) znajduje się w granicach 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego 
Uchwałą nr XI/108/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 kwietnia 1999 r., ogłoszoną w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. Nr 45 poz. 969 z 30 czerwca 1999 r. Projekt planu zachowuje ustalone                          
w obowiązującym planie przeznaczenie. Zmiana miejscowego planu związana jest z potrzebą 
uporządkowania i dostosowania ustaleń planu do obowiązujących przepisów oraz 
wyeliminowanie nieprecyzyjnych zapisów w wymienionej wyżej Uchwale Rady Gminy Rokietnica, 
dotyczących w szczególności korekty odległości od drogi powiatowej – ulicy Kolejowej w jakiej 
można lokalizować zabudowę. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 
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2. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  rejonie  dworca 
kolejowego w Czerwonaku, gm. Czerwonak  - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy 
usługowej – sakralnej, teren lasu, teren zieleni, teren zieleni urządzonej, tereny dróg publicznych, 
tereny dróg wewnętrznych, teren obszaru kolejowego. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego,  

3. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Strugi 
Kicińskiej w Czerwonaku”, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza: teren zieleni nieurządzonej, 
parkowej, pól i łąk. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

4.  uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
przystanku kolejowego w Czerwonaku – Osiedle, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza: teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub 
usługowej, teren zabudowy usługowej, tereny zieleni, teren zieleni urządzonej, tereny dróg 
publicznych, tereny dróg wewnętrznych, teren obszaru kolejowego, teren infrastruktury 
technicznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

5.  uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Leśnej w Czerwonaku – Osiedle, gm. Czerwonak  - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren sportu i rekreacji, teren lasu, tereny zieleni nieurządzonej, 
parkowej, pól, łąk, zadrzewień i wód powierzchniowych, teren drogi publicznej. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

6.  uzgodnienie  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  dworca 
kolejowego w Bolechowie, z uwagami, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy – 
sakralnej, teren zabudowy usługowej – oświaty, teren zieleni, teren zieleni i wód 
powierzchniowych, teren zieleni urządzonej, teren dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych, 
teren obszaru kolejowego, tereny infrastruktury technicznej. Na obszarze objętym projektem 
planu położona jest droga powiatowa nr 2406P Bolechowo - Poznań. Po przeanalizowaniu 
projektu decyzji,  Zarząd Powiatu wnosi o uwzględnienie uwag. Zgodnie z Planem rozwoju sieci 
drogowej dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego na lata 2016 – 2020 droga powiatowa nr 
2406P stanowi drogę klasy głównej. W związku z tym oznaczenie drogi 1KD-L należy zmienić na 
KD-G. Drogi powiatowe zgodnie z art. 6a ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1440) 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 są 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. Część  obszaru  projektu  planu  położona  jest  
w miejscowości Bolechowo przy drodze powiatowej nr 2406P Bolechowo - Poznań. Jest to droga 
klasy głównej. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) na drodze klasy głównej należy dążyć do ograniczenia 
liczby zjazdów. W związku z tym nowe zjazdy dla działek narożnych mających dostęp do drogi 
powiatowej poprzez drogi wewnętrzne i dojazdowe należy zapewnić poprzez drogi o niższej 
kategorii (w tym wewnętrzne). Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego,  

7.   uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, 
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gm. Kórnik – Etap 1 i 2 - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej lub usługi kultu religijnego, teren zieleni urządzonej, 
teren infrastruktury technicznej, tereny komunikacji: dróg publicznych, dróg wewnętrznych.  
Poza opracowaniem projektu zmiany planu znajduje się droga powiatowa klasy zbiorczej „Z”  
nr 2472P relacji Radzewice – Radzewo – Kórnik. Postanowieniem znak WD.673.15.90.2013.MA  
z dnia 23.09.2013 r. Zarząd Powiatu postanowił uzgodnić przesłany pismem znak: WB.PP.7321-
3/11 z dnia 10.09.2013r (data wpływu) projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego z uwagą, że intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu. Intensywny stopień zainwestowania 
niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 
prowadzących w kierunku miasta Poznania, a rozwiązania przyjęte w projekcie planu, 
koncentrują się przede wszystkim na jak największym zagospodarowaniu terenów na potrzeby 
mieszkaniowe. Celem sporządzenia przedmiotowej zmiany planu miejscowego jest dostosowanie 
przebiegu dróg publicznych do istniejącego podziału geodezyjnego, korekta przebiegu drogi 
wewnętrznej oraz zmiana klasyfikacji drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Obszar objęty 
projektem planu miejscowego, o łącznej powierzchni ok. 14,4 ha, jest w całości zlokalizowany     
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Kórnicko – Zaniemyskich, dla którego 
obowiązują zapisy uchwały i przypisy odrębne. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

8. nieuzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie dworca 
kolejowego w Owińskach, gm. Czerwonak -  projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej lub usługowej, tereny zabudowy usługowej, tereny zieleni, tereny cmentarzy, 
tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych, teren obszaru kolejowego. Na obszarze 
objętym projektem planu położona jest droga powiatowa nr 2434P Owińska - Mielno.  Zarząd 
Powiatu w Poznaniu odmawia uzgodnienia przedmiotowego projektu planu z uwagi na 
poszerzenia drogi powiatowej oznaczonej jako 1KD-Z i 2KD-Z. Poszerzenia obejmują grunty 
prywatne oraz teren cmentarza (działki nr 193, 194, 513/2 obręb Owińska oraz działka nr 
101/106, obręb Miękowo). Takie wyznaczenie granic pasa drogowego nałożyłoby na Powiat 
Poznański obowiązek wykupu gruntów zgodnie z art. 98 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (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 co pociąga za sobą dodatkowe nakłady finansowe, 

−  za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej pomiędzy właścicielem 
lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem; jeżeli do takiego uzgodnienia nie 
dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowania ustala się                
i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. 

W związku z powyższym uzgodnienie przedmiotowego projektu planu spowodowałoby 
nałożenie na Powiat Poznański dodatkowych obciążeń finansowych. Ponadto przy budowie 
planowanej obwodnicy drogowej Owińsk prawdopodobnie będzie projektowany przejazd  
w ciągu drogi powiatowej pod linia kolejową i obwodnicą. W związku z powyższym proponuje się 
w obecnym planie miejscowym pozostawić pas drogowy drogi powiatowej bez zmian i wyłączyć 
z planu tereny położone na południe od drogi powiatowej nr 2434P. Z uwagi na projektowaną 
drogę KD-GP projekt planu należy uzgodnić z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu, 

9. uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przybroda, 
rejon ul. Łąkowej, ul. Kazimierskiej, ul. Kolejowej  i terenów kolejowych – etap 1, gm. Rokietnica,  
z uwagami - wprowadzenie na załączniku graficznym prawidłowego oznaczenia drogi powiatowej 
nr 1865P (ul. Kaźmierska), - drogę oznaczoną jako 2KDD (działka 45/21), należy zakończyć placem 
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manewrowym, bez możliwości zjazdu z drogi powiatowej 1865P. Projekt planu wyznacza: teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, teren wód powierzchniowych, teren 
dróg publicznych klasy D, teren dróg wewnętrznych, teren ciągu pieszo - rowerowego oraz teren 
dróg wewnętrznych. W bezpośrednim sąsiedztwie projektu planu przebiega droga powiatowa 
klasy zbiorczej (Z) nr 1865P, relacji: granica powiatu – Przybroda - Mrowino (ul. Kaźmierska), oraz 
droga powiatowa klasy lokalnej (L) nr 2422P relacji: Przybroda – Kokoszczyn – Góra (ul. 
Kolejowa). W załączniku graficznym droga powiatowa (ul. Kaźmierska) jest błędnie oznaczona 
jako 1856P. Należy wprowadzić prawidłowe oznaczenie: 1865P. Drogę oznaczoną jako 2KDD 
(działka 45/21) należy zakończyć placem manewrowym, bez możliwości zjazdu z drogi 
powiatowej 1865P (ul. Kaźmierskiej). Nowe zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu  
i bezpieczeństwo na drodze. 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 (tj. Dz.U.  
z 2016 r.  poz. 124), na drogach tej klasy należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie 
do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. Dodatkowo zgodnie z ww. Rozporządzeniem 
odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowy powinny być nie mniejsze niż 300 m - 
dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie mniejsze 
niż 250 m, a na terenie zabudowy – nie mniejsze niż 150 m. W związku z tym drogę 2KDD,  
na działce 45/21 należy zakończyć placem manewrowym, bez możliwości zjazdu z drogi 
powiatowej – terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, w tym na drogach 
powiatowych nr 1865P oraz nr 2422P (ul. Kaźmierska i Kolejowa), 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. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

10. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo 
obejmującego działki o nr ewid. 260/7, 260/8, obręb Tulce, gm. Kleszczewo - projekt planu 
wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

11. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Kiekrz, rejon ul. Poznańskiej i w miejscowości Rokietnica, gm. Rokietnica – projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej, teren zieleni, tereny komunikacji: drogi publiczne i pasy techniczne związane                        
z poszerzeniem istniejącej drogi. Teren objęty projektem planu graniczy z obowiązującymi 
planami, mpzp obręb Kiekrz, rejon Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania. Zasadniczym celem 
opracowania jest uporządkowanie realizowanej zabudowy mieszkaniowej i określenie zasad 
zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem, oraz ustalenie przeznaczenia terenów oraz 
określenie sposobów ich zagospodarowania, w tym dostosowanie funkcji, struktury  
i intensywności zagospodarowania do uwarunkowań środowiska przyrodniczego. Rozszerzenie 
terenów MJ-1 i MJ-3 o możliwość budowy nowych budynków mieszkalnych może wywoływać 
konflikty społeczne z sąsiadującymi terenami zabudowy techniczno – przemysłowej P-1 i P-2. 
Wskazane sąsiadowanie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MJ) i terenów 
zabudowy techniczno - przemysłowej (P), zakłóca ład przestrzenny i generuje nieefektywne 
wykorzystanie przestrzeni. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

12. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku – obręb 
geod. Bnin i Błażejewko – rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap IIa i III, gm. Kórnik - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub usługowej, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub obsługi 
produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych oraz ogrodniczych, tereny zieleni urządzonej, 
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tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg publicznych, teren infrastruktury 
technicznej - kanalizacja. Teren objęty niniejszym planem stanowi obszar 10,2 ha i nie obowiązuje 
na nim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, lecz dla terenów sąsiednich 
uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Kórniku – obr. geod. Bnin  
i Błażejewko – rejon ul. Lipowej i Śremskiej: Etap I, Etap IIb, Etap IV oraz Etap V. Przedmiotowy 
plan miejscowy stanowi kontynuację zapisów ww. uchwał. Plan kontynuuje założenie 
urbanistyczne oparte o ul. Śremską oraz nowo planowaną drogę lokalną na przedłużeniu  
ul. Czołowskiej. Celem opracowania niniejszego planu jest umożliwienie realizacji na obszarze 
opracowania, nowej zabudowy, głównie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz przemysłowej. 
Przesłany do uzgodnień projekt planu w części graficznej wykazuje nieaktualny stan prawny 
działek o nr ewid. 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 463/1, 463/2, 463/3. Zarząd Powiatu zwraca 
uwagę, że wyznaczenie zbyt rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej (MN) stoi  
w sprzeczności z powszechnie znanymi prognozami demograficznymi i niekorzystnie wpłynie  
na jednostkowe koszty budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej, 
stanowiących zadanie własne gminy. Zarząd Powiatu zwraca również uwagę, że sąsiadowanie 
terenów zabudowy obiektów produkcyjnych, składów  i magazynów lub obsługi produkcji  
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (P/RU) oraz sąsiadujących z nimi 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz mieszkaniowej jednorodzinnej  
i usługowej (MN/U), miesza tereny różnego przeznaczenia, zakłóca ład przestrzenny i generuje 
nieefektywne wykorzystanie przestrzeni. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego,  

13. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica, rejon ul. Działkowej i ul. Obornickiej, 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 zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, teren zieleni 
urządzonej, w szczególności parków, skwerów i innych obszarów z uporządkowaną 
kompozycyjnie zielenią, teren infrastruktury – urządzeń elektroenergetycznych, teren dróg 
publicznych klasy G, teren dróg publicznych klasy D, teren dróg wewnętrznych. W granicach 
opracowania znajduje się droga powiatowa klasy głównej (G) nr 2400P relacji Napachanie – 
Rokietnica – Sobota – Złotkowo, oznaczona na rysunku planu symbolem KDG. Postanowieniem 
znak: WD.673.17.93.2015.MA z dnia 27.08.2015r. Zarząd Powiatu dokonał uzgodnienia projektu 
planu. Teren objęty przedmiotowym projektem planu stanowi obszar o powierzchni 20,28 ha. 
Projekt zmiany w szczególności uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki  
i architektury, oraz walory architektoniczne i krajobrazowe – kontynuuje przeznaczenie  
i zagospodarowanie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  kontynuuje również 
założenie urbanistyczne oparte o wydzielone drogi publiczne  –   ul. Obornicka i ul. Działkowa 
oraz sąsiadujący z nim szkielet komunikacyjny.  Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę, że 
wyznaczenie zbyt rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej (MN) stoi w sprzeczności  
z powszechnie znanymi prognozami demograficznymi, i niekorzystnie wpłynie na jednostkowe 
koszty budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej, stanowiących zadanie własne 
gminy. Przedmiotowy projekt określa zabudowę mieszkaniową (MN) w bezpośrednim 
sąsiedztwie linii kolejowej Poznań – Szczecin. Przepisy ustawy o transporcie kolejowym   
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1297 ze zm.), określają możliwość lokalizowania budowli i budynków  
od obszaru kolejowego w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego,  
z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m. 

14. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – 
zachodnich terenów wsi Czapury, gm. Mosina - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, 
tereny zabudowy usługowej, teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych  
i ogrodniczych lub zabudowy usługowej, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
oraz infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami, teren sportu i rekreacji, tereny 
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zieleni naturalnej, tereny rolnicze lub zieleni naturalnej, tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych, tereny wód powierzchniowych śródlądowych oraz zieleni naturalnej, tereny dróg 
publicznych klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, teren publicznego ciągu 
pieszo-rowerowego, tereny dróg wewnętrznych, teren parkingu, tereny infrastruktury 
technicznej. W granicach opracowania znajduje się część drogi powiatowej kasy głównej (G)  
nr 2460P relacji Czapury – Wiórek – Rogalinek. Poprzednio powyższy projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, postanowieniem Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 
03.08.2016r. znak: WD.673.17.83.2016.WL został nieuzgodniony. Powyższe było uwarunkowane 
wyznaczeniem pasa drogowego, do szerokości 17-20 m. Zarząd Powiatu zaproponował 
poszerzenie pasa drogowego ulicy o niezbędną szerokość do maksymalnie 15 m w terenie 
zabudowy na gruntach jeszcze niezurbanizowanych oraz wyznaczenie miejsc na projektowane 
zatoki autobusowe. Dodatkowo zaproponowano poprowadzenie linii rozgraniczającej tereny 
drogi KD-G w sposób równoległy do drogi powiatowej, bez wyznaczania dodatkowych terenów  
w miejscach skrzyżowań na terenach oznaczonych jako 5KD-D/ZZ, 7KD-D/ZZ i KD-Z/ZZ. W obecnie 
uzgadnianym planie powyższe uwagi zostały wprowadzone. Ponadto zwraca się uwagę, że 
obszary drogi powiatowej nr 2460P klasy głównej (G), oznaczone symbolami 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 
4KD-Z i 5KD-Z (ul. Poznańska,) powinny posiadać oznaczenie KD-G, w związku z powyższym należy 
skorygować projekt w tym zakresie, 

15. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska 
w rejonie ulic: Południowej, Słonecznej i Spokojnej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, teren zieleni izolacyjnej, tereny dróg publicznych.  
Obowiązujący na obszarze opracowania, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Komorniki w rejonie ul. Kolejowej w obszarze terenów zainwestowanych uchwalony 
uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XXXVI/250/98 z dnia 27.04.1998r. oraz jego zmiana przyjęta 
uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XLIX/294/2006 z dnia 22.05.2006r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów 
zainwestowanych, wymaga częściowej aktualizacji. W szczególności zmiany dopuszczalnych 
parametrów zabudowy. Omawiany projekt planu o powierzchni 6,89 ha zawiera aktualizacje 
polegające na ograniczeniu lub eliminowaniu powstawania zabudowy szeregowej oraz zabudowy 
bliźniaczej z dwoma lokalami mieszkalnymi. Niezbędne okazało się zmniejszenie parametrów 
zabudowy w tym wysokości zabudowy oraz dopuszczalnej powierzchni zabudowy oraz 
wprowadzenie normatywów parkingowych. Ze względu na walory ekonomiczne przestrzeni, 
prawo własności oraz potrzeby interesu publicznego, w projekcie planu następuje kontynuacja 
przeznaczenia terenu, przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernej intensyfikacji zabudowy, 

16. nieuzgodnienie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon 
ulicy Kasztanowej w Uzarzewie”, gm. Swarzędz -  projekt zmiany planu wyznacza tereny 
zabudowy usługowej oraz teren lasu. Poza obszarem opracowania projektu planu przebiega 
droga powiatowa nr 2435, ul. Kasztanowa. Na zlecenie Powiatu Poznańskiego opracowywana jest 
dokumentacja pn. „Studium Korytarzowe, Koncepcja Projektowa wraz z uzyskaniem Decyzji  
o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji 
Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP na odcinku węzeł Złotkowo - Suchy Las - Owińska – 
Uzarzewo – droga ekspresowa S5”. Ustalenia projektu planu kolidują z planowanym przebiegiem 
Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej. Zarząd Dróg Powiatowych  
w Poznaniu wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o zaopiniowanie ww. dokumentacji 
dot. przebiegu Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej. W związku  
z  powyższym nie jest możliwe uzgodnienie przedmiotowego projektu planu do czasu uzyskania 
opinii Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, 

17. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Gminy 
Pobiedziska – część II - projekt planu wyznacza tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, tereny rolnicze i zieleni otwartej, tereny 
cmentarza, tereny lasów, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg publicznych 
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klasy dojazdowej. Poza obszarem opracowania przebiegają drogi powiatowej o nr 2408P, 2484P, 
2147P. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

18. nieuzgodnienie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dąbrówka, działka nr ewid. 18/5 rejon ul. Poznańskiej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zieleni urządzonej, tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych, teren stawu ziemnego i las. Bezpośrednio poza obszarem 
projektu planu znajdują się drogi powiatowe: klasy głównej (G) nr 2401P, relacji Dopiewo - 
Palędzie - Dąbrówka - granica miasta, oraz klasy zbiorczej (Z) nr 2417P, relacji Lusowo - Batorowo 
- Zakrzewo – Dąbrówka. Zarząd Powiatu w Poznaniu postanawia nie uzgodnić projektu, ze 
względu na niedopuszczalną projektowaną komunikację dla terenu MN-1 poprzez teren zieleni 
urządzonej (ZP), na którym nie ma możliwości wyznaczenia pasa drogi wewnętrznej  
w normatywnych szerokościach, zapewniających jej właściwe zaprojektowanie i oznakowanie. 
Zarząd Powiatu proponuje w §10 pkt. 2 Uchwały, usunięcie treści o dopuszczeniu lokalizacji 
dojazdów oraz w §18 pkt. 1 Uchwały usunięcie treści o dopuszczeniu lokalizacji dojazdów na 
terenie ZP dla obsługi komunikacyjnej dla projektowanej zabudowy jednorodzinnej.  Obszar 
projektu planu położony jest w miejscowości Dąbrówka u zbiegu dróg powiatowych nr 2401P  
(klasa główna) i 2417P (klasa zbiorcza). Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124) na drogach klasy głównej i zbiorczej 
należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie dla terenów przeznaczonych pod nową 
zabudowę. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów 
oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wiąże się ze znacznym 
zwiększeniem natężenia ruchu, w tym na drodze powiatowej nr 2401P (ul. Poznańskiej)  
i nr 2417P (ul. Długa), 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. 
 

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 ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych 

pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów  powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia,  
a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, 

4. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w roku 2017".  

5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego  
z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego Powiatu Poznańskiego w Projekcie pn. 
„Wyposażenie stanowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu 
województwa”, 

6. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/222/V/2016 Rady powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia  
2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego  
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2392P – ul. Poznańską w m. Jankowice, 
zmienionej uchwałą Nr XIX/245/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016 r., 

7. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/280/V/2016 Rady powiatu w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2016 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2417P – w m. Lusowo, 

8. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/275/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca  
2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zadania zarządzania publiczną drogą 
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powiatową nr 2420P – ul. Wierzbowa w m. Tarnowo Podgórne i Lusowo, zmienionej uchwałą  
Nr XXXV/331/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 r., nr XLIII/440/IV/2014  
z dnia 23 września 2014r., nr V/56/V/2015 z dnia 17 marca 2015r. oraz nr  XIII/169/V/2015  z dnia 
16 grudnia 2015 r.   

9. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/253/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 czerwca  
2016 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie poznańskim (II)”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

10. w sprawie ustalenia wykazu wydatków  niewygasajacycyh z upływem roku budzetowego 2016 
oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, 

11. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/191/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016r. 
w sprawie powierzenia Gminie Stęszew prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2501P – ul. Poznańska w m. Stęszew, 

12. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/231/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 r. 
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów  
i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.  
42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, 

13.  w sprawie zmiany 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, 

14.  w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/235/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 maja 2016r.  
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2425P, 

15. w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi nr 2061P i 2427P. 
 

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: 
a) pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu, dot. kontroli gospodarności mieniem 

powiatu ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. 
Słowackiego 8, 

b) pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu, dot. kontroli wybranej losowo dotacji 
udzielonej na  podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z zakresu kultury 
fizycznej, 

c) interpelacjami i wnioskami Radnych Powiatu zgłoszonymi podczas XXII sesji Rady Powiatu  
w Poznaniu  w dniu 19.10.2016 r.:  

− Radnego Marka  Lisa, dot wniosku mieszkańców Paczkowa w sprawie bezpieczeństwa  
na drodze,   

− Radnego Marka Lisa, dot.  rozwiązań  komunikacyjnych na ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu,  

− Radnego Marka Pietrzyńskiego, dot. informacji nt. konsultacji społecznych do projektu 
„Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miejskiego obszaru funkcjonalnego 
Poznania na lata 2016-2025 wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko, 

− Radnego Filipa Żelaznego,  dot. informacji nt. inwestycji na drodze Dopiewo - Podłoziny,  

− Radnego Filipa Żelaznego,  dot. nagrody Starosty na 2017 r., 

− Radnej Zofii Dobrowolskiej,  dot.  drogi Dopiewo - Podłoziny,  

− Radnej Ewy Kuleczki – Drausowskiej, dot.  przeglądu drogi nr 2425 Rokietnica – Żydowo. 
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3. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Morelowej oraz ulicy Brzoskwiniowej  
w Głuchowie – drogi gminnej, gm. Komorniki. Własnością Powiatu są działki o nr ewid. 396/1,  
396/2 – obręb  Głuchowo – droga powiatowa nr 2389P – ul. Stawna w Głuchowie. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego  
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, z rygorem natychmiastowej wykonalności. Inwestycja  
w zakresie dróg powiatowych odbywać się będzie na działkach: 

− gmina Tarnowo Podgórne, obręb Tarnowo Podgórne, ark. 36, dz. o nr ewid. 600/1, 

− gmina Tarnowo Podgórne, obręb Tarnowo Podgórne, ark. 37, dz. o nr ewid. 600/3, 

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

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 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – 
Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową)”, gm. Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, z rygorem 
natychmiastowej wykonalności.  

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną przez Wydział Audytu i Kontroli w: 

a) Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 
18.07.016 r. do 29.07.2016 r. była kontrolą problemową w zakresie: gospodarki kasowej, 
gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawdzenia stopnia 
realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą:    
w odniesieniu do ZFŚS od 01.01.2014 r. do 30.06.2016 r., w odniesieniu do gospodarki kasowej 
od 01.01.2015 r. do 30.06. 2016 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 
09.08.2016 r., podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. Sformułowano zalecenia 
pokontrolne, 

b) Domu Rodzinnym w Swarzędzu. Kontrola został przeprowadzona od 28.09.2016 r. do 05.10.2016 
r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu prowadzącym obsługę finansowo - 
księgową Domu Rodzinnego w Swarzędzu i była kontrolą problemową w zakresie: gospodarki 
kasowej, gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawdzenia 
stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty 
kontrolą: 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 31.08.2016 r. W związku z nie stwierdzeniem nieprawidłowości        
w kontrolowanym zakresie, nie wydano zaleceń pokontrolnych, 

c) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Kontrola została przeprowadzona  
od 28.09.2016 r. do 5.10.2016 r. i była kontrolą problemową w zakresie: gospodarki kasowej, 
gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawdzenia stopnia 
realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą:      
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 31.08.2016 r. W związku z nie stwierdzeniem nieprawidłowości                        
w kontrolowanym zakresie nie wydano zaleceń pokontrolnych, 

d) Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Kontrola została przeprowadzona od 16.08.2016 r. do 
31.08.2016 r. była kontrolą problemową w zakresie: gospodarki kasowej, gospodarowania 
środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń 
pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą: w odniesieniu do 
ZFŚS od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r., w odniesieniu do gospodarki kasowej od 01.01.2015 r. do 
31.07.2016 r. Sformułowano zalecenia pokontrolne. 

7.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, wyznaczonym na podstawie 
Zarządzenia nr 91/2011 Starosty Poznańskiego z dnia 26 października 2011 r. na organizatora 
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rodzinnej pieczy zastępczej, przeprowadzone zostały 2 kontrole.  W okresie od 27.01.2016 r.  
do 29.02.2016 r. kontrola przeprowadzona została przez osoby wskazane w uchwale nr 531/2015 
Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 04.11.2015 r. w sprawie upoważnienia do sprawowania 
kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie poznańskim. Ustalenia 
kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 04.03.2016 r. W związku z nie stwierdzeniem 
nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie nie wydano zaleceń pokontrolnych. W okresie  
od 12.05.2016 r. do 15.07.2016 r. Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw 
Społecznych i Rodziny Warszawa przeprowadziła kontrolę w zakresie:  doboru osób do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej,  rozeznania powiatu co do aktualnych i przyszłych potrzeb w zakresie 
rodzin zastępczych, działania na rzecz pozyskania osób do pełnienia funkcji rodzin zastępczych 
oraz ich przygotowania gwarantującego odpowiedni standard,  kierowania dzieci do rodzin 
zastępczych, finansowania ich pobytu oraz sprawowania bieżącego nadzoru. W wystąpieniu 
pokontrolnym z dnia 10.08.2016 r. sformułowano zalecenia pokontrolne. 

8. Zarząd Powiatu w Poznaniu wyraził zgodę na nauczanie indywidulane dla:  
a) ucznia ZS nr 2 w Swarzędzu – w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017,  
b) uczennicy  ZS nr 2 w Swarzędzu –  w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

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

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

w roku szkolnym 2016/2017, 
e) ucznia ZS nr 1 w Swarzędzu, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017, 
f) uczennicy SOS-W w Mosinie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017. 
9.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację godzin rewalidacji dla ucznia ZS w Puszczykowie,  

w wymiarze 2 godzin tygodniowo, do końca nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: 
Magdalena Krygier 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 21 listopada 2016 r.  


