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OP.0021.10.2016 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od  21  listopada 2016 r. do 9 grudnia  2016 r.  

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

W okresie od 21 listopada 2016 r. do 9 grudnia 2016 r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu        
w Poznaniu: 

 
1. 24 listopada 2016 r., godz. 11:30, w którym udział wzięli: 
 Wicestarosta Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 
oraz  
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
 Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 
2. 28  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, 
 
3. 30  listopada 2016 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta  Jan Grabkowski 
 Członek Zarządu Mieczysław Ferenc 
 Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 
oraz  
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
 Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska. 
 
4.  6 grudnia 2016 r.,  godz. 10:00, 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 –  3 postanowienia,  
2. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z edukacji, 

kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz 
ratownictwa i ochrony ludności. Konkurs obejmuje oferty wykonania zadań, których realizacja 
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rozpoczyna się nie wcześniej niż 15.02.2017 r., a kończy nie później niż 10.12.2017 r. Oferty można 
składać od 25.11.2016 r. do 19.12.2016 r., do godz. 12.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 
30.01.2017 r. Wysokość środków przeznaczonych w 2017 roku na realizację zadań publicznych 
z zakresu: 

− edukacji – 20.000,00 zł brutto, 

− kultury i sztuki – 380.000,00 zł brutto, 

− kultury fizycznej i turystyki – 510.000,00 zł brutto, 

− pomocy społecznej – 300.000,00 zł brutto, 

− ochrony i promocji zdrowia – 80.000,00 zł brutto, 

− ratownictwa i ochrony ludności – 40.000,00 zł brutto, 
3. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie 

zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Konkurs obejmuje oferty wykonania zadań, 
których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15.02.2017 r., a kończy nie później niż 
10.12.2017 r. Oferty można składać od 25.11.2016 r. do 19.12.2016 r., do godz. 12.00. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.01.2017 r. W 2017 roku na zadania z zakresu zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa przeznaczono łączną kwotę 10.000,00 zł brutto, 

4. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy mostu przez rzekę Wartę wraz  
z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek, gm. Mosina, w zakresie 
skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi. Inwestycja polegać będzie m.in.: na budowie 
obiektu mostowego, jezdni, chodników, ciągów pieszo - rowerowych oraz zjazdów wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową kolidujących urządzeń.  

5. w sprawie wydania pozytywnej  opinii dotyczącej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej  
nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Skórzewo – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
rondzie – skrzyżowanie ul. Poznańskiej, Kolejowej i Polnej, gm. Dopiewo, powiat poznański, 
województwo wielkopolskie. Inwestycja polegać będzie m.in.: na budowie chodnika, zmianie 
geometrii wlotu ronda oraz zmianie lokalizacji przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem, 

6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Konserwacja polichromii 
sklepień krużganków w nawie południowej i północnej oraz ściana północna krużganka  
w Kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach” przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. 
Andrzeja Apostoła w Komornikach na kwotę 50.000,00 zł  brutto. Parafia 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 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją 
fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do 
niego uwag, 

7. w sprawie zgłoszenia do ochrony w Urzędzie Patentowym znaku towarowego „Powiatowa 17”. 
Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego 
na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo wyłącznego używania znaku towarowego 
obejmuje w szczególności uprawnienia do: umieszczania tego znaku na towarach objętych 
prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowania i wprowadzania tych towarów do obrotu, 
ich importu lub eksportu oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także 
oferowania lub świadczenia usług pod tym znakiem, umieszczania znaku na dokumentach 
związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług, 
posługiwaniem się znakiem w celu reklamy. Zakres ochrony znaku towarowego jest zgodny  
z międzynarodową klasyfikacją towarów i usług dla celów rejestracji znaków i wskazany został  
w załączniku nr 2 do uchwały. Koszt ochrony znaku towarowego obejmuje: opłatę urzędową za 
dokonanie zgłoszenia w kwocie 760,00 zł w roku 2016, wynagrodzenie rzecznika patentowego  
w kwocie 1107,00 zł w roku 2016, opłatę urzędową za 10-cio letni okres ochronny znaku 
towarowego oraz za publikację informacji o udzielonym znaku ochronnym w kwocie 1690,00 zł  
w roku 2017, wynagrodzenie rzecznika patentowego w kwocie 492,00 zł brutto w roku 2017, 
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8. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru  
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu upoważnił 
przedsiębiorcę PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie do odbioru z miejsca przechowywania 
i wykonania demontażu pojazdów o nr rej. PZ 9850F i PCT 48411. Upoważnienie ważne jest           
w okresie od 28.11.2016 r. do 09.12.2016 r., 

9. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Pełna konserwacja obrazu NMP 
Niepokalanej wraz z ramą” przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Mikołaja w Siedlcu  na kwotę 
20.000,00 zł  brutto. Parafia 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 Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności 
Społecznej sprawdził sprawozdanie wraz z jego korektą i nie wniósł do niego uwag, 

10. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług polegających na holowaniu i przechowywaniu 
na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., 

11. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na dostawę artykułów biurowych, papieru, materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco – drukujących oraz materiałów archiwizacyjnych dla 
potrzeb Powiatu Poznańskiego, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do 
wykorzystania kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia. Przewidywany 
termin rozpoczęcia realizacji zamówienia w zakresie wszystkich części – od 02.01.2017 r., 

12. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych przedsiębiorcy działającemu pod firmą Cool-Art. Szymon Trybuś  
z siedzibą w Poznaniu ul. Okulickiego 39/2 na dostawę wraz z montażem klimatyzatora do 
serwerowni Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie ul. Poznańska 20. Wartość 
przedmiotu zamówienia wynosi 3.751,50 zł brutto, 

13. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dla zadania pn. „Usługa stolarska, polegająca na 
wykonaniu elementów zabudowy szaf w sekretariacie Zespołu Szkół w Rokietnicy,  
ul. Szamotulska 24”, z firmą Springer Iwona IWOMEBLE z siedzibą w Pamiątkowie, za kwotę 
4.700,00 zł brutto, 

14. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na najem 30 miejsc postojowych dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu oraz najem miejsc postojowych na spotkania radnych Powiatu 
Poznańskiego, odbywające się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (na okres od 01.01.2017 r. 
do 31.12.2017 r.), Przedsiębiorstwu R. J. Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, które 
zarządza parkingiem przy ul. Kraszewskiego 28. Łączna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 
60.000,00 zł. Zapytanie ofertowe skierowano do 3 podmiotów, w wyznaczonym terminie została 
złożona jedna oferta, 

15. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji opracowania pn.: Strategia Rozwoju 
Powiatu Poznańskiego do 2030 r. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu umowy, zawartej 
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań Metropolitalnych z siedzibą 
w Poznaniu, do dnia 9.12.2016 r. (tj. o 9 dni), ze względu na rozszerzenie zakresu prac  
o konsultacje projektu ww. dokumentu, z Powiatową  Radą Działalności Pożytku Publicznego, 

16. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi 
relacji Żerniki – Robakowo, zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji jako dz. nr 
31/79, 29/14, cz. 28/2, 27/1, 26/3, 25/2, 24/10, 24/13 obręb Żerniki; dz. nr 1/2, 4/7, 4/5, 5/3, 14, 
5/5, 7/5, 7/7,13, 8/1,obręb Robakowo. Przedmiotowa droga uzupełnia sieć dróg służących 
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miejscowym potrzebom, posiada utwardzoną nawierzchnię, a działki ewidencyjne, na których jest 
zlokalizowana droga stanowią własność gminy, co stanowi podstawę do zaliczenia ich do kategorii 
dróg gminnych, 

17. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 
2017 ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi typu A i typu B. Ogłoszenie stanowi załącznik do uchwały. Na realizację zadania 
przewidywana kwota dotacji wynosi 300.000,00 zł. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, 
których realizacja rozpoczyna się od dnia 01.01.2017 r., a kończy z dniem  31.12.2017 r. Oferty 
należy składać do 21.12.2016 r., 

18. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy nr 
ZP.272.00025.2016 na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu w zakresie 
określonym w § 1 Umowy. Wykonawca ww. umowy, tj. Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo – 
Leśnych Taxus z siedzibą w Poznaniu, zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmiany terminu 
umowy, wskazując na okoliczności, które w jego ocenie miały wpływ na opóźnienie realizacji 
przedmiotu zamówienia. Podniósł on kwestię formatu plików przekazanych przez Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (*.dxf) oraz wynikający z tego 
powodu dłuższy okres czasu potrzebny na zmianę otrzymanego formatu na wymagany treścią 
Umowy (*.shp). Z uwagi na fakt, że Wykonawca mógł zdobyć wiedzę w zakresie procedur 
pozyskiwania wymaganych umową danych i sposobów ich udostępniania, argumenty te nie 
zostały uwzględnione. Jednakże biorąc pod uwagę, że Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia 
wykonał prace wykraczające poza zakres ustalony umową, co jest korzystne dla Zamawiającego, 
który uzyska pełną i aktualną informację o poszczególnych gruntach leśnych, nad którymi nadzór 
sprawuje Starosta Poznański, Zarząd Powiatu na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 zawartej umowy, 
wyraził zgodę na  przedłużenie terminu wykonania zamówienia, do dnia 20.01.2016 r., 

19. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu na 
terenie powiatu poznańskiego w roku 2017 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zarząd 
Powiatu zatwierdził wybór ofert oraz preliminarz wydatków na realizację ww. zadania na terenie 
gmin: Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica i Stęszew, 
na łączną kwotę 485.807,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wykaz ofert 
niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2, 

20. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup artykułów świąteczno - noworocznych 
dla dzieci z pieczy zastępczej Powiatu Poznańskiego i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  
w Lisówkach w ogólnej wysokości 26.500,00zł, z podziałem: Dom Pomocy Społecznej  
w Lisówkach – 10.500,00 zł - zestaw (kosmetyki, słodycze) - 100 szt., koszule nocne 
damskie/spodnie dresowe męskie, ręczniki kąpielowe duże; Dom Dziecka w Kórniku-Bninie – 
6.000,00 zł - torby turystyczne (30 szt.), zestaw kosmetyków (30 szt.), Ośrodek Wspomagania 
Rodziny w Kobylnicy – 6.000,00 zł - komputer multimedialny (2 szt.) – 5.000,00 zł, zestaw 
kosmetyków (30 szt.) – 1.000,00 zł, Dom Rodzinny w Swarzędzu – 1.500,00 zł - karnety wejściowe 
do MALTA SKI i Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji (8 dzieci), zbiorczo dla dzieci pieczy 
zastępczej  artykuły spożywcze (słodycze, owoce) – 2.000,00 zł, drobne upominki (zabawki, gry, 
itp.) – 500,00 zł, 

21. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie  umowy użyczenia  
z AQUANET, której przedmiotem będzie część działki gruntu nr 613/1 w Bninie, w celu  
przebudowy zlokalizowanej na nieruchomości  przepompowni ścieków wraz z wymianą rurociągu 
tłoczonego. Umowa użyczenia zawarta zostanie na czas oznaczony, od  dnia 1 stycznia 2017 r. do  
dnia 31 grudnia 2020 r., 

22. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na 2016 r. Dochody po zmianach wynoszą 
254.646.947,50 zł, wydatki po zmianach wynoszą 267.487.823,50 zł, 
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23. w sprawie zmiany Uchwały Nr 996/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2016 roku 
w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy        
w powiecie poznańskim (II)", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego               
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na 
rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 
pracy, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego                        
i upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu do czynności związanych              
z realizacją projektu.  Zmiana uchwały dot. zwiększenia kwoty dofinansowania projektu do kwoty 
5.538.420,83zł i wynika z oszczędności, które zostały wygenerowane w roku 2016 w projekcie 
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (I)". Spowoduje to 
zwiększenie o 56 liczby osób uczestniczących w projekcie, z 651 do 707, w tym w stażach 21 osób   
i 35, które otrzymają jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

24. w sprawie akceptacji partnerskiego wniosku o dofinansowanie projekt „Budowa Zintegrowanego 
Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu 
publicznego”, w którym rolę Partnera wiodącego pełni Gmina Kórnik a Powiat Poznański jest 
Partnerem i który zostanie złożony w ramach naboru nr RPWP.03.03.03.-IZ-00-30-002/16, 
ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
- wersja wniosku z 30.11.2016 r. udostępniona przez Gminę, 

25. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych  
w Poznaniu nieruchomość (10 działek) zapisaną w księdze wieczystej KW PO1D/00053035/2,  
w celu realizacji zadań statutowych. Przedmiotowa nieruchomość  z dniem 1 stycznia 1999 r. 
weszła w skład drogi powiatowej nr 2429P,  

26. w sprawie umorzenia E.G. należności Skarbu Państwa w kwocie 1.800,00 zł z tytułu zwrotu 
kosztów procesu, 

27. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Renowacja parku  
w Nagradowicach cz.1”, przez Poznańską Hodowlę Roślin, sp. z o.o., na kwotę 40.000,00 zł.  
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o. wykonała w terminie prace określone w umowie 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 wnosi do niego uwag, 

28. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Konserwacja i restauracja 
ołtarza bocznego p.w. Św. Marcina bpa (bez obrazu głównego – Św. Marcina i jego ramy)” przez 
parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Marcina i Św. Piotra w Okowach w Konarzewie. Parafia  
wykonała w terminie prace określone w umowie i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz 
z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym 
przez przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją 
fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie wraz z jego 
korektą i nie wnosi uwag, 

29. w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu prawa 
trwałego zarządu do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej  
w Siedlcu (gmina Kostrzyn), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: obręb Siedlec, ark. 
mapy 1, działki nr: 207/2 o pow. 0,7337 ha, 207/4 o pow. 0,5058 ha, 208/2 o pow. 0,0364 ha  
i 208/4 o pow. 0,3135 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW P01F/00033879/6. Ww. działki nie 
stanowią jakiejkolwiek drogi powiatowej,  

30. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej rozbudowy ulicy Poznańskiej w Chomęcicach na 
odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz z budową kanalizacji deszczowej. 
Inwestycja polegać będzie m.in.: budowie jezdni, chodnika, zatok autobusowych oraz zjazdów 
indywidualnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową istniejącej infrastruktury, 

31. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ulicy Krańcowej w m. Puszczykowo. 
Inwestycja polegać będzie m.in.: na budowie jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz 
z przebudową istniejącej infrastruktury, 
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32. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg na terenie 
gminy Suchy Las. Zarząd Powiatu w Poznaniu opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg 
gminnych następujących dróg w Gminie Suchy Las na terenie : 
m.  Złotniki: 
   - ul. Słoneczna zlokalizowana na dz. nr ewid. 334 (część działki), 330 (część działki), 335/14, 
329/4 i 335/16.  
Zarząd Powiatu opiniuje negatywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych następujących dróg  
w Gminie Suchy Las na terenie miejscowości: 
- Suchy Las: 

- ul. Kaktusowa zlokalizowana na dz. nr ewid. 208/2, 209/1 (część działki), 209/3, 209/4 (część 
działki) - brak utwardzonej nawierzchni drogi,  
- ul. Śliwkowa zlokalizowana na dz. nr ewid. 839/14, 839/6, 840/4 - brak utwardzonej 
nawierzchni drogi; 
- ul. Krańcowa zlokalizowana na dz. nr ewid. 13/16, 12/15, 11/9 - brak utwardzonej 
nawierzchni drogi; 
- ul. Szafirowa zlokalizowana na dz. nr ewid. 793/6 (część działki), 791/22 (część działki) - brak 
utwardzonej nawierzchni drogi; 
- ul. Gajowa zlokalizowana na dz. nr ewid. 14/40, 14/15, 13/1 (część działki) - brak utwardzonej 
nawierzchni drogi; 
- ul. Obornicka zlokalizowana na dz. nr ewid. 839/17 - brak utwardzonej nawierzchni 
- ul. Krótka zlokalizowana na dz. nr ewid. 108/12, 109/4 (część działki), 108/7 (część działki) - 
brak utwardzonej nawierzchni drogi 

- Złotniki: 
 - ul. Wrzosowa zlokalizowana na dz. nr ewid. 303/11 (część działki), 302/6 (część działki), 

286/13, 285/7, 303/3, 285/17, 304/1, 1162, 305/12 (część działki), 283/2, 306/17 - działka o nr 
ewid. 283/2 stanowi własność prywatną, ponadto brak utwardzonej nawierzchni drogi; 

 - ul. Czołgowa zlokalizowana na dz. nr ewid. 214/15, 214/21, 214/19, 214/13, 214/124, 
214/122, 214/125, 214/123 - brak utwardzonej nawierzchni drogi, 

- Złotkowo:  
 - ul. Platynowa zlokalizowana na dz. nr ewid. 3/30, 3/24 (część działki), 3/41 (część działki) - 

brak utwardzonej nawierzchni 
- m. Golęczewo: 

 - ul. Dworcowa zlokalizowana na dz. nr ewid. 376/1, 376/2 (część działki) - brak utwardzonej 
nawierzchni, 

 - ul. Czereśniowa zlokalizowana na dz. nr ewid. 305 (część działki), 126 (część działki), 85/1 
(część działki) - brak utwardzonej nawierzchni. 

Przedmiotowa droga, tj. ul. Słoneczna w m. Złotniki uzupełnia sieć dróg służących miejscowym 
potrzebom, posiada utwardzoną nawierzchnię, a działki ewidencyjne, na których jest 
zlokalizowana droga stanowią własność gminy, co stanowi podstawę do zaliczenia jej do kategorii 
dróg gminnych. Natomiast pozostałe wskazane drogi, ze względu na to, iż niektóre działki nie 
stanowią własności Gminy Suchy Las lub nie stanowią drogi w myśl art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych, gdzie droga to „budowla wraz z drogowymi obiektami 
inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, 
przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym". Zaliczeniu do 
kategorii dróg publicznych, powinny podlegać drogi będące budowlą. Jeśli drogi nie są budowlą 
zgodnie z powyższą definicją i nie posiadają utwardzonej nawierzchni, nie mogą one stanowić 
dróg publicznych. Przedmiotowe ulice nie stanowią budowli, a jedynie teren gruntowy, wobec 
czego zaliczenie ich do kategorii dróg publicznych jest niezasadne. Z uwagi na powyższe wskazane 
jest pozbawienie kategorii drogi publicznej sąsiadujących dróg nie posiadających utwardzonej 
nawierzchni ze względu na stan techniczny pasa drogowego, 
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33. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej budowy drogi ekspresowej S5 Poznań-
Wrocław, odcinek Wronczyn – Kościan Południe. Inwestycja polegać będzie m.in.: budowie jezdni, 
węzłów drogowych, obiektów mostowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  

34. w sprawie przeprowadzenia negocjacji w związku z zamiarem udzielenia zamówienia 
uzupełniającego do umowy ZP.272.00046.2016 z dnia 29.08.2016 r., zawartej w wyniku 
postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie 
terenu przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, polegające na 
modernizacji tarasów i wejścia oraz na budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach  zaprasza 
się  firmę ART. BUD Roboty Budowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz – Poznań, 

35. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego na 
2017 r. Zarząd Powiatu zatwierdził kontrole w 9 jednostkach  w zakresie gospodarki kasowej  
i gospodarowania środkami ZFŚS, oraz w 21 jednostkach w zakresie gromadzenia środków 
publicznych, w tym ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków 
publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków, zawierania umów 
związanych z gromadzeniem środków publicznych,  

36. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na kontynuację 
opieki autorskiej dla oprogramowania FINN 8 SQL, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach  zaprasza się  firmę LTC sp. z o.o. z siedzibą  
w Wieluniu, 

37. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy nowego i rozbiórki istniejącego mostu 
nad rzeką Wirynką w pasie drogi powiatowej nr 2387P, ul. Ks. Malinowskiego w m. Komorniki. 
Inwestycja polegać będzie m.in.: budowie nowego obiektu mostowego i rozbiórce istniejącego 
oraz budowie jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej, 

38. w sprawie wydania pozytywnej  opinii dotyczącej budowy ul. Krańcowej w Gruszczynie.  
W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę jezdni, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, 
skrzyżowań, zjazdów, kanalizacji deszczowej, 

39. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy nowego i rozbiórki istniejącego mostu 
nad rowem Głuchowskim w pasie drogi powiatowej nr 2387P, ul. Ks. Malinowskiego w m. 
Komorniki. Inwestycja polegać będzie m.in.: budowie nowego obiektu mostowego i rozbiórce 
istniejącego oraz budowie jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej, 

40. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 10 
lat w drodze bezprzetargowej,  stanowiących własność Powiatu Poznańskiego położonych  
w Koziegłowach, gm. Czerwonak, jednostka ewidencyjna Czerwonak, obręb 0006 Koziegłowy, ark. 
mapy 17, działka nr 196/74, o pow. 0,0089 ha, zapisana w księdze wieczystej P01P/00301063/3, 
na rzecz jej obecnego posiadacza; jednostka ewidencyjna Czerwonak, obręb 0006 Koziegłowy, 
ark. mapy 17, działka nr 196/75, o pow. 0,0621 ha, zapisana w księdze wieczystej 
P01P/00301063/3, na rzecz jej obecnego posiadacza, 

41. w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli 
emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zarząd przyznał  20  
świadczeń, na ogólną kwotę 9.200,00 zł, wysokość świadczenia wynosi od 200,00 zł do 1.000,00 
zł,  

42. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie zakresu robót i wartości umowy nr ZP.272.00060.2016 
z dnia 12.10.2016 r. dla zadania pn.: Przystosowanie pomieszczeń budynku JACEK w Kórniku – 
Bninie ul. Błażejewska 63, na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, o kwotę 8.210,27 zł  
brutto. W trakcie demontażu okładzin ściennych, położonych na płytach gipsowo-kartonowych,  
w wielu miejscach, płytki odpadły wraz z płytą i stelażem, W celu poprawnego wykonania nowych 
okładzin niezbędne jest położenie nowych obudów. W związku z potrzebą oddzielnego rozliczenia 
mediów, zamontowane zostaną podliczniki  na wodę i energię elektryczną, 
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43. w sprawie  uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. Regulamin 
określa strukturę organizacyjną, zadania wspólne pracowników, zasady funkcjonowania, schemat 
organizacyjny stanowi załącznik do uchwały, 

44. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie 
usług wsparcia serwisowego systemu kolejkowego Qmatic w ramach serwisu pogwarancyjnego 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach  zaprasza 
się  firmę iFlow sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

45. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę 
kontynuacji opieki autorskiej nad eksploatacją oraz serwisem oprogramowania EGB2005-N, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach  zaprasza 
się  firmę INTERGRAPH z siedzibą w Warszawie, 

46. w sprawie przeprowadzenia negocjacji w związku z zamiarem zamówienia uzupełniającego do 
umowy  nr ZP.272.00078.2015 z dnia 02.02.2015  zawartej w wyniku postępowania 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji 
projektowej rewaloryzacji wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, Plac 
Przemysława 9, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału  
w negocjacjach  zaprasza się  firmę  DEMIURG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

47. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty 
złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego 
na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w 2017 roku ośrodka wsparcia – 
środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B. Treść 
ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały, 

48. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transmisji danych oraz 
dostępu do sieci Internet dla potrzeb Powiatu Poznańskiego. Zarząd zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez INEA S. A., z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia 
za kwotę 81.445,68 zł brutto i zaoferowano: dostępność usługi VPN na poziomie 99,9 % w skali 
okresu trwania umowy, dostępność usługi dostępu do sieci Internet na poziomie 99,9 % w skali 
okresu trwania umowy. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 
168.018,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia, zaplanowany został na okres: instalacja do 
01.01.2017 r.; świadczenie usług przesyłu danych oraz dostępu do Internetu od 1.01.2017 r. do 
31.12.2018 r. W postępowaniu złożono dwie oferty, druga była na kwotę 74.892,24 zł brutto  oraz  
dostępność usługi VPN na poziomie 99,9 %w skali okresu trwania umowy, dostępność usługi 
dostępu do sieci Internet na poziomie 99,7 % w skali okresu trwania umowy, 

49. w sprawie: unieważnienia Części nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, usług 
serwisowych producenta, licencji na oprogramowanie oraz skanerów, z podziałem na 5 części,  
w zakresie sprzęt komputerowy, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższała  kwotę, 
którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia  tj. 131.364,00 zł brutto. 
W postępowaniu złożono  4 oferty, od kwoty 137.618,55 zł do 143.110,50 zł brutto, 

50. w sprawie zakupu dwóch urządzeń sieciowych Fortigate 2000 pracujących w klastrze A-4 wraz         
z rocznymi serwisami „8x5 Forticare and FortiGuard UTM”, od firmy POINT sp. z o.o. z siedzibą           
w Warszawie, za kwotę 47.335,00 zł brutto. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, 
obejmującego tereny przemysłowo – usługowe wzdłuż Autostrady A2, położone w Tulcach, 
Śródce i Krzyżownikach, gm. Kleszczewo - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów oraz zabudowy usługowej, tereny wód powierzchniowych, tereny komunikacji. 
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W granicach opracowania projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2440P Tulce – Bugaj. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

2. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Mrowino, dla części działek nr 266/3 i 267/5, gm. Rokietnica - projekt planu 
wyznacza: teren zabudowy usługowej oraz sportu i rekreacji. Dla wskazanego do objęcia zmianą 
planu obszaru o powierzchni ok 0,33 ha obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Rokietnica  Nr XXXVI/199/97 z dnia 
28.10.1997 r. W obowiązującym planie, działki objęte niniejszą zmianą przeznaczone są pod 
tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych. Głównym 
celem opracowania niniejszej zmiany planu jest umożliwienie realizacji inwestycji związanej  
ze sportem i rekreacją, a także aktualizacja zapisów planu do aktualnych uwarunkowań 
środowiskowych i prawnych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

3. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku, gm. Mosina – projekt planu wyznacza  tereny 
zabudowy usługowej w zieleni, tereny  zieleni izolacyjnej, teren wód powierzchniowych i zieleni, 
tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu  planu  nie ingerują we własność powiatu 
poznańskiego. 

 

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

1. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/246/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi 2492P i 2498P, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu 
nr XX/281/V/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

2. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2016, 
3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2021, 
4. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/413/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu  z dnia 27 sierpnia    

2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica zadań zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2424P w m. Kiekrz oraz 2425P w m. Rokietnica i w m. Rostworowo, zmienionej 
uchwałą Rady Powiatu nr XIII/176/V/2015 z dnia 16 grudnia 2015r.,  

5. w sprawie zmiany Uchwały  nr XIX/248/V/2016  Rady  Powiatu w Poznaniu w dnia 29 czerwca 
2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2411P, 

6. w sprawie zmiany  Uchwały  nr XVI/221/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu w dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2429P i 2240P, 

7. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 
2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2408P, 

8. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/313/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 listopada 
2016 r. 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”, 

9. w sprawie  zmiany  uchwały Nr XXII/318/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 listopada 
2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 
2016 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania. 

 

V. PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

1. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie zmian w planach finansowych wydziałów Starostwa 
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oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 
2. Zarząd Powiatu zapoznał się z: 
a) wnioskiem Radnego Powiatu Mariana Markiewicza, zgłoszonym podczas Komisji Finansów  

i Gospodarowania Mieniem Powiatu Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 21.11.2016 r., dot. 
udostępnienia informacji nt. liczby uczniów z terenu powiatu poznańskiego, korzystających ze 
szkół ponadgimnazjalnych spoza terenu powiatu oraz uczniów spoza powiatu, korzystających ze 
szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego,  

b) wnioskiem Radnego Powiatu Filipa Żelaznego, zgłoszonym podczas posiedzenia Komisji Finansów     
i Gospodarowania Mieniem Powiatu Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 21.11.2016 r., dot. 
udostępnienia informacji nt. weekendowej linii komunikacyjnej, umożliwiającej dojazd do szlaków 
rowerowych i pieszych na terenie powiatu poznańskiego w roku 2015 i 2016, kryteriów jakie były 
brane pod uwagę przy wyborze dróg w celach remontowych oraz wynagrodzeń w placówkach 
pozaświatowych, 

c) wnioskami i interpelacjami Radnych Powiatu złożonymi na XXIII Sesji Rady Powiatu w Poznaniu  
w dniu 23 listopada 2016 r.: 

− Radnego Powiatu Marka Lisa, dot. ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu  

− Radnego Powiatu Marka Lisa, dot. Planu Rozwoju Lokalnego do roku 2020, 

− Radnej Powiatu Zofii Dobrowolskiej, dot. harmonogramu ubiegania się o dotacje ZIT, 

− Radnego Powiatu Filipa Żelaznego, dot. sprzedaży bloku mieszkalnego przy Szpitalu  
w Puszczykowie, 

− Radnej Powiatu Grażyny Głowackiej, dot. os. Grzybowego w Suchym Lesie, 

− Radnej Powiatu Małgorzaty Halber, dot. poprawy bezpieczeństwa na drodze nr 2409P, 

− Radnego Powiatu Marka Pietrzyńskiego, dot. rejestru umów zawieranych przez Powiat, 
d) pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu dot. Kontroli wybranej losowo dotacji 

udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z zakresu kultury 
fizycznej, 

e) opiniami Komisji Stałych Rady Powiatu w Poznaniu tj. Komisji Polityki Społecznej i Ochrony 
Zdrowia, Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Komunikacji, Budownictwa  
i Infrastruktury,  Komisji Oświaty i Wychowania,  Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki dot. projektu 
budżetu powiatu poznańskiego na 2017 r. oraz projektu WPF powiatu poznańskiego na lata 2017-
2021.  

3. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół w Bolechowie wyraził 
zgodę na zwiększenie o 0,25 wymiaru etatu dla pracownika administracji na stanowisku referenta, 
od 01.12.2016 r. Wniosek uzasadniony jest zwiększeniem obowiązków służbowych ww. 
pracownika, zatrudnionego dotychczas na 0,75 etatu. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dot. aktualizacji obowiązujących porozumień w sprawie  
powierzenia Gminom: Buk, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, 
Puszczykowo i  Stęszew, zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast    
i zaakceptował następujące projekty: Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu, Uchwały Rad Gmin, 
nowego porozumienia wraz z załącznikami nr 2,3 i 4, pism do Gmin w sprawie podjęcia 
stosownych działań oraz wykazu dróg powiatowych przeznaczonych do przekazania                         
w zarządzanie. Projekt porozumienia skonsultowany był zarówno z Zarządem Dróg Powiatowych 
w Poznaniu, jak i Burmistrzami gmin, których projekt dotyczy.  

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju 
Powiatu Poznańskiego do 2030 r. W dniach od 8 do 22 listopada 2016 r.  została przeprowadzona 
lokalna procedura konsultacji społecznych ww. Projektu. W ramach konsultacji społecznych 
odbyło się spotkanie z mieszkańcami w dniu 21 listopada 2016 r. oraz wpłynęły inne wnioski            
i uwagi do projektu Strategii.  

6. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie wymiaru etatu na stanowisku administracyjnym  
w SOSW w Mosinie i  SOSW w Owińskach, o 0,5 wymiaru etatu w każdej jednostce, od dnia  
1 stycznia 2017 roku.  
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7. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wójta Gminy Rokietnica oraz Stowarzyszenia „Wokół Nas” 
z Rokietnicy, w sprawie planowanej inwestycji Spółki Polskie Koleje Państwowe PLK SA – 
modernizacja linii E59 na odcinku  Poznań Główny – Szczecin Dąbie, w przebiegu w m. Rokietnica.   

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, polegającej na rozbudowie  pasa 
drogi powiatowej nr 2406P - budowa ścieżki rowerowej Radojewo - Biedrusko Etap II,  km 
1+670,00 do km 4+339,90 z rygorem natychmiastowej wykonalności. Własnością Powiatu 
Poznańskiego są działki o nr ewid. 8/1, 8/3,10- obr. Biedrusko, gmina Suchy Las. Decyzja  
o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej będzie zatwierdzać projekt budowlany i podział 
nieruchomości. 

9. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. Kontrola została 
przeprowadzona w okresie od dnia 28 września 2016 r. do dnia 7 października 2016 r. przez 
pracowników Wydziału Audytu i Kontroli na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę 
Poznańskiego 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 1 stycznia 2014 r.  do 
31 sierpnia 2016 r., w odniesieniu do gospodarki kasowej od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia    
2016 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 24.10.2016 r., podpisanym 
przez dyrektora i główną księgową. W piśmie z dnia 28.10.2016 r. dyrektor jednostki złożyła 
dodatkowe wyjaśnienia do protokołu. 

10. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Kontrola została 
przeprowadzona w okresie od dnia 28.09.2016 r. do dnia 07.10.2016 r. przez pracowników 
Wydziału Audytu i Kontroli na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego  
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 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 
2016 r., w odniesieniu do gospodarki kasowej od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. 
Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 24 października 2016 r., 
podpisanym przez dyrektora jednostki i głównego księgowego. 

11. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o zaleceniach pokontrolnych wystosowanych  
w uzupełniających wystąpieniach pokontrolnych do dyrektorów: Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu, Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Poznaniu, Domu Rodzinnego w Swarzędzu, w związku z przeprowadzaną przez Wydział Audytu    
i Kontroli kontrolą problemową w zakresie: gospodarki kasowej, gospodarowania środkami 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń 
pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. 

 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: 
Justyna Nowakowska  
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 12 grudnia 2016 r.  


