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OP.0021.1.2017 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 12 grudnia 2016 r. do 17 lutego 2017 r.  

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

W okresie od 12 grudnia 2016 r. do 17 lutego 2017 r. odbyło się 14 posiedzeń Zarządu Powiatu              
w Poznaniu: 

1. 12 grudnia 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, 
 

2. 15 grudnia 2016 r., godz. 14:00, w którym udział wzięli: 
Starosta  Jan Grabkowski 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

3. 19 grudnia 2016 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

4. 21 grudnia 2016 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

 
5. 23 grudnia 2016 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

6. 29 grudnia 2016 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 
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oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
Dyrektor Gabinetu Starosty Maria Lipska, 
 

7. 5 stycznia 2017 r., godz. 10:00, 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, 
 

8. 13 stycznia 2017 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

9. 20 stycznia 2017 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

10. 27 stycznia 2017 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu             Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

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

11. 3 lutego 2017 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu             Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 

 
12. 10 lutego 2017 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu             Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

13. 14 lutego 2017 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli: 
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, 
 

14. 17 lutego 2017 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu              Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

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

 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 36 postanowień  
(w tym 3 o nieuzgodnieniu),  

2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Remont kominów, instalacji 
odgromowej i elektrycznej w zabytkowym budynku dworca kolejowego w Puszczykowie”, przez 
Państwa Katarzynę i Zbigniewa Bekasiak. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe  
z wykonania ww. zadania na kwotę 13.300,00 zł  brutto. Państwo Katarzyna i Zbigniew Bekasiak 
wykonali w terminie prace określone w umowie z 01.06.2016 r. i złożyli sprawozdanie  
z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy 
obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków    
i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził 
sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag, 

3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Remont nawierzchni tarasu 
Dworu we Wronczynie” przez Państwa Agnieszkę i Jacka Chudzińskich”. Zarząd Powiatu przyjął 
sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 53.174,00 zł brutto. Państwo 
Agnieszka i Jacek Chudzińscy wykonali w terminie prace określone w umowie z 11.07.2016 r.  
i złożyli 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, 

4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Remont budynku kościoła  
p.w. Św. Krzyża w Buku – remont zakrystii i szczytu nad zakrystią” przez Parafię Rzymskokatolicką 
p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe 
z wykonania ww. zadania na kwotę 86.262,06 zł brutto. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku 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. Wydział 
Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag, 

5. w sprawie zatwierdzenia przyznanych 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. Łączna 
kwota wydatków na nagrody sportowe wyniosła 30.000,00 zł netto (36.585,00 zł brutto). Zarząd 
Powiatu przyznał następujące nagrody:  
1) Nagroda Sportowa dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe: 
a) kategoria wiekowa młodzik:  
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− I miejsce 2.500,00 zł netto – Dominika Siudzińska, Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II  
w Luboniu (jeździectwo),  

− II miejsce 2.000,00 zł netto – Natalia Klocek, Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy 
(lekkoatletyka), 

− III miejsce 1.500,00 zł netto – Patryk Pyśk, Luboński Klub Tenisa Stołowego (tenis 
stołowy). 

b) kategoria wiekowa junior młodszy: 

− I miejsce 2.500,00 zł netto -  Julia Oczachowska, Stowarzyszenie Sportowe „Akademia 
Tenisowa Angelique Kerber”, Puszczykowo,  LO im. M. Kopernika w Puszczykowie (tenis), 

− II miejsce 2.000,00 zł netto – Julia Wieczorek, UKS „BŁYSKAWICA”, Rokietnica 
(kajakarstwo klasyczne), 

− III miejsce 1.500,00 zł netto – Natalia Szymczak, Stowarzyszenie „UKS – Jedynka Kórnik”, 
(kolarstwo), 

c) kategoria wiekowa junior starszy: 

− I miejsce 2.500,00 zł netto – Krystian Ruta, Klub Kolarski „Tarnovia”, Tarnowo Podgórne 
(kolarstwo), 

− II miejsce 2.000,00 zł netto -  Wojciech Bystrzycki, Stowarzyszenie „UKS – Jedynka Kórnik”, 
(kolarstwo), 

− III miejsce 1.500,00 zł netto – Marcelina Winkowska, Międzyszkolny Klub Sportowy 
„JUVENIA”, Puszczykowo, ZS w Puszczykowie (lekkoatletyka). 

d) kategoria wiekowa młodzieżowiec: 

− I miejsce 2.500,00 zł  - Nikol Płosaj, Stowarzyszenie „UKS - Jedynka - Kórnik” (kolarstwo), 

− II miejsce  2.000,00 zł – Julita Jagodzińska, Klub Kolarski „Tarnovia”, Tarnowo Podgórne 
(kolarstwo), 

− III miejsce  1.500,00 zł – Anastasiya Shoshyna, Stowarzyszenie Sportowe „Akademia 
Tenisowa Angelique Kerber”, Puszczykowo (tenis).   

2) Nagroda Sportowa dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników, osiągających wysokie 
wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym:  

− nagroda I stopnia 2.500,00 zł netto - Piotr Broński,  Klub Kolarski „Tarnovia”, Tarnowo 
Podgórne (kolarstwo), 

− nagroda II stopnia  2.000,00 zł netto – Robert Taciak,  Stowarzyszenie „UKS - Jedynka - 
Kórnik” (kolarstwo), 

− nagroda III stopnia  1.500,00 zł netto – Piotr Ciszak, Luboński Klub Tenisa Stołowego, 
Luboń (tenis stołowy). 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie nagrody rzeczowej dla p. Jarosława Jagaciaka  
za działania na rzecz rozwoju sportu w powiecie poznańskim oraz Agaty Kamińskiej, 
reprezentantki Klubu Jeździeckiego Fundacji Zawsze Razem „RANCZO KOŁATA”, zdobywczyni  
III miejsca podczas XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w Strzegomiu  
w 2016 r., w skokach przez przeszkody w kategorii kuce, 

6. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy nr ZP.272.00006.2016, zawartej z Pocztą 
Polską S.A. w dniu 18.03.2016 r., na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu wykonania zamówienia do dnia 31.01.2017 r.  
(tj. o 1 miesiąc), ze względu na niewykorzystanie kwoty, przeznaczonej na realizację zamówienia, 

7. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu Anny Matuszak do reprezentowania Powiatu Poznańskiego NIP 7811840766  
w zakresie rozliczeń związanych z podatkiem od towarów i usług, podpisywania miesięcznych 
deklaracji VAT 7 oraz podpisywania i składania plików JPK _VAT, 

8.   w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla zastępcy Dyrektora Wydziału Finansów Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu Anny Lachowicz, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego  
NIP 7811840766 w zakresie rozliczeń związanych z podatkiem od towarów i usług, podpisywania 
miesięcznych deklaracji VAT 7 oraz podpisywania i składania plików JPK _VAT. 
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9. w sprawie braku obowiązku prowadzenia rejestrów VAT zakupu i odliczania VAT naliczonego  
w niektórych jednostkach budżetowych Powiatu Poznańskiego. Od 1 stycznia 2017 r. w Powiecie 
Poznańskim obowiązuje centralizacja rozliczeń VAT. W związku z tym, jednostki organizacyjne 
Powiatu zobowiązane są do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  
od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). Jednocześnie odliczanie podatku VAT,  
od zakupów służących zarówno sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej następuje w oparciu  
o współczynnik wynikający z zapisów art. 90 ustawy, natomiast zakupów służących jednocześnie 
sprzedaży opodatkowanej i czynnościom nie podlegającym VAT, następuje w oparciu  
o prewspółczynnik, wynikający z zapisów art. 86 ust 2a ustawy. Sposób wyliczenia 
prewspółczynnika dla jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego określony 
został w § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 
określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług dla celów działalności 
gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193). Na podstawie 
danych z jednostek budżetowych Powiatu Poznańskiego, wynikających ze sprawozdań Rb-27  
za 2015 r. oraz potencjalnej kwoty dochodów stanowiących sprzedaż opodatkowaną w tych 
jednostkach, przeprowadzono symulację wysokości współczynnika i prewspółczynnika oraz 
potencjalnych kwot, podlegających odliczeniu jako VAT naliczony w roku budżetowym przez te 
jednostki. W wyniku analizy ww. zestawienia stwierdza się, że z wyjątkiem DPS Lisówki, 
potencjalne kwoty roczne stanowiące VAT naliczony, są w części jednostek równe zeru  
(RDD Swarzędz, OIK Kobylnica, OWR Kobylnica, PCPR, PP-P Luboń, PP-P Swarzędz, PP-P 
Puszczykowo), a w pozostałych nieznaczące i nie wpływające na globalną kwotę dochodów 
Powiatu Poznańskiego. Kwota ostateczna po zastosowaniu prewspółczynnika i współczynnika  
w wysokości 1000 zł stanowiła kryterium uznania wartości VAT naliczonego, za podstawę 
odliczania podatku od zakupów towarów i usług, służących jednocześnie czynnościom  
o charakterze cywilnoprawnym i służących działalności publicznej. Precyzyjne wyliczanie VAT 
naliczonego w oparciu o współczynnik i prewspołczynnik jest czynnością angażującą czas, 
wymagającą zwiększenia obsady kadrowej i dodatkowego nadzoru nad tymi czynnościami.  
Błędy w tym zakresie, które mogą się pojawić w deklaracjach cząstkowych składanych do 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu z jednostek organizacyjnych skutkować będą 
nieprawidłowościami w sporządzaniu deklaracji w imieniu Powiatu Poznańskiego oraz 
nieprawidłowym kwotom do zapłaty, stanowiącym różnicę pomiędzy VAT naliczonym  
i należnym, wykazanym w deklaracjach VAT 7. W związku z powyższym podjęcie decyzji  
o nieodliczaniu VAT od zakupów w części jednostek budżetowych jest zasadne, 

10. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Poznański.  
Od 1 stycznia 2017 r. w Powiecie Poznańskim obowiązuje centralizacja rozliczeń VAT. W związku 
z tym, jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego zobowiązane są do stosowania przepisów 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). 
Wdrożenie procedur związanych z obiegiem informacji i środków finansowych pomiędzy 
jednostkami organizacyjnymi Powiatu Poznańskiego a Starostwem Powiatowym, pozwoli 
zapewnić prawidłowe wywiązywanie się Powiatu Poznańskiego z obowiązków podatnika podatku 
od towarów i usług, 

11. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowych do spraw wyboru najbardziej 
korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2017 w zakresie edukacji, 
kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia 
oraz ratownictwa i ochrony ludności. Członkowie komisji, będący przedstawicielami organizacji 
pozarządowych powoływani są do opiniowania ofert złożonych w drodze otwartego konkursu 
ofert. Z tytułu pracy w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. Dokumenty można 
było składać dnia 20 grudnia 2016 r. do godziny 11:00. Wzory ogłoszeń stanowią załączniki  
do uchwały, 

12. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do spraw wyboru najbardziej 
korzystnych ofert na realizację Powiatu Poznańskiego w roku 2017 w dziedzinie zwiększenia 
świadomości prawnej społeczeństwa. Członkowie komisji, będący przedstawicielami organizacji 
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pozarządowych powoływani są do opiniowania ofert złożonych w drodze otwartego konkursu 
ofert. Z tytułu pracy w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. Dokumenty można 
było składać dnia 20 grudnia 2016 r. do godziny 11:00.r. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik  
do uchwały, 

13. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę wyprodukowanych przez 
Wykonawcę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń, z Polską Wytwórnią Papierów 
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Zamówienie, którego termin wykonania 
zaplanowano na okres do 31.12.2017 r., będzie realizowane do wykorzystania kwoty 
4.462.551,99 zł brutto, 

14. w sprawie zmiany Uchwały Nr 649/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz preliminarza wydatków z budżetu Powiatu 
Poznańskiego na 2016 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego  
na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2016 ośrodka wsparcia - 
środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B, 
zmienionej Uchwałą Nr 1042/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. oraz Uchwałą Nr 1152/2016  z dnia  
12 września 2016 r. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2016 r., zwiększa 
się plan dotacji celowej na rok 2016 w rozdziale 85203 o kwotę 8.315,00 zł, na finansowanie 
ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie, z przeznaczeniem  
na doposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nich zajęć 
terapeutycznych, 

15. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Aktualizacja dokumentacji 
projektowej – adaptacja poddasza na cele muzealne w budynku dawnej synagogi żydowskiej  
z pocz. XX wieku w Mosinie” przez Gminę Mosina. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe 
z wykonania ww. zadania na kwotę 10.762,50 zł brutto. Gmina Mosina wykonała w terminie 
prace określone w umowie z 01.06.2016 r. Do złożonego sprawozdania Gmina Mosina załączyła 
dokumenty księgowe opiewające na sumę niższą niż kosztorys przewidywanych prac dołączony 
do wniosku. Zgodnie z § 1 ust. 5 umowy nr RUM-322/16 udział kwoty dotacji w całkowitych 
kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 70%. Aby wypełnić powyższy obowiązek Gmina 
Mosina w złożonym sprawozdaniu umniejszyła wykorzystaną dotację do kwoty 10.762,50 zł. 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag, 

16.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Konserwacja murów 
obwodowych oraz drenażu obwodowego Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  
w Tulcach” przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Narodzenia NMP w Tulcach. Zarząd Powiatu 
przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 116.745,20 zł brutto. Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Tulcach zrezygnowała z wykonania elewacji kościoła 
ze względu na niedoszacowanie kosztów prac. Jednocześnie proboszcz Parafii poinformował,  
że w szacunkowym kosztorysie załączonym do wniosku z dnia 15 czerwca 2016 r. nie wymieniono 
wszystkich prac, które wynikały z wytycznych zawartych w programie prac konserwatorskich, 
związanych z drenażem oraz konserwacją murów obwodowych poniżej poziomu terenu. 
Uwzględniając wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Tulcach, wyjaśniający 
przyczynę wprowadzonych zmian, przy jednoczesnym zachowaniu procentowego wkładu 
własnego wnioskodawcy oraz procentowego udziału środków z dotacji z budżetu powiatu 
poznańskiego w koszcie całkowitym zadania, konieczna była zmiana zakresu prac do wykonania 
oraz zmniejszenie wysokości przyznanej dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP 
w Tulcach ze 150.000,00 zł na 116.745,20 zł. Ww. Parafia wykonała w terminie prace określone  
w aneksie nr 1 z dnia 19 października 2016 r. do umowy nr RUM 375/16 z dnia 15 lipca 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, 

17.   w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług wsparcia serwisowego systemu 
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kolejkowego Qmatic w ramach serwisu pogwarancyjnego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. FLOW  
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 
29.003,40 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od dnia  
podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r., 

18.   w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr ZP.272.00078.2015 z dnia 02.02.2016 r., 
zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji wnętrz dawnego kompleksu 
cysterskiego w Owińskach, Plac Przemysława 9. W ramach zmiany ww. umowy, zawartej  
z DEMIURG Sp. z o. o., Sp. K. z siedzibą w Poznaniu, zostanie wykonane zamówienie 
uzupełniające za kwotę 10.000,00 zł brutto. Zadanie przewidziane do realizacji dotyczy 
powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe i polega na 
opracowaniu: 

− przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, obejmujących wykonanie prac budowlano -
montażowych w pomieszczeniach o walorach kulturowo - historycznych w budynku A, 

− przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, obejmujących wykonanie prac budowlano - 
montażowych dostosowujących obiekt do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych  
i sanitarno - epidemiologicznych, 

− przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, obejmujących wszystkie pozostałe prace 
budowlano - montażowe. 

Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. 
Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres do jednego tygodnia od dnia zawarcia 
aneksu, 

19.   w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr 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, 
polegającej na modernizacji tarasów i wejścia oraz na budowie pochylni dla osób 
niepełnosprawnych. W ramach zmiany ww. umowy, zawartej z firmą ART BUD Roboty 
Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz z siedzibą w Poznaniu, zostanie wykonane 
zamówienie uzupełniające za kwotę 7.680,60 zł brutto. Zadanie przewidziane do realizacji 
dotyczy powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe. Wartość 
zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Termin 
wykonania zadania zaplanowany został na okres do jednego tygodnia od dnia zawarcia aneksu, 

20.   w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę, wykonanych  
przez Wykonawcę, tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez UTAL Sp. z o. o. z siedzibą w Kobylnicy, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 612.078,87 zł brutto, z terminem dostawy tablic rejestracyjnych – 5 dni  
i terminem dostawy wtórników – 2 dni. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 
465.144,88 zł brutto. W budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne  
do realizacji zadania w wysokości odpowiadającej cenie brutto wybranej oferty. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres od 01.01.2017 r.  do 31.12.2017 r., 

21.   w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie dofinansowania związanego 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i podpisanie umowy o udzielenie dofinasowania. 
Dofinansowanie ma formę dotacji i obejmuje demontaż, zbieranie, transport oraz 
unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, 

22.   w sprawie zatwierdzenia wyników, w zakresie części nr 2, nr 3 i nr 4,  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: 
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− Część nr 2 - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Point Sp. z o. o. z siedzibą  
w Warszawie, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 20.910,00 zł brutto  
i zobowiązano się zrealizować zamówienie w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy. Na wykonanie zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 
23.001,00 zł brutto, 

− Części nr 3 - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez VOL Sp. z o. o., Sp. k. z siedzibą  
w Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 22.509,00 zł brutto  
i zobowiązano się zrealizować zamówienie w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy. Na wykonanie zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 
23.001,00 zł brutto, 

− Część nr 4 - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez A.P.N. Promise S.A. z siedzibą  
w Warszawie, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 151.016,43 zł brutto  
i zobowiązano się zrealizować zamówienie w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy. Na wykonanie zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 
160.124,99 zł brutto, 

23. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie 
usług pocztowych w zakresie przesyłek terminowych w obrocie krajowym i zagranicznym, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza 
się Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został 
na okres do 31.12.2019 r., 

24.   w sprawie podpisania umowy na wznowienie 450 licencji i dostawę 50 nowych licencji  
na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Antivirus Suite na okres 3 lat, z firmą POINT  
Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Maksymalny koszt zlecenia wynosi 46.740,00 zł brutto. 

25.  w sprawie podpisania umowy na dostawę i instalację urządzenia wielofunkcyjnego z trzyletnią 
gwarancją, na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu, z firmą Konica 
Minolta Business Solutions Polska Sp. z o. o., Oddział w Poznaniu. Całkowity koszt zlecenia 
wyniesie 18.719,37 zł brutto, 

26. w sprawie podpisania umowy na dostawę licencji Microsoft Office Standard 2016 Government 
OPEN 1 License No Level (021 10583) w ilości 46 sztuk, z firmą  Jakub Hryciuk Onex Group  
z siedzibą w Częstochowie. Zakup licencji jest konieczny z uwagi na wymianę starego 
oprogramowania licencji Microsoft Office standard 2007, które nie wspiera nowych formatów 
plików i protokołów np. exchange online. Maksymalny koszt zlecenia wyniesie 60.464,78 zł 
brutto, 

27.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu 
Poznańskiego do 2030 r., opracowanego przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM z siedzibą 
w Poznaniu.  Istotnym elementem tworzonego dokumentu były konsultacje społeczne, które 
przeprowadzono w terminie od 8 do 22 listopada 2016 r. w formie: 

− spotkania z mieszkańcami w dniu 21 listopada 2016 r., 

− internetowej sondy opinii publicznej - w tym elektronicznego zbierania uwag. 
Dokument był również analizowany i korygowany przez jednostki organizacyjne Powiatu 
Poznańskiego (16 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie robocze Centrum Badań 
Metropolitalnych UAM z Zarządem Powiatu w Poznaniu oraz przedstawicielami jednostek 
organizacyjnych Powiatu Poznańskiego). Ponadto w dniu 5 grudnia 2016 r. na zakończenie 
procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r., odbyło się 
spotkanie Starosty Poznańskiego i zespołu opracowującego Strategię z Powiatową Radą 
Działalności Pożytku Publicznego. Do działań poprzedzających opracowanie dokumentu należało 
badanie warunków życia w powiecie poznańskim, które zostało przeprowadzone metodą 
geoankietową. Sprawozdanie z konsultacji społecznych Projektu stanowi załącznik do uchwały, 

28. w sprawie zatwierdzenia projektu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r. Dokument 
składa się z dwóch części: diagnostycznej - opisującej stan, dynamikę oraz wyzwania i priorytety 
rozwoju Powiatu i normatywnej - przedstawiającej wizję, cele i działania strategiczne Powiatu 
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wraz z zasadami ich wdrażania. Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r. 
stanowi załącznik do uchwały, 

29. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie 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, w następującym składzie: 

− Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu – Przewodniczący Komisji, 

− Teresa Gromadzińska, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, 

− Elżbieta Bijaczewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Poznaniu, 

− Elżbieta Tonder, Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. 
Regulamin Pracy Komisji stanowi załącznik do Uchwały.  

30. 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 706GM i B041350. Upoważnienie 
wydano na okres od 15.12.2016 r. do 29.12.2016 r., 

31. w sprawie dostawy 4 sztuk kamer celem rozbudowy monitoringu wizyjnego CCTV Starostwa. 
Zarząd Powiatu zlecił firmie T.T. SYSTEMS s.j. z siedzibą w Poznaniu dostawę kamer typu Axis 
P3224-V w ilości 3 szt. oraz Axis P1427-E w ilości 1 szt. Całkowity koszt zlecenia wyniesie 
10.624,52 zł brutto, 

32.   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej dostawy prasy codziennej i publikacji 
na potrzeby Zamawiającego, z firmą RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, która zaproponowała 
realizację zamówienia za kwotę 52.242,91 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres od 01.01.2017 r. do dostarczenia wszystkich ukazujących się egzemplarzy  
za 2017 r., nie dłużej niż do 31.12.2018 r. 

33. w sprawie podpisania umowy na modernizację serwera głosowego NEC SV8100 do najnowszej 
wersji oprogramowania SV9100 (R5) w budynku przy ul. Jackowskiego 18 oraz Słowackiego 8,  
z firmą T.T. SYSTEMS s.j. z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 59.980,95 zł brutto, 

34. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego 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 – zatwierdza się wybór oferty złożonej 
przez Konsorcjum: Lider: ZONE HUNTERS Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Grodzisku 
Wielkopolskim, Partner: GREEN HUNTERS Sp. z o.o., Sp. K z siedzibą w Grodzisku 
Wielkopolskim, które zaproponowało wykonanie zadania za kwotę 769.055,04 zł brutto. 
Wykonawca zobowiązał się jednocześnie zatrudnić na umowę o pracę 80% osób, którym 
zostaną powierzone czynności w zakresie usługi całodobowej ochrony budynku  
oraz zobowiązał się, że grupa interwencyjna dojedzie do budynku w ciągu 10 minut.  
Na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 622.995,24 zł brutto. W budżecie 
Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do wykonania 
zadania w wysokości odpowiadającej cenie brutto wybranej oferty, 

− Część nr 2 - świadczenie usługi całodobowej ochrony budynku położonego w Poznaniu  
przy ul. Słowackiego 8 oraz na terenie przyległym - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez 
Konsorcjum: Lider: ZONE HUNTERS Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 
Partner: GREEN HUNTERS Sp. z o.o., Sp. K z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, które 
zaproponowało wykonanie zadania za kwotę 432.881,28 zł brutto. Wykonawca zobowiązał 
się jednocześnie zatrudnić na umowę o pracę 80% osób, którym zostaną powierzone 
czynności w zakresie usługi całodobowej ochrony budynku oraz zobowiązał się, że grupa 
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interwencyjna dojedzie do budynku w ciągu 10 minut. Na realizację zamówienia zamierzano 
przeznaczyć kwotę 360.000,00 zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone 
zostały środki finansowe niezbędne do wykonania zadania w wysokości odpowiadającej cenie 
brutto wybranej oferty. Termin realizacji zadań zaplanowany został na okres od 01.01.2017 r. 
do 31.12.2018 r. 

35.   w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na kontynuację opieki autorskiej dla 
oprogramowania FINN 8 SQL. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą 
zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: LTC Sp. z o. o. z siedzibą w Wieluniu, która 
zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 377.610,00 zł brutto. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został: w zakresie rozbudowy funkcjonalności programu FINN 8  SQL – 
7 dni od daty podpisania umowy, w zakresie kontynuacji opieki autorskiej - na okres od 
01.01.2017 r. do 31.12.2019 r., 

36. w sprawie zakupu oprogramowania Cisco Prime – systemu do zarządzania urządzeniami 
sieciowymi Cisco. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie dostawy oprogramowania Cisco 
Prime – systemu do zarządzania urządzeniami sieciowymi Cisco, firmie Q4Net Poznań Sp. z o. o.  
z siedzibą w Suchym Lesie, za kwotę 17.307,74 zł brutto, 

37. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów udziału Powiatu 
Poznańskiego na Targach Edukacyjnych 2017 w Poznaniu, w kwocie 2.500,00 zł brutto. Targi 
odbędą się w dniach od 24 do 26 marca 2017 r. Podczas trwania imprezy, pracownicy Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu będą na stoisku udostępniać ofertę edukacyjną 
wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Dodatkowo, w styczniu 2017 roku, 
wszystkie szkoły oraz poradnie psychologiczno - pedagogiczne otrzymają wsparcie finansowe  
z przeznaczeniem na działania promocji bezpośredniej lub wynajem stoiska o powierzchni 4 m² 
na Targach Edukacyjnych. Zainteresowanie udziałem w Targach Edukacyjnych 2017 wyrazili 
dyrektorzy: ZS Nr 1 w Swarzędzu oraz  ZS Nr 2 w Swarzędzu, 

38. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r.  Po zapoznaniu się z opinią 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz przeanalizowaniu przedłożonego przez 
Wykonawcę projektu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r. stwierdzono, że projekt 
dokumentu wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, o jakich mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 71). W związku z powyższym projekt Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r. 
powinien zostać poddany procedurze SOOŚ, 

39. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji umowy na: Przygotowanie 
wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii 
w budownictwie" dla Pałacu w Skrzynkach, Plac Parkowy 1 - do dnia 22.12.2016 r.,  

40. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Roboty budowlane związane  
z renowacją elewacji Zamku Kórnickiego wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim  
w zakresie: wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – ceglana część 
elewacji z wyłączeniem wieży” przez Polską Akademię Nauk Bibliotekę Kórnicką. Zarząd Powiatu 
przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 80.000,00 zł  brutto. Polska 
Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka wykonała w terminie prace określone w umowie  
z 15.07.2016 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 wraz z jego korektą i nie wniósł do niego uwag, 

41.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Wykonanie remontu –wymiana 
podłogi na antresoli od strony zachodniej w XVIII – wiecznym Kościele p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Krośnie” przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Matki Boskiej 
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Częstochowskiej w Krośnie. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania  
ww. zadania na kwotę 40.000,00 zł  brutto. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Matki Boskiej 
Częstochowskiej 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, 

42.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego 
zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 2765/15 wydanego przez Starostę Poznańskiego z dnia 
9.06.2016 r. Pierwszy etap realizacji”  przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Wszystkich Świętych  
w Chludowie. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 
100.000,00 zł brutto. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie wykonała 
w terminie prace określone w umowie z 19.07.2016 r. i złożyła sprawozdanie końcowe  
z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy 
obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków  
i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził 
sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag, 

43.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Niezbędne zabezpieczenia, 
zachowanie i utrwalanie substancji drewnianej więźby dachowej z równoczesną modernizacją 
instalacji elektrycznej wraz z zakupem i montażem instalacji przeciwwłamaniowej, 
przeciwpożarowej i odgromowej” przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Wszystkich Świętych  
w Kórniku. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 
179.255,00 zł brutto. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku wykonała  
w terminie prace określone w umowie z 11.07.2016 r. i złożyła sprawozdanie końcowe  
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, 

44.   w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego dla adwokata Pawła Sowisło (Kancelaria 
Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski sp.k. z siedzibą w Poznaniu)  
do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w sprawie z powództwa Powiatu Poznańskiego 
przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Wielkopolskiemu. Pełnomocnictwo obejmuje 
umocowanie do wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, we wszelkich 
rodzajach postępowań przed sądami powszechnymi każdej instancji oraz Sądem Najwyższym,        
a także organami egzekucyjnymi, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie 
postępowania, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 
orzeczenia i postępowania wywołanego ich wniesieniem, a także wszelkich czynności 
dotyczących zabezpieczenia i egzekucji. Pełnomocnictwo obejmuje prawo udzielania dalszych 
pełnomocnictw substytucyjnych. Jednocześnie potwierdza się wszystkie dokonane czynności 
procesowe przez pełnomocnika oraz działających z jego umocowania pełnomocników 
substytucyjnych w sprawie z powództwa Powiatu Poznańskiego p-ko Skarbowi Państwa 
Wojewodzie Wielkopolskiemu o uzupełnienie dotacji, przyznanych Powiatowi Poznańskiemu  
w 2008 i 2009 roku na załatwienie spraw, dotyczących zwrotu nieruchomości, stanowiącej 
własność Miasta Poznania przed Sądem Okręgowym w Poznaniu i Sądem Apelacyjnym                          
w Poznaniu (aktualne sygn. akt XII C 573/16, I ACa 746/16), 

45.   w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr ZP.272.00044.2015 z dnia 14.10.2015 r., 
zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  
na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych 
jednostek organizacyjnych. W ramach zmiany ww. umowy, zawartej z Powszechnym Zakładem 
Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, zrealizowane zostanie zamówienie uzupełniające  
za kwotę 23,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres  
do 31.12.2017 r.  Zamówienie przewidziane do wykonania dotyczy powtórzenia tego samego 
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rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe i polegać będzie na ubezpieczeniu 
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Złotoryjsku, przy  
ul. Złotoryjskiej 13 (budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym drewnianym  
na fundamencie murowanym oraz budynkiem gospodarczym murowanym), 

46.   w sprawie zatwierdzenia wyników, w zakresie części nr 5, postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę sprzętu komputerowego, usług 
serwisowych producenta, licencji na oprogramowanie oraz skanerów, z podziałem na 5 części. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez SevenComp Marcin Indrzejczak z siedzibą 
w Swarzędzu, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 32.976,05 zł brutto  
i udzielono 12 miesięcy dodatkowej gwarancji na zaoferowane skanery, której zakres tożsamy 
jest z zakresem wymaganej przez Zamawiającego gwarancji 12 - miesięcznej. W postępowaniu 
złożono 6 ofert, do kwoty 34.716,75 zł brutto, jedna oferta została odrzucona. Na wykonanie 
zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 35.793,00 zł brutto, 

47.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego 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.). Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez Konsorcjum:  

− Lider – POLHOL Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa Andrzej 
Mocydlarz z siedzibą w  Poznaniu, 

− Partner – AUTO - CHARA Pomoc Drogowa, Transport Specjalny Marian Chara z siedzibą  
w  Poznaniu, 

− Partner – PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, 
które zaproponowało realizację zamówienia za kwotę 478.221,53 zł brutto. Czas dojazdu  
na miejsce zdarzenia od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu wyniesie 50 minut. 
Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.   
Na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 480.000,00 zł brutto, 

48.   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy prawo zamówień publicznych, obejmujących wykonanie konserwacji systemów oraz 
instalacji elektrycznych zamontowanych w budynkach, stanowiących własność Powiatu 
Poznańskiego, położonych w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 oraz Słowackiego 8, a także  
w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 20 i w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 wraz z usuwaniem 
awarii ww. instalacji i systemów, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., 

49.   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej dostawy usług poczty elektronicznej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Firmą Jarosław Kaźmierczak Hardsoft -
Telekom z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 116.233,77 zł brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 5 dni od dnia podpisania umowy. Na realizację zamówienia 
zamierzano przeznaczyć kwotę 126.690,00 zł brutto, 

50.   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych Spółce Eden Springs Sp. z o. o. ul Perła 10, 41-300 Dąbrowa 
Górnicza,  na sukcesywną dostawę 55 000 I wody naturalnej źródlanej w okresie od 01.01.2017 r. 
- 31.12.2017 r. wraz z dzierżawą dystrybutorów oraz przeprowadzeniem sanityzacji urządzeń. 
Zamówienie obejmuje budynki Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18  
i Słowackiego 8 oraz filie Wydziału Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach przy ul. Kościuszki 4, 
Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25 i Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20. Wartość przedmiotu 
zamówienia wynosi 30.409,50 zł brutto, 

51. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Program jest 
działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Celem programu jest 
stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, 
poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży,  
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w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci  
i młodzieży, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci  
i młodzieży. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch 
edycjach: wiosennej (od 10.01.2017 r. do 22.06.2017 r.) i jesiennej (od 01.09.2017 r. do 
15.12.2017 r.), systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego 
uczestnika, w 60 - minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15 - osobowych. 
Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla 
każdej grupy. Jedna grupa ćwiczebna musi składać się wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a zajęcia 
muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej 
szkoły. Udziałem w programie zainteresowane są trzy szkoły prowadzone przez Powiat 
Poznański: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy oraz Zespół Szkół w Puszczykowie, 

52. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę kontynuacji opieki autorskiej nad 
eksploatacją oraz serwisem oprogramowania EGB2005 – N. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. firmą 
INTERGRAPH Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która zaproponowała realizację 
zamówienia za kwotę 37.062,36 zł brutto. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 
39.121,38 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 01.01.2017 r. 
do 31.12.2017 r., 

53. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych, 
papieru, materiałów eksploatacyjnych, urządzeń kopiująco - drukujących oraz materiałów 
archiwizacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 4 części: 

− Część nr 1 - Artykuły biurowe - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez RODAN Sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu, która na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowała: kwotę 
51.600,00 zł brutto, termin dostawy: 1 dzień roboczy. Całkowita wartość umowy wyniesie 
55.000,00 zł brutto. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie 
zaproponowanych w ofercie cen jednostkowych brutto za faktyczne ilości zamówionych 
artykułów biurowych w okresie obowiązywania umowy. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania 
kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację umowy, 

− Część nr 2 - Papier - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez DAXER z siedzibą w Poznaniu, 
która na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowała: kwotę 66.952,11 zł brutto, 
termin dostawy: 1 dzień roboczy. Całkowita wartość umowy wyniesie 70.000,00 zł brutto. 
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie zaproponowanych w ofercie cen 
jednostkowych brutto za faktyczne ilości zamówionego papieru w okresie obowiązywania 
umowy. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
umowy, 

− Część nr 3 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco - drukujących - zatwierdza się 
wybór oferty złożonej przez JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej z siedzibą  
w Warszawie, która na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowała: kwotę 103.402,41 
zł brutto, termin dostawy: 1 dzień roboczy. Całkowita wartość umowy wyniesie 100.000,00 zł 
brutto. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie zaproponowanych               
w ofercie cen jednostkowych brutto za faktyczne ilości zamówionych materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco - drukujących w okresie obowiązywania umowy. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 12 miesięcy od dnia podpisania 
umowy lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację umowy, 

− Część nr 4 - Materiały archiwizacyjne - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Firmę 
Usługowo - Handlową ANNA Anna Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie, która na potrzeby 
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porównania i oceny ofert zaproponowała: kwotę 47.186,00 zł brutto, termin dostawy:  
1 dzień roboczy. Całkowita wartość umowy wyniesie 45.000,00 zł brutto. Rozliczenia  
z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie zaproponowanych w ofercie cen 
jednostkowych brutto za faktyczne ilości zamówionych materiałów archiwizacyjnych  
w okresie obowiązywania umowy. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 
do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający 
przeznaczył na realizację umowy, 

54. w sprawie podpisania umowy na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet (łącze 
podstawowe) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu przez okres 2 lat (od 02.02.2017 r. 
do 01.02.2019 r.),  z firmą NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 29.490,48 zł brutto, 

55. w sprawie podpisania umowy na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet (łącze zapasowe) 
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu przez okres 2 lat (od 20.01.2017 r.  
do 19.01.2019 r.) z Instytutem Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – 
Sieciowe z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 29.992,32 zł brutto, 

56. w sprawie podpisania umowy na wznowienie usługi opieki autorskiej na oprogramowanie 
Podatki i Opłaty Lokalne (moduł wieczyste użytkowanie) WYDRA na okres 3 lat, z firmą Sputnik 
Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 11.070,00 zł brutto, 

57. w sprawie zawarcia umowy na zarządzanie archiwum akt pracowniczych dot. zlikwidowanego 
Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” spzoz. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wyniesie 
676,50 zł brutto, 

58. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego 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 - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Hetman Sp.     
z o. o. z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 
311.520,00 zł brutto, a do jego wykonania przeznaczy 100% osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 300.000,00 
zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe 
niezbędne do wykonania zadania w wysokości odpowiadającej cenie brutto wybranej oferty, 

− Część nr 2 - sprzątanie pomieszczeń zajmowanych przez jednostki organizacyjne 
Zamawiającego, w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 - zatwierdza się wybór 
oferty złożonej przez Grupa Astra lnvestment Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, która 
zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 84.000,00 zł brutto, a do jego wykonania 
przeznaczy 100% osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Na wykonanie zadania 
zamierzano przeznaczyć kwotę 90.000,00 zł brutto, 

− Część nr 3 - sprzątanie pomieszczeń Filii Wydziału Komunikacji i Transportu, mieszczącej się  
w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Konsorcjum: 
Lider - Jantar 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, Partner - Jantar Sp. z o. o. z siedzibą  
w Słupsku, które zaproponowało realizację zamówienia za kwotę 16.226,40 zł brutto,  
a do jego wykonania przeznaczy 100% osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  
Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 17.000,00 zł brutto, 

− Część nr 4 - sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu położonego przy ul. 
Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez 
Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała realizację zamówienia za 
kwotę 504.479,04 zł brutto, a do jego wykonania przeznaczy 100% osób zatrudnionych  
na podstawie umowy o pracę. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 
478.530,41 zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki 
finansowe niezbędne do wykonania zadania w wysokości odpowiadającej cenie brutto 
wybranej oferty, 
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− Część nr 5 - sprzątanie pomieszczeń biurowych w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu  
w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25 - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez 
Konsorcjum: Lider - Jantar 2 Sp. z o. o., z siedzibą w Słupsku, Partner - Jantar Sp. z o.o.,  
z siedzibą w Słupsku, które zaproponowało realizację zamówienia za kwotę 29.933,28 zł 
brutto, a do jego wykonania przeznaczy 100% osób zatrudnionych na podstawie umowy  
o pracę. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 38.649,34 zł 
brutto, 

− Część nr 6 - sprzątanie pomieszczeń biurowych w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu  
w Pobiedziskach ul. Kościuszki 4 - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Konsorcjum:  
Lider - Jantar 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku; Partner - Jantar Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, 
które zaproponowało realizację zamówienia, za kwotę 24.088,32 zł brutto, a do jego 
wykonania przeznaczy 100% osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  
Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 26.940,28 zł brutto. 

Termin realizacji zadań zaplanowany został na okres do 31.12.2018 r., 
59.   w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz preliminarza wydatków z budżetu Powiatu 

Poznańskiego na rok 2017 na powierzenie realizacji zadania publicznego 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. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty Fundacji Polskich 
Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” z  siedzibą w Poznaniu oraz preliminarz wydatków  
w  wysokości 300.000,00 zł, 

60.   w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek 
terminowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na  zawarcie 
umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Pocztą Polską S.A.  
z siedzibą w Warszawie, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 15.289,09 zł 
brutto. Zamówienie realizowane będzie do dnia 31.12.2019 r. lub do wykorzystania kwoty,  
jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na jej wykonanie, tj. do wysokości 17.405,40 zł brutto. 
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych 
brutto za faktyczne ilości wysłanej korespondencji w okresie obowiązywania umowy,  

61.  w sprawie zmiany Uchwały Nr 1348/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2016 r.  
w sprawie zakupu dwóch urządzeń sieciowych Fortigate 2000 pracujących w klastrze A-4  
wraz z rocznymi serwisami „8x5 Forticare and FortiGuard UTM”. Zmiana spowodowana  
jest błędem pisarskim dotyczącym kosztu zlecenia. Prawidłowy maksymalny koszt zlecenia 
wynosi 47.355,00 zł brutto, 

62.   w sprawie wystąpienia o nadanie medalu za Długoletnią Służbę Pani Hannie Łabuzińskiej - 
Dyrektorowi Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Luboniu (medal nadaje Prezydent RP), 

63.   w sprawie wystąpienia o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Pani Bożenie Mazur, 
Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie (medal nadaje Minister 
Edukacji Narodowej), 

64.   w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż   
ul.  Poznańskiej (od ul. Admiralskiej do dz. nr 274/3) w Jankowicach – droga publiczna 
powiatowa, gm. Tarnowo Podgórne. W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę ścieżki 
rowerowej, pogłębienie i oczyszczenie rowów, umocnienie terenów przyległych warstwą humusu 
z obsianiem trawą, zjazdów do przyległych nieruchomości, budowę kanału technologicznego.  
Po przeanalizowaniu wniosku, wskazuje się, że wnioskodawca nie spełnia wymogu art. 11b ust. 1 
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.), ponieważ Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne nie jest zarządcą drogi powiatowej, ani nie działa z upoważnienia Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu w sprawie zaopiniowania inwestycji, objętej wnioskiem o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wskazuje się, że przedmiotowa 



16 
 

inwestycja, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym oraz wnioskiem, nie umożliwia 
bezpiecznej obsługi ruchu pieszego, np. z przystanku autobusowego po ścieżce rowerowej, 

65.   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie  art. 4 pkt 8 ustawy 
prawo zamówień publicznych, na sukcesywną dostawę tonerów dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, firmie ARCUSS S.A. z siedzibą w Warszawie, do kwoty 50.000,00 zł,  
w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Zapytanie ofertowe skierowano do 3 firm,   
w wyznaczonym terminie ofertę złożyła jedna firma, 

66.   w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu 
przesyłek listowych, paczek pocztowych i druków bezadresowych, w tym również przesyłek 
rejestrowanych i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, przemieszczaniu  
i doręczaniu ich adresatom, dokonywania ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych, 
prowadzenie postępowania reklamacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) oraz usługi odbioru korespondencji z siedziby 
zamawiającego, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,  

67.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pojazdu o nr rej. PZ 67161 oraz upoważnienia Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach do dokonania czynności niezbędnych do sprzedaży 
pojazdu, w tym do zlecenia wyceny samochodu przez rzeczoznawcę oraz zawarcia umowy 
sprzedaży, 

68.  w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  
w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
Powiatu i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy. Upoważnienie dotyczy 
kierowników następujących jednostek budżetowych Powiatu Poznańskiego: Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu, Zespół Szkół w Kórniku, Zespół Szkół w Puszczykowie, Zespół Szkół nr 1  
w Swarzędzu, Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu, Zespół Szkół w Mosinie, Zespół Szkół  
w Bolechowie, Zespół Szkół w Rokietnicy, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie, 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Poradnia 
Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  
w Puszczykowie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Swarzędzu, Dom Dziecka w Kórniku - 
Bninie, Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
w Kobylnicy, Dom Rodzinny w Swarzędzu, Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach,  Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,  Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  
i  Kartograficznej w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu,  

69.   w sprawie przyznania Gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2017 roku w następującej wysokości:  
Buk - 101.700,00 zł, Kostrzyn - 224.400,00 zł, Kórnik - 58.200,00 zł, Mosina - 148.900,00 zł, 
Murowana Goślina - 191.000,00 zł, Pobiedziska - 233.600,00 zł, Puszczykowo - 201.300,00 zł, 
Stęszew - 99.800,00 zł, Swarzędz - 252.700,00 zł, 

70.   w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017, 
71.   w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie ustalania zgonu i jego 

przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego           
w 2017, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 
4.900,00 zł, 

72.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na modernizację sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – Segment D, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej, 

73.  w sprawie zmiany uchwały Nr 1384/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 grudnia  
2016 roku w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, przeprowadzonego w trybie  zamówienia z wolnej ręki na kontynuację opieki 
autorskiej dla oprogramowania FINN 8SQL. Zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej, 
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74.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej na zastępstwo 
procesowe z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski, Spółka 
komandytowo – akcyjna, na kwotę 84.132,00 zł brutto. Umowa zawarta zostanie na czas 
określony, tj. do dnia 31.12.2017 r., 

75.  w sprawie powołania komisji konkursowych ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert  
na realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2017 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, 
kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa  
i ochrony ludności, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następującym składzie: 
1) Komisja ds. edukacji:  

a) Przewodniczący - Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, 
b) Członek - Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu. 

2) Komisja ds. kultury i sztuki:  
a) Przewodniczący - Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, 
b) Członek - Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu. 

3) Komisja ds. kultury fizycznej i turystyki:  
a) Przewodniczący - Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, 
b) Członek - Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu. 

4) Komisja ds. pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia: 
a) Przewodniczący - Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, 
b) Członek - Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu. 

5) Komisja ds. ratownictwa i ochrony ludności: 
a) Przewodniczący - Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, 
b) Członek - Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu. 
Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 1358/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. ogłosił nabór na członków  
ww. komisji konkursowych. Zgłoszeń można było dokonywać w terminie od 12.12.2016 r.  
do 20.12.2016 r. Żadna z organizacji nie zgłosiła kandydatów na członków komisji 
konkursowych,  

76.   w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację 
zadań powiatu poznańskiego w roku 2017 w dziedzinie zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wskazane w art. 15 ust. 1 
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w składzie: Przewodniczący - 
Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, Członek - Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu. Zarząd 
Powiatu Uchwałą Nr 1359/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. ogłosił nabór na członków ww. komisji 
konkursowej. Zgłoszeń można było dokonywać w terminie od 12.12.2016 r. do 20.12.2016 r. 
Żadna z organizacji nie zgłosiła kandydatów na członków komisji konkursowej, 

77. 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 939NR i PWI 0636. Upoważnienie 
wydano na okres od 13.01.2017 r. do 25.01.2017 r., 

78. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez 
zakup czasu antenowego na emisję spotu o programie telewizyjnym „Powiatowa 17.”,  
w wysokości 3.896,64 zł brutto. Wykonanie usługi powierza się Telewizji Polskiej S. A. Oddział  
w Poznaniu. Na antenie TVP 3 Poznań, w okresie od 18.01.2017 r. do 03.02.2017 r. wyemitowany 
zostanie spot powiatu poznańskiego - podsumowujący program telewizyjny „Powiatowa 17.", 
który w 2016 roku stanowił podstawę działań marketingowych powiatu: 48 odcinków, 300 
materiałów filmowych, blisko 600 minut emisji. „Powiatowa 17." odwiedziła każdą z 17 gmin 
pokazując ważne wydarzenia dla jej społeczności. Prezentowała  m.in. koncerty, festyny, rajdy 
turystyczne, imprezy sportowe, działalność instytucji, placówek edukacyjnych i organizacji 
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pozarządowych. Emisja ww. materiału ma także zachęcić do oglądania „Powiatowej 17."  
w bieżącym roku, 

79.   w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ul. Mechowskiej i Katarzyńskiej  
w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska  
od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego). W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę jezdni, 
chodnika, ścieżki rowerowej, skrzyżowania, zjazdów, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
wodociągu, gazociągu, oświetlenia drogowego, kanalizacji teletechnicznej, usunięcia kolizji 
elektroenergetycznych. Należy zachować spójność styku projektowanej ul. Katarzyńskiej  
z planowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu inwestycją związaną z drogą powiatową 
nr 2407P -  ul. Swarzędzka w m. Gruszczyn, w ramach której już zawarto odcinek ul. Katarzyńskiej. 
Ponadto, 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), 

80. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ul. Łąkowej w Czerwonaku,  
gm. Czerwonak. W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę jezdni, chodnika, zjazdów, 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej. 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). Ponadto, przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej należy wystąpić do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o opinię 
geometrii drogi - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, w związku z § 3 ust. 1 
pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.), 

81. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ul. Rolnej w Czerwonaku,  
gm. Czerwonak. W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę jezdni, chodnika, zjazdów, 
kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego. 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). Ponadto, przed uzyskaniem decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy wystąpić do Starosty Poznańskiego  
z wnioskiem o opinię geometrii drogi - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane,  
w związku z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.), 

82. w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych na 2017 rok. W 2017 r. zaplanowano 
łącznie 7 postępowań na dostawy (paliwo, materiały biurowe, tablice rejestracyjne, artykuły 
reklamowe, komputery wraz ze sprzętem w ramach realizowanych projektów na potrzeby 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, oprogramowanie w ramach realizowanych projektów  
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wyposażenie do pracowni tematycznych: 
informatyczna, hotelarska, gastronomiczna, logistyczna, architektury krajobrazu, organizacji 
reklamy, fryzjerska, elektryczna, doradcy zawodowego - w ramach realizowanych projektów),  
12 postępowań na usługi (usługi usuwania i przechowywania pojazdów, kurs na prawo jazdy  
w ramach realizowanych projektów, realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających 
azbest, przeprowadzenie obserwacji lub monitoringu dla terenów powiatu poznańskiego, na 
których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, 
dokumentacja budowlana, nadzór inwestorski, ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności 
cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, wznowienie umowy 
serwisowej na system PZOON, wznowienie umowy serwisowej na system FOKA, wznowienie 
umowy na system informacji prawnej SIP, świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć 
sportowo – rekreacyjnych) oraz 8 postępowań na roboty budowlane (modernizacja budynku przy 
ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, przebudowa kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją 
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gazową dla budynków ZS w Puszczykowie, budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS Nr 
1 w Swarzędzu, modernizacja budynku ZS nr 1 w Swarzędzu – wentylacja sal lekcyjnych, 
rozbudowa ZS w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, rewaloryzacja wnętrz dawnego 
kompleksu cysterkiego - obecnie SOSW Owińska, modernizacja budynku Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu, zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni         
i internatu ZS w Mosinie). Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 stanowi załącznik 
do uchwały, 

83. w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy dotyczącej świadczenia usług pocztowych z Pocztą 
Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, która szacowane ilości wysyłanej korespondencji wyceniła  
na kwotę 137.450,28 zł brutto. Zadanie będzie realizowane do dnia 31.03.2017 r.  
lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego wykonanie,  
tj. do wysokości 148.135,38 zł brutto. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie 
zaoferowanych cen jednostkowych brutto za faktyczne ilości wysyłanej korespondencji w okresie 
obowiązywania umowy, 

84. w sprawie wykonania instalacji światłowodowej w budynku przy ul. Jackowskiego 18,  przez firmę 
T.T. SYSTEMS s. j. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 14.959,68 zł brutto,  w związku z planowaną 
modernizacją szkieletu sieci komputerowej, zakładającej zwiększenie przepustowości z 1Gbit/s na 
10Gbit/s, 

85. w sprawie wyrażenia zgody na: Wykonanie mapy do celów projektowych  terenu działki nr 355  
w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2, przez firmę Dionizy Waloszczyk Usługi Geodezyjno – 
Kartograficzne z siedzibą w Poznaniu. Wartość prac ustalono na kwotę 1.168,50 zł brutto, 

86. w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Jankiewicza – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1  
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych  
z realizacją projektu w ramach programu Erasmus +. Upoważnienie obejmuje czynności związane 
z realizacją projektu pn. „Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych  
w pojazdach samochodowych”, a w szczególności: 

− podpisanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, 

− podpisanie umowy na realizację projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  
w Warszawie, dot. uczestnictwa w programie  Erasmus +, 

− dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi przez Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji w Warszawie, 

− podpisywanie dokumentów oraz składanie oświadczeń woli dot. Programu.  
W ramach ww. Projektu planowane są wiosną i jesienią w 2018 r. i 2019 r. 2 wyjazdy  
po 16 uczniów do Korbach. Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu 
mechatroniki samochodowej oraz doskonalenie słownictwa niemieckiego zawodowego. 
Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych  
oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. 
Wdrożenie projektu pozwoli także wyposażyć uczniów ZS nr 1 w Swarzędzu w umiejętności 
praktyczne, które są aktualnie preferowane i wymagane na rynku pracy, a tym samym wzmocni 
pozycję szkoły, jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów. Przewidywana wartość 
projektu to ok. 68 000 euro. Projekt będzie w 100 % finansowany przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu Erasmus +, 

87. w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Poznańskiego, położonej w gminie Kostrzyn, zapisanej w księdze wieczystej KW 
P01F/00033879/6, 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.  Ww. działki nie stanowią obecnie pasa jakiejkolwiek drogi powiatowej, 

88. w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia fakultatywne w I półroczu 2017 r. dla 
uczniów klas maturalnych, w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański w wysokości 
57.000,00 zł, z podziałem: 

− ZS Rokietnica - 4.841,00 zł (40 maturzystów) 
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− ZS Mosina - 4.599,00 zł (38) 

− ZS Kórnik - 3.994,00 zł (33) 

− ZS Puszczykowo - 8.955,00 zł (74) 

− ZS nr 1 Swarzędz - 14.401,00 zł (119) 

− ZS nr 2  Swarzędz -12.223,00 zł (101)  

− ZS Bolechowo - 7.987,00 zł (66)  
Na rok 2017 zaplanowano na ten cel 100.000,00 zł. W I półroczu 2017 r. (4 miesiące zajęć) 
przeznacza się kwotę 57.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 43.000,00 zł planuje się 
przeznaczyć w II półroczu 2017 roku (3 miesiące zajęć). Podziału środków dokonano przy 
uwzględnieniu liczby maturzystów w poszczególnych szkołach, zgodnie z obowiązującym 
Programem wspierania edukacji. Zajęcia odbywać się będą od stycznia do kwietnia 2017 r. Liczba 
uczniów jest zgodna z informacjami zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 
30.09.2016 r. - 471 uczniów, 

89.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej  
nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo na odcinku drogi krajowej S11 węzeł Gądki do drogi 
wojewódzkiej nr 434, gm. Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie. W ramach 
zadania przewiduje się m.in. budowę jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, 
zjazdów publicznych i indywidualnych, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę przepustów, 

90.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej  
nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku drogi powiatowej DK 2391P (ul. Komornicka  
do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie), gm. Komorniki, powiat 
poznański, województwo wielkopolskie. W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę jezdni, 
chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów publicznych i indywidualnych, kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia drogowego oraz  przebudowę przepustów, 

91. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup i emisję na antenie Telewizji STK  
Swarzędz audycji (zaplanowano 66 audycji) ukazujących aktywność społeczną powiatu 
poznańskiego,  w kwocie 99.000,00 zł brutto. Audycje emitowane będą od lutego do grudnia 
2017 roku, 

92. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „Program edukacyjno – korekcyjny 
PARTNER”, na kwotę 5.000,00 zł brutto. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, po dokonaniu 
oceny merytorycznej i finansowej sprawozdania przedłożonego przez Wykonawcę, nie wnosi 
uwag. Przekazana  dotacja  została rozliczona w całości, 

93. w sprawie dokonania podziału środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański oraz przekazania ich do planów 
finansowych jednostek. Środki finansowe w kwocie 175.000,00 zł zostały rozdysponowane 
pomiędzy poszczególne placówki, po uwzględnieniu liczby uczniów w szkołach dla dzieci  
i młodzieży, do których kierowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z Programem wspierania 
edukacji w powiecie poznańskim i zostaną przekazane do planów finansowych jednostek. Liczba 
uczniów jest zgodna z Systemem Informacji Oświatowej i na dzień 30.09.2016 r. i  wynosi 3 072. 
Dokonano następującego podziału środków finansowych: 

− ZS Rokietnica  - 17.603,00 zł  

− ZS Mosina - 15.723,00 zł 

− ZS Kórnik -  9.684,00 zł 

− ZS Puszczykowo - 16.919,00 zł 

− ZS nr 1 Swarzędz - 58.504,00 zł 

− ZS nr 2  Swarzędz - 17.204,00 zł 

− ZS Bolechowo - 22.900,00 zł 

− SOSW Mosina - 6.722,00 zł 

− SOSW Owińska - 9.741,00 zł.  
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Zachowana została kwota 25.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na realizację innych zadań 
edukacyjnych wynikających z bieżących potrzeb szkół, 

94. w sprawie  przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie organizacji eliminacji 
powiatowych konkursu Wiedzy o Wielkopolsce w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na 
poczęstunek dla uczniów. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów i jest niezwykle wartościowym elementem edukacji regionalnej, kształtującej 
poczucie tożsamości lokalnej. Odbywa się on corocznie już od dwudziestu lat. Etap powiatowy 
odbędzie się 27.02.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie. Będzie w nim 
uczestniczyło 45 uczniów z terenu powiatu poznańskiego, 

95. w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Budzyńskiego – Dyrektora Zespołu Szkół  
w Puszczykowie, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych z realizacją projektu  
w ramach programu Erasmus+, a w szczególności obejmujących: podpisanie wniosku  
o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu Erasmus +, podpisanie umowy  
na realizację projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, dotyczącej 
uczestnictwa w programie Erasmus +, dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi 
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, podpisywanie dokumentów  
oraz składanie oświadczeń woli dotyczących Programu, 

96.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej  
w m. Witobel, gm. Stęszew. Przedmiotowa droga Uchwałą Nr XV/116/86 Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Poznaniu z dnia 10 października 1986 r. zaliczona została do kategorii dróg 
publicznych gminnych. Droga ta zlokalizowana była wówczas na terenie miasta Stęszew. 
Jednakże w związku ze zmianą granic obrębów geodezyjnych droga objęta została obrębem 
Witobel. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem 
przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego 
zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. W myśl art. 4 pkt 2 powyższej ustawy, gdzie 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", zaliczeniu do kategorii dróg publicznych, powinny podlegać drogi będące 
budowlą. Jeśli drogi nie są budowlą zgodnie z powyższą definicją i nie posiadają utwardzonej 
nawierzchni, nie mogą one stanowić dróg publicznych. Przedmiotowa ul. Stęszewska nie stanowi 
budowli, a jedynie teren gruntowy, wobec czego pozbawienie jej kategorii drogi publicznej jest 
zasadne. Jednakże ze względu na nieuregulowanie przez Gminę od 1986 r. stanu prawnego 
nieruchomości zajętej pod drogę, o której mowa powyżej, pozbawienie drogi dotychczasowej 
kategorii nie jest zasadne. Mając na uwadze, że przedmiotowa droga, jako droga publiczna, 
znajduje się w chwili obecnej w zarządzie Burmistrza Gminy Stęszew, to po pozbawieniu jej 
dotychczasowej kategorii winna w dalszym ciągu pozostać w jego zarządzie, już jako droga 
wewnętrzna. Zgodnie z zapisami art. 8 ww. ustawy zarządzanie drogami wewnętrznymi 
gminnymi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego 
braku - do właściciela tego terenu. Zatem nie może mieć miejsca sytuacja, w której gmina 
pozbawia drogę dotychczasowej kategorii i narzuca tym samym obowiązek jej utrzymania  
na właściciela nieruchomości, na której jest zlokalizowana. Właścicielem wymienionej 
nieruchomości, zgodnie z wypisem ewidencji gruntów jest Skarb Państwa, 

97.   w sprawie  udzielenia upoważnienia do prowadzenia negocjacji w zakresie uzgodnienia 
szczegółów warunkowo dokonanej oceny projektu dofinansowywanego z Unii Europejskiej  
pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji”. 
Upoważnia się Pana Macieja Grupę - Dyrektora Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów,  
do zaciągania zobowiązań i prowadzenia negocjacji projektu pn. „Centrum Kształcenia 
praktycznego w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji i kompetencji". Upoważnia się następujące osoby 
do prowadzenia negocjacji projektu: Marka Walczaka - Inspektora Wydziału Tworzenia i Realizacji 
Projektów, Mariusza Hałasa - Inspektora Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów, Mariusza 
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Musiałowskiego - Inspektora Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów, Piotra Stasiaka -  
zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu, 

98. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia negocjacji w zakresie uzgodnienia 
szczegółów warunkowo dokonanej oceny projektu dofinansowywanego z Unii Europejskiej  
pn. „Gotowi do pracy – Poprawa zdolności do zatrudniania uczniów placówek kształcenia 
zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Upoważnia się Pana 
Macieja Grupę - Dyrektora Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów do zaciągania zobowiązań  
i prowadzenia negocjacji projektu pn. „Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia 
uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański". Upoważnia się następujące osoby do prowadzenia negocjacji projektu: Marka 
Walczaka - Inspektora Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów, Mariusza Hałasa - Inspektora 
Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów, Mariusza Musiałowskiego - Inspektora Wydziału 
Tworzenia i Realizacji Projektów, Pawła Zawieję - Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie, 

99. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2017, 
100. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 
terenie powiatu poznańskiego. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały. Wnioski można 
składać od 30.01.2017 r. do 01.03.2017 r., do godz. 10.00. Nabór wniosków obejmuje prace  
przy zabytkach zlokalizowanych w powiecie poznańskim, których realizacja rozpocznie się  
nie wcześniej niż 07.04.2017 r., a kończy nie później niż 05.12.2017 r., 

101. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2017 r., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, a także określenia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański w następującej 
wysokości:  

− ZS Bolechowo – 16.503,00 zł (45,05 etatu),  

− ZS Kórnik – 7.074,00 zł (19,31), 

− ZS Puszczykowo – 15.188,00 zł (41,46),  

− ZS Nr 1 Swarzędz – 40.032,00 zł (109,28),  

− ZS Nr 2 Swarzędz – 8.989,00 zł (24,54),  

− ZS Mosina – 17.191,00 zł (46,93), 

− ZS Rokietnica – 14.705,00 zł (40,14),    

− SOSW Mosina – 30.171,00 zł (69,64),   

− SOSW Owińska – 49.759,00 zł (114,85), 

− PPP Luboń – 8.232,00 zł (19,00),  

− PPP Puszczykowo – 5.632,00 zł (13,00), 

− PPP Swarzędz – 9.206,00 zł (21,25),  
RAZEM: 222.682,00 zł (564,44 etatów),        

102. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Poznaniu na zakup urządzeń wraz z zestawem igieł typu EZiO, służących do 
podaży leków oraz płynów infuzyjnych drogą szpikową, na kwotę 6.500,00 zł. Rozliczenie dotacji 
wraz z kopią dokumentacji, potwierdzającej zakup sprzętu medycznego przedłożono w terminie 
określonym w umowie. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanego rozliczenia stwierdzono,  
że środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz w pełnej wysokości, 

103. w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia ogólnego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół w Puszczykowie”. Dokument zawiera m.in. dane ilościowe o kadrze dydaktycznej                   
i uczniach ZS w Puszczykowie, informacje o przedmiotach realizowanych w zakresie 
rozszerzonym w klasach LO, analizę wyników egzaminu maturalnego, informacje o: potrzebach 
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w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności ważnych dla ucznia po ukończeniu nauki w Liceum, 
potrzebach w zakresie inwestycji i remontów unowocześniających bazę szkoły, potrzebach          
w zakresie doskonalenia kompetencji nauczycieli oraz w zakresie doradztwa edukacyjno – 
zawodowego dla młodzieży. Przyjęcie diagnozy jest konieczne z uwagi na ubieganie się                 
o wsparcie w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 w ramach WRPO 2014+, 

104. w sprawie zatwierdzenia „Diagnozy potrzeb II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Staniewskiego  
w Swarzędzu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu, w zakresie kształcenia 
ogólnego”. Dokument zawiera m.in.: informacje o kadrze dydaktycznej i uczniach oraz 
kierunkach kształcenia w ZS nr 2 w Swarzędzu, analizę wyników egzaminów maturalnych, 
informacje o potrzebach w zakresie: rozwijania kompetencji z przedmiotów ścisłych uczniów       
w kontekście wyboru zawodu, doposażenia pracowni, szkoleń nauczycieli i uczniów oraz 
doradztwa edukacyjno – zawodowego dla młodzieży. Przyjęcie diagnozy jest konieczne z uwagi 
na ubieganie się o wsparcie w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 w ramach WRPO 
2014+, 

105. w sprawie przekazania szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez Powiat Poznański 
środków finansowych na działania promujące ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018,  
na łączną kwotę 11.000,00 zł: 

− ZS Puszczykowo - 1.100,00 zł, 

− ZS Bolechowo - 1.100,00 zł,  

− ZS Mosina - 1.100,00 zł, 

− ZS nr 2 Swarzędz - 1.100,00 zł, 

− ZS  Kórnik - 1.100,00 zł, 

− ZS nr 1 Swarzędz - 1.100,00 zł, 

− ZS Rokietnica - 1.100,00 zł, 

− SOSW Mosina - 1.100,00 zł, 

− SOSW Owińska - 1.100,00 zł, 

− PPP Puszczykowo - 1.100,00 zł, 
106. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej 
instalacji gazowej oraz technologii kotłowni w Zespole Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, 
zatwierdzenia SIWZ. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na maksymalny okres  
do 21 tygodni od dnia podpisania umowy, 

107. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie opinii technicznej w zakresie 
poprawności działania wentylacji wraz z inwentaryzacją przewodów wentylacyjnych, w budynku 
Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1, z firmą Tomasz Strzelczyk ELEKTRO – KLIMASTAR  
z siedzibą w Poznaniu. Wartość prac ustalono na kwotę 4.920,00 zł brutto. 

108. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielanych dotacji na odstrzał redukcyjny 
lisów i jenotów. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe z rozliczenia udzielanych dotacji 
kołom łowieckim, na łączną kwotę 9.560,00 zł: 

− Koło Łowieckie Nr 21 „Jawor” -  1.640,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 85 „Ryś”  - 1.000,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 33 „Żbik” - 1.080,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 22 „Czajka” - 1.760,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 32 „Lis” -  1.400,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 81 „Drop” -  1.220,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 86 „Sokół” - 640,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 80 „Słonka” - 820,00 zł. 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sprawdził pod względem merytorycznym 
dokumenty świadczące o realizacji zadania i nie wniósł do nich uwag,  
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109. w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielonych dotacji na realizację zadań  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie 
końcowe z rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Luboń w kwocie 10.000,00 zł oraz Komendzie 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 150.000,00 zł. Środki zostały 
wydatkowane na wykonanie nasadzeń na terenie Miasta Luboń (w ramach programu 
zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego) oraz na zakup pompy wężowej do substancji 
chemicznych wraz z osprzętem, a także łodzi ratunkowej wraz silnikiem i niezbędnym 
wyposażeniem (w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej). 
Dokumenty świadczące o realizacji ww. zadań zostały przedłożone w terminach określonych 
umowami. Po przeprowadzeniu ich analizy stwierdzono, że środki finansowe wykorzystane 
zostały zgodnie z przeznaczeniem i w pełnej wysokości, 

110. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ścieżki rowerowej z przejściem 
podziemnym (tunel) pod linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – 
Szreniawa. W ramach zadania przewiduje się m.in. poszerzenie jezdni, budowę chodnika, ścieżki 
rowerowej, zjazdów publicznych i indywidulanych, a także budowę tunelu pod linią kolejową, 

111. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – 
Wrocław, odcinek Wronczyn – Kościan Południe. Inwestycja polegać będzie m.in. na budowie 
jezdni, węzłów drogowych, obiektów mostowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

112. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem 
Zielona Góra, dotyczących zasad kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół 
zawodowych, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej 
Górze, dla którego Miasto Zielona Góra jest organem prowadzącym, 

113. w sprawie zatwierdzenia rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji budżetowej udzielonej 
niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych w 2016 r. 
(zgodnie z załącznikiem do uchwały). Wydział Edukacji sprawdził pod względem merytorycznym  
i zweryfikował roczne rozliczenia składane przez organy prowadzące szkoły. Rozliczenie 
obejmuje dotacje w ogólnej wysokości 693.051,00 zł otrzymane przez I LO w Swarzędzu (EKOS), 
Policealną Szkołę Kosmetyczną Julii Kończak w Puszczykowie, Szkołę Policealną  Lider w Buku, 
Szkołę Policealną Studium Medyczne Lider w Buku, Szkołę Policealną Lider w Pobiedziskach, 
Zaoczne LO nr 1 dla Dorosłych w Murowanej Goślinie, LO dla Dorosłych w Skórzewie, Trzyletnie 
LO dla Dorosłych Lider w Buku, Trzyletnie LO dla Dorosłych Lider w Pobiedziskach, LO Zaoczne 
dla Dorosłych w Kostrzynie, 

114. w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu 
powiatu poznańskiego, realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2017 r. na realizację zadań powiatu 
poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy 
społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym 
konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu zatwierdził preliminarz 
wydatków: 

− w zakresie edukacji (na 10 złożonych wniosków przyznano 5 dotacji, na łączną kwotę  
20.000, 00 zł brutto), 

− w zakresie kultury i sztuki (na 32 złożone wnioski przyznano 26 dotacji, na łączną kwotę 
228.345,00 zł brutto), 

− w zakresie kultury fizycznej (na 68 złożonych wniosków przyznano 46 dotacji, na łączną 
kwotę 400.000,00 zł), 

− w zakresie  turystyki (na 26 złożonych wniosków przyznano 22 dotacje, na łączną kwotę 
110.000,00 zł brutto), 

− w zakresie pomocy społecznej (na 41 złożonych wniosków przyznano 30 dotacji, na łączną 
kwotę 300.000,00 zł brutto), 
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− w zakresie ochrony i promocji zdrowia (na 13 złożonych wniosków przyznano 9 dotacji,  
na łączną kwotę 73.184,99 zł brutto), 

− w zakresie ratownictwa i ochrony ludności (na 2 złożone wnioski przyznano 1 dotację,  
na kwotę 40.000,00 zł brutto). 

115. w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu 
powiatu poznańskiego, realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2017 r. 
na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa. Na zadania mające na celu zwiększanie świadomości prawnej mieszkańców 
powiatu poznańskiego złożona została jedna oferta - przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka z siedzibą w Swarzędzu. Komisja ds. wyboru najbardziej 
korzystnych ofert na realizację zadań w dziedzinie zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa na posiedzeniu w dniu 23.01.2017 r. dokonała oceny merytorycznej oferty  
w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta nie uzyskała 
odpowiedniej ilości punktów kwalifikujących do otrzymania dotacji. W opinii Komisji wskazana 
oferta nie odzwierciedlała w pełni rzeczowego i obszarowego działania, wskazanego  
w ogłoszeniu, a którego celem było upowszechnianie wiedzy o możliwości dostępu do 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej mieszkańców powiatu 
poznańskiego, 

116. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie specjalistycznych zadań powiatowej biblioteki publicznej, 
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przez Bibliotekę 
Publiczną w Swarzędzu, 

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

118. w sprawie przyznania Gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast powiatu poznańskiego w 2017 r. w ogólnej wysokości 325.000,00 zł  
z podziałem na:  

− projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu DP 2465P - ul. Leszczyńska od skrzyżowania  
z sygnalizacją świetlną do ul. Strzałowej, gm. Mosina - wysokość dofinansowania  
17.500,00 zł, 

− projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu DP 2466P - ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania  
z sygnalizacją świetlną do ul. Niezłomnych, gm. Mosina - wysokość dofinansowania  
12.500,00 zł, 

− projekt remontu chodnika w ciągu DP 2463P - ul. Śremska od skrzyżowania z sygnalizacją 
świetlną do ul. Kolejowej, gm. Mosina - wysokość dofinansowania 7.500,00 zł, 

−  remont kanalizacji deszczowej i nakładki bitumicznej w ciągu DP 2490P - ul. Nadwarciańska 
od ul. Kosynierów Miłosławskich do ul. Kraszewskiego, gm. Puszczykowo - wysokość 
dofinansowania 41.850,00 zł,  

− remont nakładki bitumicznej w ciągu DP 2490P - ul. Nadwarciańska od ul. Kraszewskiego  
do DW 431, gm. Puszczykowo - wysokość dofinansowania 156.600,00 zł, 

−  remont ul. Poznańskiej (DP 2501P) na odcinku od ul. Andrzejewskiego do ul. Mosińskiej,  
gm. Stęszew -  wysokość dofinansowania 90.000,00 zł, 

119. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przekazanej  
w roku 2016 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem  
do oczyszczalni gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS  
w Lisówkach”, w wysokości 509.373,00 zł. Po dokonaniu oceny przedłożonego  rozliczenia pod 
względem prawidłowości wykonania zadania i wykorzystania przekazanych środków 
finansowych,  Wydział Inwestycji i Remontów stwierdził, że dotacja została wykorzystana przez 
Gminę Dopiewo zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w pełnej wysokości, 
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120. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dostawy z 28.12.2016 r.  
nr KT.031.00006.2016 z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, obejmującego bezpłatne 
wdrożenie „Systemu Płatności PiK", umożliwiającego dokonywanie przez obywateli opłat 
administracyjnych z tytułu czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, 

121. 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 S.A. 
z siedzibą w Warszawie, 

122. w sprawie odstąpienia od umowy ZP.272.00065.2016 – część nr 4 w zakresie świadczenia usługi 
sprzątania z dnia 29.12.2016 r. zawartej z Hetman sp. z o.o., w związku z wykonywaniem usług 
bez zachowania należytej staranności, 

123. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wybór  realizatora programu polityki zdrowotnej  
w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2017 roku (kontynuacja) 
dla dziewcząt urodzonych w 2003 roku oraz urodzonych w 2002 roku, które nie skorzystały  
ze szczepień w ramach programu realizowanego w 2016 roku i  finansowanego z budżetu 
Powiatu Poznańskiego i nie były wcześniej zaszczepione żadną dawką szczepionki przeciwko 
HPV, zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz na stronie internetowej 
Powiatu Poznańskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego. Powołuje 
się Komisję konkursową do przeprowadzenia  postępowania konkursowego w składzie: Zygmunt 
Jeżewski Członek Zarządu Powiatu – przewodniczący Komisji, Teresa Gromadzińska Dyrektor 
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Dyrektor Wydziału Finansów,  przedstawiciel Komisji 
Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Poznaniu, pracownik Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia, 

124. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wybór realizatora „Programu polityki zakażeń 
pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” w 2017 roku (kontynuacja), 
urodzonych w latach 2009-2015 mających na dzień wykonania szczepienia ukończone 24 

miesiące życia, zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego. Ogłoszenie zostanie 
zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na stronie 
internetowej Powiatu Poznańskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Poznańskiego. Powołuje się Komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania 
konkursowego w składzie: Zygmunt Jeżewski Członek Zarządu Powiatu – przewodniczący 
Komisji, Teresa Gromadzińska Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Dyrektor 
Wydziału Finansów,  przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu 
w Poznaniu, pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, 

125. w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających 
Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach od dłużnika - Przedsiębiorstwa Wielobranżowego - 
Biokonsult sp. z o.o. w kwocie 14.799,65 zł  - należność główna i odsetki od należności głównej  
w wysokości 5.874,67 zł, z uwagi na umorzenie przez komornika postępowania egzekucyjnego, 
wobec bezskuteczności egzekucji, 

126. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2016 rok z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Poznański. Przeprowadzona analiza poniesionych w roku 2016 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,  
o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury 
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazała  
że Powiat Poznański spełnił wymóg zapewnienia średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W związku z tym, nie ma konieczności 
ustalenia i wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych  
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w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Poznański jest organem 
prowadzącym. Sprawozdanie zostało przekazane Radzie Powiatu, 

127. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. 
Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu Pana Marka Borowczaka na 
czas pełnienia funkcji do: reprezentowania Powiatu Poznańskiego w postępowaniach sądowych, 
administracyjnych, egzekucyjnych, związanych z działalnością kierowanej jednostki, udzielania 
dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym powyżej, 

128. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. 
Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu Pana Marka Borowczaka na 
czas pełnienia funkcji do: prowadzenia w imieniu i na rzecz Powiatu Poznańskiego negocjacji 
zmierzających do ustalenia ceny nabycia oraz do nabywania na rzecz Powiatu Poznańskiego 
nieruchomości pod pasami drogowymi dróg powiatowych, występowania w imieniu i na rzecz 
Powiatu Poznańskiego przed właściwymi miejscowo sądami wieczystoksięgowymi w sprawach 
związanych z regulacją stanu prawnego ksiąg wieczystych nieruchomości pod drogami 
publicznymi. Pełnomocnictwo określone w niniejszej uchwale zostanie udzielone w formie aktu 
notarialnego, 

129. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ul. Sokolnickiej w Paczkowie.  
W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę jezdni, chodnika, zjazdów, przebudowę 
skrzyżowania, budowę zatok postojowych, kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych  
i sanitarnych, budowę oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, w sprawie wydania 
pozytywnej opinii dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu radionawigacyjnego 
ILS/DME RWY 28  (ILS-LLZ 28 i ILS-GP/DME 28) obejmująca budowę fundamentów pod 
konstrukcję anten ILS (wraz z montażem anten), montaż kontenerów na urządzenia 
radionawigacyjne oraz rozbudowę infrastruktury technicznej (przyłącza energetycznego  
i kanalizacji teletechnicznej)” w lokalizacji: Port Lotniczy Poznań – Ławica, na terenie powiatu 
poznańskiego, 

130. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
w dziedzinie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. W 2017 roku na realizację  
ww. zadania przeznaczono kwotę 10.00,00 zł brutto. Oferty można składać od 06.02.2017 r.  
do 13.02.2017 r. Ogłoszenie stanowi załącznik do uchwały, 

131. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do spraw wyboru najbardziej 
korzystnych ofert na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w roku 2017 w dziedzinie 
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Kandydatury można składać od 06.02.2017 r. 
do 13.02.2017 r.  Ogłoszenie stanowi załącznik do uchwały, 

132. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na prowadzenie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r.,  
w wysokości 40.000,00 zł brutto. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko  
to postępowanie, którego celem jest analiza skutków realizacji polityki, strategii, planu  
na środowiska. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko stanowi zatem 
istotny element postępowania prowadzącego do przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu 
Poznańskiego do 2030 r., 

133. w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Móla – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu, do podpisywania Wystąpień Realizatora Programu o przyznanie 
środków finansowych PFRON na realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, 
którego celem jest udzielanie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym na zakup 
specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz podpisywania z PFRON umów określających 
wysokość przyznanych  środków finansowych w ramach ww. programu, 

134. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych Spółce Jantar 2 Sp. z o. o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, 
na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z terenem przyległym Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w okresie od 10.02.2017 r. do 31.03.2017 r. 
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 58.885,08 zł brutto,  
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135. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielanych dotacji z przeznaczeniem  
dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Poznaniu, Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy. Sprawozdanie końcowe  
z rozliczenia udzielanych dotacji stanowi załącznik do Uchwały. Wydział Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego sprawdził sprawozdania ze sposobu realizacji dotacji pod względem 
merytorycznym oraz  finansowym i nie wniósł do nich żadnych uwag, 

136. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
ul. Słowackiego 8, z podziałem na 3 części (Część nr 1 – Modernizacja korytarzy II i III piętra, Część 
nr 2 – Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych, Część nr 3 – Wykonanie wiatrołapu  
z kurtyną powietrza), zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

137.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr ZP.272.00044.2015 z dnia 14.10.2015 r., 
zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   
na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych 
jednostek organizacyjnych, zgodnie z treścią załącznika do uchwały. Wykonanie zamówienia 
uzupełniającego w ramach zmiany umowy zrealizowane zostanie przez Wykonawcę,   
tj. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, który zaproponował realizację 
zamówienia za kwotę 3.834,00 zł brutto. Zamówienie przewidziane do wykonania dotyczy 
powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe i polegać będzie na: 

−     ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży  
z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego  
od wszystkich ryzyk (all risk) w zakresie majątku Powiatu, będącego w posiadaniu 
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, 

−      ubezpieczeniu OC, AC, NNW i Assistance dla samochodu osobowego marki Renault  
Megane III Grandtour o numerze rejestracyjnym PO 6R543, użytkowanego przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Poznaniu, 

−      ubezpieczeniu OC, AC, NNW dla ciągnika rolniczego marki Massey Ferguson MF 5608  
o numerze rejestracyjnym PO 1Y612, użytkowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych  
w Poznaniu. 

Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. 
Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i jest zgodne z przedmiotem 
zamówienia podstawowego, 

138. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzątania budynku Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej, 

139. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030  r.,    
z INVEST-ECO s.c. z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 39.500,00 zł. Na zaproszenie do udziału           
w postępowaniu oferty złożyły dwie firmy, druga oferta była na kwotę 39.900,00 zł, 

140. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej 
wymiany instalacji kanalizacji zewnętrznej wraz z izolacją fundamentów  budynku ZS w Kórniku, 
ul. Poznańska 2, z  firmą SZAJERKA Ireneusz Szajerka z siedzibą w Kicinie, na kwotę  14.760,00 zł 
brutto, 

141. w sprawie powołania komisji  konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację 
zadań powiatu poznańskiego w roku 2017 w dziedzinie zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wskazane w art. 15 ust. 1  
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w następującym składzie: 

− Przewodniczący - Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński, 
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− Członek -  Członek Zarządu Powiatu Zygmunt Jeżewski, 
142. w sprawie powołania przedstawiciela samorządu terytorialnego reprezentującego Powiat 

Poznański w Stałym Zespole Ekspertów ds. polityki senioralnej, działającego przy Wielkopolskiej 
Radzie Działalności Pożytku Publicznego – Panią Elżbietę Bijaczewską – Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. Zespół będzie realizował działania w zakresie aktywizacji  
i podnoszenia jakości życia środowisk senioralnych oraz przeciwdziałał wykluczeniu osób 
starszych niesamodzielnych i zależnych. Do jego głównych zadań będzie należeć m.in. analiza 
sytuacji wielkopolskich seniorów, definiowanie celów polityki senioralnej oraz rekomendowanie 
zadań do realizowanej w regionie polityki senioralnej, 

143. 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: Volkswagen Golf o nr rej. DMF 338 i Ford 
Fiesta  o nr rej. POB 90AS. Upoważnienie wydano na okres od 17.02.2017 r. do  04.03.2017 r. 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Kiekrz, dla działek nr 91/27 i 91/28, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: 
teren zabudowy techniczno - produkcyjnej oraz teren zabudowy usługowej, w tym teren 
zabudowy usług różnych, z wyłączeniem usług handlu realizowanych na powierzchni netto 
przekraczającej 2000 m², teren zabudowy techniczno - produkcyjnej oraz teren obsługi 
komunikacji i transportu drogowego, w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, teren 
komunikacji i transportu drogowego, wyznaczony dla drogi wewnętrznej. Na obszarze 
opracowania tracą moc ustalenia Uchwały Nr XI/90/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 
31.08.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kiekrz,  
rejon ul. Poznańskiej i Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania. Plan obejmuje działki nr 91/27  
i 91/28 położone w środkowej części gminy Rokietnica o powierzchni ok. 0,9 ha. W dotychczas 
obowiązującym planie wymienione działki wchodziły w obszar terenów zabudowy techniczno -
produkcyjnej o oznaczeniu 2P. W projekcie zmiany planu działka nr 91/27 przeznaczona jest pod 
teren zabudowy techniczno - produkcyjnej oraz teren obsługi komunikacji i transportu 
drogowego, wyznaczony dla drogi wewnętrznej (P/KS), a działka nr 91/28 przeznaczona jest pod 
teren zabudowy techniczno - produkcyjnej oraz zabudowy usługowej, w tym teren zabudowy 
usług różnych, z wyłączeniem usług handlu realizowanych na powierzchni netto przekraczającej  
2000 m² oraz pod teren komunikacji i transportu drogowego, wyznaczony dla drogi wewnętrznej 
(P/U). Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,   

2.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Komorniki, w rejonie ulic Stawnej i Poznańskiej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza teren 
zabudowy usługowej. Obszar opracowania planu objęty jest ustaleniami „miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Stawnej, Zakładowej  
i Jeziornej – etap 2” uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XLIII/358/2013 z dnia 
28.11.2013 r. Celem przystąpienia do opracowania, jest zmiana przeznaczenia terenu dla działek 
o nr ewid. 658/7, 658/8, 658/10, które w aktualnie obowiązującym planie znajdują się  
w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Planuje się zmianę przeznaczenia 
terenu wymienionych działek na tereny zabudowy usługowej. Ustalenia projektu planu  
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

3.  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. Postanowieniem znak WD.673.16.131.2016.WL z dnia 30.11.2016 r.  
Zarząd Powiatu postanowił uzgodnić bez uwag przesłany pismem znak: PP.MS.7322-7/10 z dnia 
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14.11.2016 r. (data wpływu) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Przekazane ponownie materiały nie wnoszą żadnych zmian w uzgodnionym projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej  
w zieleni w Krosinku, gm. Mosina, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dopiewo, w rejonie ulicy Leśnej, Niecałej i Polnej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni urządzonej i usług, tereny dróg 
wewnętrznych, teren drogi publicznej klasy dojazdowej. Zarząd Powiatu zwraca uwagę,  
że intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu,  
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. Zarząd Powiatu zwraca również 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. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

5.   uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Skórzewo, w rejonie ulicy Nad Potokiem, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren wód powierzchniowych i zieleni naturalnej, teren 
publicznego ciągu pieszo - jezdnego. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

6.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koziegłowy” – 
rejon ulicy Topolowej, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej, teren zieleni urządzonej, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska 
i części wsi Komorniki w rejonie ul. Kolejowej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza: teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej, 
tereny zieleni izolacyjnej, teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, teren 
infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie 
Podgórnym w rejonie ul. Szumin i ul. Sowiej, gm. Tarnowo Podgórne – projekt planu wyznacza: 
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, teren drogi 
publicznej, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

9.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6,  
gm. Puszczykowo - projekt planu wyznacza: teren zabudowy usługowej lub zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Niniejszy plan stanowi zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, 
Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 – strefa A, 
uchwalonego Uchwałą Nr 171/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23.10.2012 r. Zmiana 
dotyczy parametrów zabudowy i możliwości lokalizacji zabudowy w granicy działki na 
nieruchomości u zbiegu ulic Poznańska – Wiosenna. Przedmiotowy projekt zmiany planu dotyczy 
nieruchomości o powierzchni 2756 m2 składającej się z kilku działek gruntu i dotyczy 
dopuszczenia lokalizacji zabudowy usługowej z zachowaniem istniejących funkcji z zakresu 
piekarstwa i cukiernictwa. Ustalenia planu stanowią dopełnienie istniejącej zabudowy usługowo - 
mieszkaniowej wzdłuż ulicy Poznańskiej, 



31 
 

10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Palędzie, w rejonie ulicy Leśnej i Pocztowej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, teren 
zabudowy usługowej, teren zieleni izolacyjnej, tereny dróg wewnętrznych. Bezpośrednio poza 
obszarem projektu planu znajduje się droga powiatowa klasy głównej (G) nr 2401P, relacji 
Dopiewo – Palędzie – Dąbrówka – granica miasta (ul. Pocztowa). 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. Pocztowa), 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. Zarząd Powiatu 
zwraca również 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, 

11. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Trzcielin, w rejonie ulicy Płk. A. Kopy i Środkowej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, tereny 
dróg wewnętrznych. Bezpośrednio poza obszarem projektu planu znajdują się drogi powiatowe: 
klasy głównej (G) nr 2402P, relacji Dopiewo - Trzcielin – Stęszew (ul. Płk. A. Kopy) oraz klasy 
zbiorczej (Z) nr 2412P, relacji Trzcielin – Chomęcice – Rosnowo – Szreniawa (ul. Środkowa). 
Obszar projektu planu położony jest w miejscowości Trzcielin u zbiegu dróg powiatowych nr 
2402P (klasa główna) i nr 2412P (klasa zbiorcza). Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
124) na drogach klasy głównej i zbiorczej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie 
dla terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. Zarząd Powiatu postanowił nie uzgodnić 
projektu ze względu na projektowaną komunikację dla terenu MN/U, między innymi z terenu 
dróg publicznych nr 2402P i nr 2412P. Zarząd Powiatu proponuje w § 12 pkt 2b Uchwały, 
usunięcie treści o dopuszczeniu lokalizacji dojazdów z dróg publicznych oraz zwraca uwagę na 
nieprawidłowe oznaczenie ul. Środkowej, która jest drogą powiatową o nr 2412P. Ponadto, 
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 2402P (ul. Płk. A. Kopy) i nr 2412P (ul. Środkowa),                
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. Ponadto, 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, 

12.   uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta  
Luboń - „Żabikowo Centrum – Południe” – teren szkoły i usług w rejonie ul. Kołłątaja w Luboniu, 
gm. Luboń - projekt planu wyznacza: teren usług oświaty, teren usług sportu i rekreacji, teren 
drogi publicznej - lokalnej, teren drogi publicznej - dojazdowej. Zmianą planu objęto obszar  
o powierzchni 1,6 ha. Celem przedmiotowego projektu zmiany planu jest stworzenie podstaw 
prawnych do wprowadzenia na wskazanym terenie dodatkowych usług oświaty oraz usługi 
sportu i rekreacji. W stosunku do obecnie obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego główne zmiany w planie polegają na uszczegółowieniu zapisów obecnie 
obowiązującego. Nie ulega zmianie funkcja terenu. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 
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13.   uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
we wsi Dębienko, gm. Stęszew - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, teren zabudowy usługowej, teren 
zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów, teren sportu i rekreacji, teren 
rolniczy, teren zieleni krajobrazowej, łąk i zadrzewień, tereny infrastruktury technicznej -
elektroenergetycznej, teren infrastruktury technicznej - kanalizacyjnej, teren zamknięty 
kolejowy, teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego, tereny dróg publicznych 
klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Niniejszy mpzp zakłada zachowanie istniejącego 
układu komunikacyjnego z dopuszczeniem jego rozbudowy. Projekt nie ingeruje w tereny 
stanowiące własność Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne 
zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oraz tereny zabudowy usługowej wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu,  
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. Zarząd Powiatu zwraca, również 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, 

14.   uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni dla 
działki o nr ewid. 158/12, gm. Murowana Goślina - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

15.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Komorniki w rejonie ulicy Komornickiej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
usługowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren infrastruktury 
technicznej – elektroenergetyka. Plan obejmuje obszar o powierzchni 2,65 ha, położony                
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej klasy zbiorczej „Z” o nr 2390P relacji Komorniki – 
Wiry - Łęczyca (ul. Komornicka). Na obszarze objętym zakresem niniejszego planu obowiązuje 
częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności 
gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Nizinnej, i Poznańskiej. Celem 
opracowania niniejszego planu jest zmiana przeznaczenia północnej części planu z terenów 
produkcyjnych, składów, magazynów – na tereny zabudowy usługowej lub mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Plan kontynuuje założenie urbanistyczne oparte o ul. Komornicką i planowaną 
ulicę klasy lokalnej. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów 
oznaczonych, jako tereny zabudowy usługowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny 
zabudowy usługowej, wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, 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. Zarząd Powiatu zwraca również uwagę, że wyznaczenie zbyt 
rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej (U/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. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

16.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo – 
Wschód II, gm. Suchy Las  - projekt planu wyznacza: teren obiektów produkcyjnych, magazynów  
i składów oraz zabudowy usługowej oraz teren drogi publicznej klasy lokalnej. Zmianą planu 
objęto obszar o powierzchni ok. 7 ha. Na obszarze objętym opracowaniem obowiązują ustalenia 
Uchwały Nr XXXI/297/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo – Wschód, w którym omawiane działki 
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przeznaczone są pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny 
zabudowy usługowej (11P/U). Zmianę przedmiotowego planu proponuje się ze względu  
na zamiar realizacji przez inwestora centrum obsługi samochodów, jak również ze względu na 
konieczność zmiany w zakresie układu komunikacyjnego oraz zasad kształtowania zabudowy  
i wskaźników zagospodarowania terenu, które wymagają dostosowania do potrzeb inwestora. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

17.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – 
Kościół,  gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: teren zabudowy usługowej – kultu religijnego. 
Zmianą planu objęto obszar o powierzchni około 0,76 ha. Celem sporządzenia niniejszego planu 
jest umożliwienie na terenie części działki o nr ewid. 89/12 obręb Biedrusko, lokalizacji kościoła 
wraz z obiektami towarzyszącymi oraz aktualizacja ustaleń obowiązujących na tym terenie  
dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: z roku 2008 (Uchwała Nr 
XXVI/220/2008), w którym przeznaczenie przedmiotowego terenu wyznaczono pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, zieleń izolacyjną, parkingi publiczne i komunikację oraz z roku 2000 
(Uchwała Nr XXIV/213/2000), w którym przedmiotowy teren przeznaczono pod komunikację. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

18.   uzgodnienia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulicy Leśnej, gmina Dopiewo -  projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny komunikacji: teren drogi publicznej 
lokalnej i tereny dróg wewnętrznych. Obszar objęty opracowaniem obejmuje teren                              
o powierzchni ok. 4,6 ha. Na części obszaru opracowania obowiązują ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa przy ul. Leśnej i Rolnej,  
części działek o nr ewid. 346 i 347 oraz części działek o nr ewid. 348 i 372, uchwalonego  
Uchwałą Nr XXXV/232/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30.03.2009 r. Celem regulacji zawartych  
w ustaleniach przedmiotowego projektu planu jest m.in.: 

− na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu – częściowa zmiana  
w zakresie układu komunikacyjnego, dostosowanie ustaleń do obecnie obowiązujących 
przepisów, 

− na obszarze, na którym nie obowiązują ustalenia miejscowego planu – zmiana przeznaczenia 
terenu rolnego na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, określenie parametrów 
zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenów.  

Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych jako 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia 
ruchu, 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. Zarząd Powiatu zwraca również 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. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

19.   uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Pawłowice, rejon ul. Pawłowickiej, Samicy Kierskiej, Kiekrz, Rokietnica, Bytkowo, Sobota do 
Zachodniej Obwodnicy Poznania, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej, tereny rolnicze, tereny zieleni  
i wód powierzchniowych, lasy, tereny komunikacji: drogi publiczne, drogi wewnętrzne, teren 
infrastruktury technicznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

20.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S11, obręb Żerniki, gm. Kórnik - projekt 
planu wyznacza: tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz zabudowy 
usługowej,  tereny zieleni, tereny wód powierzchniowych, tereny komunikacji: tereny dróg 
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wewnętrznych. Bezpośrednio poza obszarem projektu planu znajduje się droga powiatowa klasy 
głównej (G) nr P1P, relacji Swarzędz - Gądki. Na przedmiotowym obszarze obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego obszaru komercyjnego w Żernikach, gmina Kórnik 
uchwalony Uchwałą Nr XXIX/361/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 07.02.2001 r.  
W dotychczas obowiązującym planie dla przedmiotowego terenu ustalono przeznaczenie 
terenów na cele usług komercyjnych, z dopuszczeniem działalności wytwórczej i na cele 
wystawiennicze. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

21.   uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brzeźnie 
przy ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92, gm. Kostrzyn - projekt planu wyznacza tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, tereny zabudowy 
usługowej, teren stacji paliw, teren drogi publicznej krajowej nr 92, tereny dróg publicznych klasy 
dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

22.   uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Cerekwica, rejon ul. Topolowej i Jesionowej, gm. Rokietnica - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny dróg publicznych. Teren 
objęty zmianą stanowi obszar o powierzchni ok. 5,2 ha. Na obszarze objętym zakresem 
niniejszego planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony 
Uchwałą Nr XIX/163/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 14.12.1999 r. Niniejszy plan kontynuuje 
przeznaczenie i zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Zachowana zostaje skala, charakter i intensywność zabudowy jednorodzinnej. 
Zmiana dotyczy ograniczenia intensywności zabudowy dla terenów o przeznaczeniu 
jednorodzinnym poprzez dopuszczenie wyłącznie budynków w układzie wolnostojącym, 
dodatkowo rozwiązania przestrzenne planu uwzględniają ułatwienia przemieszczania się pieszych 
i rowerzystów. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

23.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – 
rejon ul. Szkolnej, Nizinnej i Kwiatowej, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych oraz 
zabudowy usługowej, tereny komunikacji: teren drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 4,1 ha. Na całym 
obszarze objętym zakresem niniejszego planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Suchy Las – rejon ul. Nektarowej, uchwalony Uchwałą Nr XLIX/467/2001 Rady 
Gminy Suchy Las z dnia 15.11.2001 r. – z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny działalności gospodarczej nieuciążliwe z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej oraz układ komunikacyjny. W projekcie niniejszego planu utrzymana zostaje 
większość funkcji ustalonych w planie obowiązującym, a zmiany dotyczą przede wszystkim 
zapisów związanych z parametrami zabudowy – zwiększenie maksymalnej powierzchni 
zabudowy. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

24.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Kobylniki, rejon ul. Żurawiej, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, teren 
zieleni otwartej, teren drogi wewnętrznej. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne 
zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, wiąże się ze znacznym 
zwiększeniem natężenia ruchu, 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. Zarząd Powiatu  
zwraca również 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. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 
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25.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie, gm. Kleszczewo - projekt planu 
wyznacza tereny zabudowy usługowej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Poza granicami opracowania planu przebiega droga powiatowa nr 2441P Kostrzyn - Kleszczewo. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

26.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła 
przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze miasta Luboń, gm. Luboń - projekt 
planu wyznacza: teren kolejowy, tereny parkingów publicznych, teren drogi publicznej klasy 
lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny zabudowy usługowej, teren zieleni 
urządzonej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

27.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Przybroda, rejon ul. Łąkowej, ul. Kaźmierskiej, ul. Kolejowej i terenów kolejowych, gm. Rokietnica 
- 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). Zarząd Powiatu postanowieniem z dnia 26.10.2016 
r., znak WD.673.17.120.2016.WL uzgodnił przedmiotowy projekt planu z uwagami. Zmiany           
w przesłanym ponownie do uzgodnienia niniejszym projekcie planu, polegają na uwzględnieniu 
uwag – droga oznaczona jako 2KDD nie posiada zjazdu z drogi powiatowej nr 1865P (ul. 
Kaźmierskiej) oraz zastosowano prawidłowe oznaczenie drogi powiatowej nr 1865P na załączniku 
graficznym. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów 
oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej wiąże się ze 
znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, w tym na drogach powiatowych nr 1865P oraz 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, 
spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących w kierunku miasta Poznania. Zarząd Powiatu zwraca 
również 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. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

28.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon 
ulic Wojciecha Bogusławskiego i Rolnej, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, teren zabudowy usługowej, teren zieleni 
urządzonej, tereny dróg publicznych, teren drogi wewnętrznej. W granicach niniejszego planu 
przebiega droga powiatowa klasy głównej (G) nr 2431P relacji granica powiatu – Suchy Las (ul. 
Wojciecha Bogusławskiego). Postanowieniem z dnia 30.10.2014 r. znak: WD.673.15.73.2014.MA 
nie uzgodniono projektu planu  z uwagi na zaprojektowaną przebudowę drogi powiatowej nr 
2431P i poszerzenie pasa drogowego. Na postanowienie Wójt Gminy Suchy Las złożył zażalenie, 
które zostało przekazane do organu II instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu 
postanowieniem znak: SKO.GP.4000.1098.2014 z dnia 10.02.2015 r. utrzymało w mocy 
postanowienie Zarządu Powiatu w Poznaniu. W niniejszym projekcie planu, w miejsce pierwotnie 
zaprojektowanego terenu pod poszerzenie drogi powiatowej wprowadzono teren zieleni 
urządzonej, 

29.   uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 
ewidencyjnym 38/2, obręb Szczytniki, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zieleni urządzonej z terenem sportowo - rekreacyjnym, 
teren drogi publicznej klasy dojazdowej, teren drogi wewnętrznej. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, 
że intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, w tym na 
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drogach powiatowych, 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. Zarząd Powiatu zwraca również 
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. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

30.   uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Komorniki w rejonie ulic: Kolumba i Księdza Malinowskiego, gm. Komorniki - projekt planu 
wyznacza: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, teren 
zieleni urządzonej. Poza obszarem projektu planu znajduje się droga powiatowa klasy głównej (G) 
nr 2387P (ul. Księdza Malinowskiego), relacji granica powiatu – Plewiska – Komorniki. Teren 
objęty zmianą stanowi obszar o powierzchni ok. 10,9 ha. Na obszarze objętym zakresem 
niniejszego planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów części 
wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Ks. Malinowskiego, uchwalony Uchwałą Nr XXII/131/2008 
Rady Gminy Komorniki z dnia 30.06.2008 r. Zmiana dotyczy likwidacji drogi 23KDD                              
i przeznaczenie ww. obszaru na cele produkcji. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

31.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Plewiska w rejonie ulic: Zielarskiej i prof. W. Strażewicza, gm. Komorniki - projekt planu 
wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Teren objęty 
zmianą stanowi obszar o powierzchni ok. 1100 m2. Na obszarze objętym opracowaniem 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Plewiska w obszarze 
terenów zainwestowanych, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/250/98 Rady Gminy Komorniki  
z dnia 27.04.1998 r. zmieniony uchwałą Nr XLIX/294/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 
22.05.2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych. W dotychczasowym planie przeznaczeniem 
omawianego terenu była zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN). Zmiana dotyczy 
dopuszczenia usług na niniejszym terenie (MN/U). Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

32.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów 
przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Dopiewo, gm. Dopiewo  -  
pod warunkiem wprowadzenia poszerzenia drogi 2401P o szerokości 3 m. Projekt planu 
wyznacza:  

− w granicach obszaru objętego planem w miejscowości Dąbrówka/Palędzie (zał.1): tereny 
kolejowe, 

− w granicach obszaru objętego planem w miejscowości Dopiewo (zał. 2): tereny kolejowe, 
tereny zabudowy usługowej, teren pod rozwiązania komunikacyjne dla obsługi ruchu 
kołowego i kolejowego, 

− w granicach obszaru objętego planem w miejscowości Dopiewiec: tereny kolejowe, tereny 
dróg publicznych klasy lokalnej, teren pod rozwiązania komunikacyjne dla obsługi ruchu 
kołowego i kolejowego. 

W bezpośrednim sąsiedztwie projektu planu w miejscowości Dąbrówka/Palędzie przebiega droga 
powiatowa klasy głównej (G) nr 2401P, relacji: Dopiewo – Palędzie – Dąbrówka – granica miasta 
Poznań (ul. Pocztowa) i nr 2402P relacji Dopiewo – Stęszew oraz w miejscowości Dopiewo,  
w bezpośrednim sąsiedztwie niniejszego planu, przebiega droga powiatowa klasy zbiorczej (Z)  
nr 2402P relacji: Dopiewo - Konarzewo (ul. Wyzwolenia). W miejscowości Dąbrówka/Palędzie 
(zał. 1), dla terenu pod rozwiązania komunikacyjne dla obsługi ruchu kołowego i kolejowego 
(1.KK1 i 1.KK2). Zarząd Powiatu wnosi o wprowadzenie poszerzenia drogi nr 2401P o szerokości 3 
m w związku z przebudową/rozbudową drogi powiatowej z przeznaczeniem na ciąg pieszo - 
rowerowy. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 
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33. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koziegłowy – 
rejon ulicy Gdyńskiej i Poznańskiej”, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny zieleni, tereny dróg 
publicznych, tereny dróg wewnętrznych. Na obszarze objętym projektem planu przebiega droga 
powiatowa nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że działka o nr 
276/3, obręb Koziegłowy stanowi działkę drogową i jest własnością Powiatu Poznańskiego.          
W związku z powyższym należy włączyć ją w granice pasa drogowego. Ponadto w projekcie planu 
należy umieścić zapis o zakazie zjazdu z drogi oznaczonej jako KD-Z na drogę 3KDW oraz z KD-Z na 
działki o numerach ewidencyjnych 274/2 i 273/1 obręb Koziegłowy. Ruch z dróg wewnętrznych 
należy wyprowadzić na drogę oznaczoną symbolem 2KD-D. Drogi powiatowe powinny zapewniać 
bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Żeby warunek ten spełnić należy 
ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do takich miejsc należą wszelkie przecięcia lub 
włączenia dróg czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi, itp. Droga powiatowa nr 2407P Koziegłowy - 
Swarzędz, z którą połączona jest droga 3KDW stanowi drogę klasy technicznej zbiorczej. Zgodnie 
z warunkami wynikającymi z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124) na drogach tej klasy należy dążyć  
do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. 
Nowe zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo na tej drodze. Wszelkie 
manewry związane z włączeniem do ruchu na drodze są manewrami niebezpiecznymi, zarówno 
dla włączającego się do ruchu jak i dla pojazdu jadącego drogą publiczną. Dodatkowo w miejscu 
tym, na terenie KD-Z znajduje się oznakowanie poziome drogi (podwójna linia ciągła). Ponadto 
Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że w § 8 należy zmienić punkt 2 na następującą treść: 
wprowadzenie drzew i krzewów na terenie KD-Z, z uwzględnieniem elementów infrastruktury 
technicznej i przepisów odrębnych. Ponadto w § 17 należy zamieścić zapis o zakazie 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów przylegających do terenu KD-Z  
do kanalizacji deszczowej, mającej za zadanie odwodnienia pasa drogowego – ul. Poznańskiej  
z wyjątkiem inwestycji gminnych. Zgodnie z art. 39 pkt 9 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), zakazuje się odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do 
kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych w pasach drogowych. Dodatkowo na rysunku planu 
należy zwymiarować linie zabudowy i zachować odległość dla lokalizacji obiektów budowlanych 
zgodnie z § 43 ww. Ustawy, 

34. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze Gminy Murowana 
Goślina, gm. Murowana Goślina -  projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z usługami, teren zieleni krajobrazowej, łąk i zadrzewień, tereny infrastruktury technicznej – 
elektroenergetyki, teren infrastruktury technicznej – kanalizacji, teren drogi publicznej klasy 
zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, tereny zieleni 
urządzonej. Na obszarze planu przebiega droga powiatowa nr 2393P relacji Murowana Goślina – 
Boduszewo - Karczewo. Powiat Poznański planuje inwestycję pn. Budowa nowego i rozbiórka 
istniejącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 356 Poznań – Wągrowiec w pasie drogi 
powiatowej nr 2393P ul. Gnieźnieńska w m. Murowana Goślina. Obecnie zadanie jest na etapie 
wyłonienia wykonawcy projektu w drodze przetargu. W związku z tym, Zarząd Powiatu nie może 
odnieść się do zasięgu granic planowanej inwestycji (z uwagi na poszerzenie gruntów pod 
planowaną inwestycję). Dodatkowo Zarząd Powiatu informuje, że nie będzie możliwy zjazd z ul. 
Gnieźnieńskiej na drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem 1.KDW4. Proponuje się 
wyprowadzenie ruchu poprzez wyznaczenie drogi wewnętrznej na teren 1.KDZ1 lub poprzez  
już wyznaczoną sieć dróg wewnętrznych na drogę zlokalizowaną poza planem – ul. 
Podkomorzego. Ponadto, Zarząd Powiatu wnosi o zamieszczenie zapisu o zakazie odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych na teren drogi powiatowej nr 2393P Boduszewo – Karczewo oraz 
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do kanalizacji deszczowej, mającej za zadanie odwodnienie pasa drogi powiatowej (z wyjątkiem 
inwestycji gminnych). Zgodnie z art. 39 pkt 9 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zakazuje się odprowadzania wód opadowych           
i roztopowych z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do kanalizacji 
deszczowej i rowów przydrożnych w pasach drogowych, 

35.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów 
przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Komorniki, z uwagą 
uwzględniającą nowe granice działki drogowej przy wyznaczaniu terenu 3.KD-L- projekt planu 
wyznacza:  

− w granicach obszaru objętego planem w miejscowości Plewiska (zał. 1): teren parkingu 
publicznego, teren drogi publicznej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
usługowej, teren zieleni urządzonej, 

− w granicach obszaru objętego planem w miejscowości Wiry (zał. 2): teren kolejowy, teren 
parkingu publicznego, teren drogi publicznej – klasa dojazdowa, teren zieleni urządzonej, 
teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, 

− w granicach obszaru objętego planem w miejscowości Szreniawa (zał. 3): teren kolejowy, 
teren parkingu publicznego, teren drogi publicznej – klasa lokalna, tereny dróg publicznych – 
klasa dojazdowa, teren parkingu, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług 
sportu i rekreacji, teren zieleni urządzonej. 

W miejscowości Szreniawa (zał. 3), w granicach opracowania niniejszego planu przebiega droga 
powiatowa klasy lokalnej (L) nr 2495P relacji: Komorniki – Jeziory - Puszczykowo (ul. Jeziorna),  
na którą planowany jest zjazd z planowanej drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej 3.KD-
D1. W sąsiedztwie projektu planu w miejscowości Plewiska (zał. 1) przebiega droga powiatowa 
klasy głównej (G) nr 2387P, relacji: granica powiatu -  Plewiska - Komorniki (ul. Grunwaldzka).      
W miejscowości Szreniawa (zał. 3), w granicach opracowania planu przebiega droga powiatowa 
klasy lokalnej (L) nr 2495P relacji: Komorniki – Jeziory - Puszczykowo (ul. Jeziorna). Działka o nr 
ewid. 596, obręb Komorniki stanowi w części pas drogi powiatowej nr 2495P i jest objęta 
procedurą podziału geodezyjnego na wniosek Wielkopolskiego Parku Narodowego z siedzibą 
Jeziorach, w związku z tym nowe granice działki drogowej należy uwzględnić przy wyznaczaniu 
terenu 3.KD-L, 

36. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów 
przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy  Pobiedziska - projekt planu 
wyznacza:  

− w granicach obszaru objętego planem w miejscowości Biskupice: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej, tereny zabudowy usługowej, tereny kolejowe, 
tereny parkingów publicznych tereny dróg publicznej klasy zbiorczej i klasy dojazdowej, teren 
infrastruktury technicznej – kanalizacja, tereny zieleni urządzonej, 

− w granicach obszaru objętego planem w miejscowości Promno: teren kolejowy, teren 
parkingu publicznego, tereny dróg publicznych klasy głównej i dojazdowej, teren drogi 
wewnętrznej, 

− w granicach obszaru objętego planem w miejscowości Pobiedziska Letnisko: tereny 
zabudowy usługowej, tereny kolejowe, tereny parkingów publicznych, tereny dróg 
publicznych klasy głównej i dojazdowej, tereny zieleni urządzonej, 

− w granicach obszaru objętego planem w miejscowości Pobiedziska: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny kolejowe, tereny 
parkingów publicznych, teren obiektów i urządzeń transportu publicznego, tereny dróg 
publicznych klasy głównej, zbiorczej i lokalnej, teren zieleni urządzonej. 

Na obszarze opracowania przebiegają drogi powiatowe nr 2408P ul. Kazimierza Odnowiciela  
w Pobiedziskach oraz nr 2437P ul. Dąbrówki i Mieszka I w Biskupicach.  Ustalenia projektu planu 
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego.  
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IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU:  

1. w sprawie zmiany uchwały Nr V/51/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 r.  
w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2466P, 

2. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
poznańskiego, 

3. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 
lokalu użytkowego nr 234, znajdującego się w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, 

4. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom  
o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości  
ich pobierania i wykorzystania, 

5. w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2496P – ul. Otuska w m. Buk, 

6. w sprawie powierzenia Gminie Stęszew prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2501P – ul. Poznańska w m. Stęszew, 

7. w sprawie zmiany uchwały Nr V/51/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 r.  
w sprawie powierzenia Gminie Mosina  prowadzenia  zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2466P, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Poznaniu  
Nr X/109/V/2015 z dnia 23 września 2015 r., Nr XVII/228/V/2016 z dnia 18 maja 2016 r.,  
Nr XXIV/336/V/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r., 

8. 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 zdania publicznego w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi nr 2492P i 2498P, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu  
w Poznaniu Nr XX/281/V/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXIV/331/V/2016 z dnia 14 grudnia 
2016 r.,  

9. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2476P, 

10.  w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania  
 publiczną drogą powiatową nr 2464P – ul. Mostowa w m. Mosina, 

11.  w sprawie powierzenia Miastu Poznań prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania  
 publicznymi drogami powiatowymi nr 2387P i 2507P – ul. Grunwaldzka i Wołczyńska  
 w m. Plewiska, gm. Komorniki, 

12.  w sprawie projektu dostosowania do sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego      
 ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, 

13.  w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/251/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 czerwca  
 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie   
 zarządzania publiczną drogą powiatową bez nazwy (byłą drogą wojewódzką nr 433), 

14.  w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania   
 publiczną drogą powiatową nr 2472P, 

15.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie  
 połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2017, 

16.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017, 
17.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021, 
18.  w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1891P na terenie powiatu poznańskiego. 
 
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)  interpelacjami i wnioskami Radnych Powiatu zgłoszonymi podczas XXIV Sesji Rady Powiatu  

w Poznaniu w dniu 14.12.2016 r.: 
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− wnioskiem Radnego Powiatu Marka Pietrzyńskiego, dot. informacji na temat wyników 
przeprowadzonych ocen efektywności szczepień przeciwko pneumokokom i grypie w danej 
grupie populacji, od momentu rozpoczęcia szczepień, 

− wnioskiem Radnej Powiatu Ewy Kuleczki – Drausowskiej, dot. zaplanowania wykonania drogi 
Golęczewo – Sobota, 

b) protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu, dot. gospodarności 
mieniem powiatu ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości położonej w Poznaniu  
przy ul. Słowackiego 8, 

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

d) pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu, dot. kontroli inwestycji pn. Przebudowa 
mostu w pasie drogi 2452P nad kanałem Strykowskim w miejscowości Modrze, gm. Stęszew, 

e) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26.01.2017 r., dot. liczby 
niewykorzystanych dni urlopów na dzień 31.12.2016 r. wśród pracowników Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 

3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidulane dla:  
a) uczennicy ZS w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do 1 marca w roku 

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

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

w roku szkolnym 2016/2017, 
d) uczennicy ZS Nr 2 w Swarzędzu, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

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

w roku szkolnym 2016/2017, 
f) ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szklono - Wychowawczym  

w Owińskach, w wymiarze 8 godzin tygodniowo, do 30.06.2017 r., 
g) uczennicy ZS nr 2 w Swarzędzu, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do 28.02.2017 r., 
h) uczennicy Zespołu Szkół w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

dydaktycznych roku szkolnego 2016/2017, 
i) ucznia Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szklono - Wychowawczym Mosinie,  

w wymiarze 6 godzin tygodniowo, do końca  zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 
2016/2017, 

4. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie dodatkowych godzin zajęć lekcyjnych dla 
uczennicy Zespołu Szkół w Puszczykowie, w wymiarze 4 godzin tygodniowo, do końca zajęć 
dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017, z powodu trudności w pobieraniu nauki, 
spowodowanych wcześniejszą edukacją za granicą. 

5.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego   
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej  
na rozbudowie ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie, gm. Swarzędz. Inwestycja w zakresie 
dróg powiatowych odbywać się będzie na działkach:  

− ul. Kórnicka, gm. Swarzędz, obręb Zalasewo, ark. 6, dz. o nr ewid. 9/2, 17/2, 14/17, 17/1, 

− ul. Kórnicka, gm. Swarzędz, obręb Zalasewo, ark. 12, dz. o nr ewid. 254/4, 245, 246, 

− ul. Kórnicka, gm. Swarzędz, obręb Garby, ark. 2, dz. o nr ewid. 27/2, 136/2.  
6.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej  
na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzka) w m. Gruszczyn, 
gm. Swarzędz, z rygorem natychmiastowej wykonalności. Własnością Powiatu Poznańskiego  
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są działki o nr ewid. 187/19, 187/18, 187/11, 187/21, 187/9, 187/20, 187/12, 187/13, 187/16, 
obręb Gruszczyn, gm. Swarzędz. 

7.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej  
na budowie drogi gminnej łączącej ul. Młyńską z ul. Komornicką w Komornikach. W wyniku  
realizacji inwestycji nastąpi przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową 2390P ul. Komornicką 
w Komornikach na działkach pasa drogi powiatowej:  gmina Komorniki, obręb Komorniki, ark. 19, 
dz. o nr ewid. 562/3, ark. 26, dz. o nr ewid. 788/2, 789/3, 864/2. 

8.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji,  polegającej na rozbudowie pasa drogi powiatowej nr 2406P – budowa ścieżki 
rowerowej Radojewo - Biedrusko Etap II 1+670,00 km do km 4+339,90, z rygorem 
natychmiastowej wykonalności. Własnością powiatu są działki o nr ewid. 8/1, 8/3, 10 - obręb 
Biedrusko, gm. Suchy Las.  

9.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty 
Poznańskiego z dnia 16.12.2016 r. nr 24/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
polegającej na rozbudowie pasa drogi powiatowej nr 2406P – budowa ścieżki rowerowej 
Radojewo – Biedrusko Etap II od km 1+670,00 do km 4 +339,90, z rygorem natychmiastowej 
wykonalności. Własnością Powiatu są działki o nr ewid. 8/1, 8/3, 10 – obręb Biedrusko, gm. Suchy 
Las. 

10.   Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na 
budowie nowych i rozbiórce istniejących mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2387P  
w m. Komorniki, Zadanie I most na rzece Wirynce. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki  
o nr. ewid. 44/5, 44/6 – obręb Komorniki, gm. Komorniki. 

11.   Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej  
na budowie nowych i rozbiórce istniejących mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2387P  
w m. Komorniki, Zadanie II Most na Rowie Głuchowskim, gm. Komorniki. Własnością Powiatu 
Poznańskiego jest działka o nr ewid. 85 – obręb Komorniki, gm. Komorniki.  

12.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu 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. Własnością powiatu są działki:  

− gm. Kostrzyn, obręb 21 Trzek, arkusz 21, dz. 272/4 i 297,  

− gm. Kleszczewo, obręb 2 Gowarzewo, arkusz 5, dz. nr 441,  

− gm. Kleszczewo, obręb 2 Gowarzewo, arkusz 2,  dz. nr 140, 142/1, 145/1, 146/1, 174, 495/2, 
492/872,  

− gm. Kleszczewo, obręb 2 arkusz 1, dz. nr 72, gm. Swarzędz, obręb 12 Rabowice, arkusz 7,  
dz. 68/2,  arkusz 1, dz. 68/1,   

− gm. Kleszczewo, obręb 2 Gowarzewo, arkusz 3, dz. nr 225, arkusz 2, działka 207,  

− gm. Swarzędz, obręb 19 Zalasewo, arkusz 11, dz. nr 189. 
13.   Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty 

Poznańskiego z dnia 15.12.2016 r. nr 23/2016 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. 

14.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 2407P  
(ul. Swarzędzka) w m. Gruszczyn, gm. Swarzędz, z rygorem natychmiastowej wykonalności. 
Własnością powiatu są działki o nr ewid. 187/19, 187/18, 187/11, 187/21, 187/9, 187/20, 187/12, 
187/13, 187/16 obręb Gruszczyn, gm. Swarzędz. 
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15.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na 
rozbudowie drogi powiatowej nr 2400P (ul. Szamotulska), odcinek między ul. Kolejową a ul. 
Pocztową w m. Rokietnica, gm. Rokietnica. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki o nr 
ewid. 13/2, obręb Rokietnica. 

16.   Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty 
Poznańskiego z dnia 28.10.2016 r. nr 19/2016 o zezwoleniu 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: 

−    gm. Tarnowo Podgórne, obręb Tarnowo Podgórne, ark. 36, dz. o nr ewid. 600/1, 
−    gm. Tarnowo Podgórne, obręb Tarnowo Podgórne, ark. 37, dz. o nr ewid. 600/3, 
−    gm. Tarnowo Podgórne, obręb Tarnowo Podgórne, ark. 43, dz. o nr ewid. 1086/2, 1086/18, 

570/1, 1086/3. 
17. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ulicy Transportowej w Garbach i Zalasewie,  
gm. Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie, z rygorem natychmiastowej 
wykonalności.  Inwestycja w zakresie dróg powiatowych odbywać się będzie na działkach: droga 
powiatowa ul. Kórnicka w Zalasewie i Garbach, gmina Swarzędz, obręb Zalasewo, ark. 6, dz. o nr 
ewid. 9/2,17/2,14/17 ,17/1, gmina Swarzędz, obręb Zalasewo, ark. 12, dz. o nr ewid. 254/4, 245, 
246, gmina Swarzędz, obręb Garby, ark. 2, dz. o nr ewid. 27/2,136/2. 

18.   Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na 
budowie drogi gminnej łączącej ul. Młyńską z ul. Komornicką w Komornikach i przystąpieniu do 
rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego, w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. 
W wyniku realizacji inwestycji nastąpi przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2390P ul. 
Komornicką w Komornikach na działkach pasa drogi powiatowej: gm. Komorniki, obręb 
Komorniki, ark. 19, dz. o nr ewid. 562/3, gm. Komorniki, obręb Komorniki, ark. 26, dz. o nr ewid. 
788/2, 789/3, 864/2. 

19. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na 
rozbudowie drogi powiatowej nr 2401P, skrzyżowanie ulic: Poznańska, Kolejowa i Polna we wsi 
Skórzewo, gm. Dopiewo. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki o nr ewid. 507, 305/3, 
305/10, obręb Skórzewo, gm. Dopiewo. 

20. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na 
rozbudowie drogi powiatowej nr 2400P (ul. Szamotulska), odcinek między ul. Kolejową a ul. 
Pocztową w m. Rokietnica i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału 
dowodowego. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki o nr ewid. 13/2 obręb Rokietnica. 

21. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego  
nr 2/2017 z dnia 06.02.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej  
na budowie drogi gminnej łączącej ul. Młyńską z ul. Komornicką w Komornikach, z rygorem 
natychmiastowej wykonalności. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi przebudowa skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 2390P ul. Komornicką w Komornikach na działkach pasa drogi powiatowej: 

− gm. Komorniki, obręb Komorniki, ark. 19, dz. o nr ewid. 562/3, 

− gm. Komorniki, obręb Komorniki, ark. 26, dz. o nr ewid. 788/2, 789/3, 864/2. 
22.   Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem i opinią Wydziału Edukacji nie wyraził zgody  

na zwiększenie liczby etatów obsługi w Zespole Szkół w Kórniku. 
 

23.  Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego                 
w Powiecie Poznańskim o projekcie Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku. 
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Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim pozytywnie 
zaopiniowała ww. Projekt. Opinia została przekazana Radzie Powiatu.  

24.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie nowych kierunków kształcenia w ZS Nr 1  
w Swarzędzu (technik automatyk w technikum, krawiec w zasadniczej szkole zawodowej)  
od dnia 1 września 2017 r. 

25.   Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniami pokontrolnymi w związku z kontrolami 
problemowymi, przeprowadzonymi przez pracowników Wydział Audytu i Kontroli na podstawie 
upoważnienia Starosty Poznańskiego, w zakresie gospodarki kasowej, gospodarowania środkami 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń 
pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach w: 
a) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Swarzędzu. Kontrola została przeprowadzona  

w okresie od 25.10.2016 r. do 04.11.2016 r.  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 
30.09.2016 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 16.11.2016 r., 
podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. Sformułowano zalecenia 
pokontrolne, 

b) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Puszczykowie. Kontrola została przeprowadzona  
w okresie od 26.10.2016 r. do 28.10.2016 r. Okres objęty kontrolą: w odniesieniu do ZFŚS od 
01.01.2015 r. do 30.09.2016 r., w odniesieniu do gospodarki kasowej od 01.01.2015 r. do 
30.01.2016 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 21.12.2016 r., 
podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. Sformułowano zalecenia 
pokontrolne, 

c) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku  
w Owińskach, w okresie od 15.11.2016 r. do 25.11.2016 r. Okres objęty kontrolą:                     
w odniesieniu do ZFŚS od 01.01.2015 r. do 30.09.2016 r., w odniesieniu do gospodarki 
kasowej od 01.01.2015 r. do 30.09.2016 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole 
kontroli z dnia 20.12.2016 r., podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. 
Sformułowano zalecenia pokontrolne.  

26.   Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z realizacji planu kontroli w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli  
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W 2016 roku przeprowadzono 19 kontroli problemowych,  
4 kontrole doraźne, 1 kontrolę nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz 6 kontroli 
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej dotowanej przez Powiat Poznański. 

27. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Gminą Komorniki na udzielenie Powiatowi 
Poznańskiemu dofinansowania do 1 etatu pracownika pedagogicznego w Poradni Psychologiczno 
-Pedagogicznej w Puszczykowie – filia w Komornikach w roku 2017, w łącznej wysokości 
13.000,00 zł.  

28. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Gminą Tarnowo Podgórne na udzielenie 
Powiatowi Poznańskiemu dofinansowania do 1 etatu pracownika pedagogicznego w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Luboniu, filia w Tarnowie Podgórnym w 2017 r., w łącznej 
wysokości 59.000,00 zł. 

29. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym 
wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,  
o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury 
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański. Powiat spełnił wymóg zapewnienia 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach, dla których jest organem prowadzącym. Zapewnienie osiągnięcia średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oznacza, że nie ma 
konieczności ustalenia i wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański. 
Kwota różnicy za rok 2016 pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na wynagrodzenia  
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a średnimi wynagrodzeniami, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN (dla wszystkich stopni awansu 
zawodowego nauczycieli łącznie) wyniosła: 2.934.733,12 zł. 

30.   Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie o 0,5 wymiaru etatu dla pracownika administracji 
na stanowisku referenta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Luboniu. Środki finansowe 
ujęte w planie finansowym ww. placówki na rok 2017, pozwolą na sfinansowanie kosztów 
związanych ze zwiększeniem wymiaru etatu.  

31.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przerwy w okresie letnim w działalności poradni psychologiczno 
- pedagogicznych, prowadzonych przez Powiat Poznański, w następujących terminach: 

− Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luboniu (jednostka macierzysta z filiami) –  
od 11.07.2017 r. do 31.07.2017 r., 

− Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puszczykowie (jednostka macierzysta z filiami) –  
od 24.07.2017 r. do 18.08.2017 r., 

− Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu (jednostka macierzysta z filiami) –  
od 03.08.2017 r. do 14.08.2017 r. 

32. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, polegającej na budowie nowych i rozbiórce istniejących mostów w ciągu 
drogi powiatowej nr 2387P w m. Komorniki, zadanie I, most na rzece Wirynka. Własnością 
Powiatu Poznańskiego są działki o nr ewid. 44/5, 44/6, obręb Komorniki, gm. Komorniki.  

33. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, polegającej na budowie nowych i rozbiórce istniejących mostów w ciągu 
drogi powiatowej nr 2387P w m. Komorniki, zadanie II, most na rowie Głuchowskim. Własnością 
Powiatu Poznańskiego są działki o nr ewid. 85, obręb Komorniki, gm. Komorniki.  

34.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej  
na budowie ścieżki rowerowej ul. Poznańska (DP2392P) na odcinku od ul. Przemysłowej do  
ul. Wiśniowej – odcinek od ul. Wiśniowej do ul. Admiralskiej w Jankowicach, gm. Tarnowo 
Podgórne. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki  o nr ewid. 204/3, obręb Jankowice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: 
Magdalena Krygier 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 20 lutego 2017 r.  


