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OP.0021.2.2017 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 20 lutego 2017 r. do 24 marca 2017 r.  

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

1. 24 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, 
 

2. 2 marca  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  Katarzyna Wozińska-Gracz. 
 

3. 10 marca  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, 
 

4. 14 marca  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, 
 

5. 21 marca  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, 
 

6. 24 marca  2017 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu             Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 
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oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

 
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 26 postanowień  
(w tym 2  o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Jackowskiego 18           
i Słowackiego 8, w tym doprowadzenie okablowania i montaż gniazd RJ – 45 dla 7 kamer, 
dostawę 3 nowych kamer wraz z montażem i konfiguracją systemu, montaż i konfigurację            
3 kamer wewnętrznych oraz 1 kamery zewnętrznej, w posiadaniu których jest Zamawiający. Ww. 
zadanie zostało zlecone firmie T.T. SYSTEMS s.j. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 28.032,67 zł 
brutto, 

3. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ulic: Węgorzowej, Sandaczowej, 
Łososiowej i Okoniowej w Pobiedziskach. W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę jezdni, 
chodnika, zjazdów, skrzyżowań (w tym wniesionych skrzyżowań), budowę kanalizacji 
deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych, 
przyłączy wodociągowych i sanitarnych,  

4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń                             
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na 
rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2017 roku, 
z lekarzem neurologiem - Panią Ewą Jóźwik. Termin wykonania zlecenia zaplanowany został na 
okres od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 
maksymalną kwotę 15.000,00 zł brutto, 

5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń                             
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na 
rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2017 roku, 
z lekarzem chirurgiem - internistą – Panem Mariuszem Ganske. Termin wykonania zlecenia 
zaplanowany został na okres od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r. Zamawiający przeznaczył na 
realizację zamówienia maksymalną kwotę 5.000,00 zł brutto, 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonych przez Biuro Zamówień Publicznych w 2016 r. W roku 2016 zostało 
przeprowadzonych 68 postępowań zakończonych zawarciem umów w sprawie zamówienia 
publicznego, na łączną kwotę 17.989.414,55 zł brutto. Postępowania zostały przeprowadzone    
w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienia z wolnej ręki oraz art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Kwoty udzielonych zamówień, z podziałem na poszczególne tryby 
przeprowadzonych postępowań, kształtują się następująco: 

a) przetarg nieograniczony: 14.835.223,68 zł brutto, w tym: 

− roboty budowlane – 4.006.493,08 zł brutto, 

− dostawy – 4.446.878,66 zł brutto, 

− usługi – 6.381.851,94 zł brutto. 
b) zamówienie z wolnej ręki: 1.695.662,25 zł brutto, w tym: 

− roboty budowlane – 243.770,75 zł brutto, 

− dostawy – 126.444,00 zł brutto, 

− usługi – 1.325.447,50 zł brutto. 
c) art. 4 pkt 8 ustawy PZP: 1.458.528,62 zł brutto, w tym: 

− roboty budowlane – 226.812,55 zł brutto, 

− dostawy – 642.425,12 zł brutto, 

− usługi – 589.290,95 zł brutto, 
6. w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych                  

o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2017. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne                
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o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki, otrzymają na każdego ucznia miesięczną dotację w wysokości 99,00 zł na 
jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Ww. kwota, zgodnie z ustawą                     
o systemie oświaty, stanowi 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju. 
Wysokość dotacji na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w roku 
2017 jest wyższa od dotacji przekazywanej przez Powiat Poznański w 2016 r. o kwotę 6,00 zł, 

7. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1400/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie do Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Zmiana związana jest                       
z koniecznością dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej do wydatku, jakim jest wkład 
własny Powiatu, 

8. w sprawie regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie 
Powiatu Poznańskiego na rok 2017. Powiat zamierza kontynuować w 2017 roku realizację 
programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu 
poznańskiego przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
budżetu powiatu oraz budżetów gminnych. Regulamin określający zasady likwidacji wyrobów 
zawierających azbest stanowi załącznik do Uchwały, 

9. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego    
w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej 
instalacji gazowej oraz technologii kotłowni w Zespole Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, 
ponieważ oferta z najniższą ceną (219.616,00 zł brutto) przewyższa kwotę, którą zamierzano 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 212.900,00 zł brutto, 

10. w sprawie zakończenia postępowania, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia    
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na 
zamieszczenie w prasie codziennej, w formie dodatku 4 stronnicowego, czasopisma 
promocyjnego Powiatu Poznańskiego „Prasowa SIEDEMNASTKA17.” W postępowaniu złożono 
dwie oferty i żadna z nich nie spełniła w pełni określonych w ogłoszeniu wymogów. W związku         
z powyższym nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, 

11. w sprawie rozbudowy sieci strukturalnej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy   
ul. Jackowskiego 18. Zarząd Powiatu postanowił zlecić ww. zadanie firmie ProSecuro Inteligentny 
Dom z siedzibą w Poznaniu. Całkowity koszt zlecenia wyniesie 1.202,94 zł brutto, 

12. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok, 
13. w sprawie niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji inwestycji pn.: 

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby 
internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. W dniu 20.02.2017 r. Wykonawca ww. 
zadania, tj. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie, 
zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji umowy, argumentując swoją prośbę 
wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, utrudniających realizację umowy       
w zakresie wykonania wykopu pod kabel elektryczny. Wykonawca wskazał, że ujemne 
temperatury spowodowały zamarznięcie gruntu, co przy wykonywaniu wykopu może 
doprowadzić do odrywania brył zamarzniętej ziemi i uszkodzenia trawnika. Jednym z kryteriów 
przetargu nieograniczonego oprócz ceny był termin wykonania prac. Wykonawca zdeklarował 
wykonanie robót w najkrótszym, dopuszczonym przez Zamawiającego czasie, dzięki czemu 
otrzymał dodatkowe punkty przy ocenie. Natomiast od dnia 17.02.2017 r. panują dodatnie 
temperatury, umożliwiające wykonanie prac ziemnych, zgodnie z warunkami specyfikacji 
wykonania odbioru robót budowlanych, 

14. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, 
prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdu marki 
Ford Escort PO 854XY, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego         
w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Upoważnienie ważne jest  do 17 marca 
2017 r., 



4 
 

15. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w umowie nr ZP.272.00081.2016 zawartej     
z Pocztą Polską SA w dniu 30.12.2016 r. Zmiana dotyczy cennika usług obowiązującego od            
1  lutego 2017 r., umowa dopuszcza zmianę umowy w tym zakresie, 

16. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji w wysokości 40.000,00 zł 
przyznanej gminie Swarzędz w związku z realizacją zadań powiatu poznańskiego w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w roku 2016. Gmina Swarzędz wykorzystała 
dotację m.in. na gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów 
bibliotecznych, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych 
służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, 
organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie 
bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,  
zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa powiatu 
poznańskiego oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury - w bibliotekach 
publicznych z terenu powiatu poznańskiego zorganizowano łącznie 15 spotkań autorskich i akcji 
czytelniczych. Na podstawie złożonego w dniu 12 lipca 2016 r. sprawozdania za I półrocze oraz 
złożonego w dniu 13 stycznia 2017 r. sprawozdania końcowego i korekty złożonej w dniu            
20 lutego 2017 r. stwierdza się prawidłowość wykorzystania dotacji, 

17. w sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny 
kultury i sztuki. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały. Na realizację zadań  przeznacza 
się kwotę 71.655,00 zł brutto. Konkurs obejmuje ofertę realizacji zadań, których realizacja 
rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 maja, a kończy nie później niż 10 grudnia 2017 r. Oferty 
można składać w terminie 6-28 marca 2017 r.,  

18. w sprawie zatwierdzenia rozliczeń dotacji ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 
2016 na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie 
powiatu poznańskiego, tj. w Konarzewie, Owińskach, Swarzędzu, Drzązgowie, Baranowie, 
Murowanej Goślinie, Pobiedziskach i Luboniu. Dotacje przyznano w ogólnej wysokości 
735.862,00 zł, wykorzystano 726.457,97 zł,  zwrócono kwotę 9.404,03 zł, z odsetkami  
bankowymi 9.405,15 zł.  

19. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Poznań na zwrot kosztów 
rehabilitacji mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie 
Poznania w 2016 roku. Kwota dotacji wyniosła 41.036,85 zł, rzeczywisty koszt rehabilitacji 
mieszkańców powiatu w wtz w Poznaniu wyniósł 41.126,49 zł, dopłacono kwotę 89,64zł, różnica 
wynikała ze zwiększenia liczby uczestników o jedną osobę. Przekazane środki zostały przez 
Miasto Poznań wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, 

20. w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Poznański, dodatku motywacyjnego  w następującej wysokości: 

 - ZS w Bolechowie  1.100,00 zł 
 - ZS w Puszczykowie  1.200,00 zł 
 - ZS w Kórniku  1.200,00 zł 
 - ZS nr 1 w Swarzędzu 1.300,00 zł 
 - ZS nr 2 w Swarzędzu 1.200,00 zł 
 - ZS w Mosinie  1.200,00 zł 
 - ZS w Rokietnicy  1.200,00 zł 
 - SOSW w Mosinie  1.000,00 zł 
 - SOSOW w Owińskach 1.300,00 zł 
 - PP-P Puszczykowo   1.150,00 zł 
 - PP-P Luboń   1.150,00 zł 
 - PP-P Swarzędz  1.150,00 zł, 
 Dodatek motywacyjny przyznano na okres  od 1 marca do 31 sierpnia 2017 roku, 
21. w sprawie decyzji orzekającej o odmowie zmiany ostatecznej decyzji Zarządu Powiatu                   

w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2014 r. dot. przekazania w trwały zarząd Zarządowi Dróg 
Powiatowych w Poznaniu m.in. nieruchomości położonej w gminie  Kostrzyn, oznaczonej             
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w ewidencji gruntów jako działka nr 93/4 o pow. 1,9224 ha, arkusz mapy 1, obręb Siedlec, 
zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1F/00033879/6, 

22. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację sanitariatów  w budynku 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 – segment D. Zarząd zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez TWM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której zaoferowano realizację 
zamówienia za kwotę 252.812,26 zł brutto i udzielono 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace 
budowlane. Termin realizacji zamówienia wyniesie do 10 tygodni od dnia przekazania terenu 
budowy. W postępowaniu złożono 8 ofert,  w tym 3 oferty odrzucono. Oceniano cenę - 60%, 
okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane – 20%, termin realizacji zamówienia 
- 20%, 

23. w sprawie unieważnienia Części nr 2 (wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych) i 3 
(wykonanie wiatrołapu z kurtyną powietrza) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, z podziałem na 3 części, ponieważ nie złożono 
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – nie została złożona żadna oferta, 

24. 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, powołania komisji przetargowej 

25. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za 
wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla: Dyrektora 
ZS w Kórniku p. Emilii Stanny, Dyrektora ZS w Puszczykowie p. Przemysława Budzyńskiego, 
Dyrektora ZS w Rokietnicy  p. Wojciecha Kaczmarka, 

26. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Organizacja zgrupowania 
sportowego letniego dla zawodników klubu MKS Juvenia Puszczykowo, 

27. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Organizacja  przygotowań       
i uczestnictwa w zawodach w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo, 

28. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulicy 
Różanej (z wyjątkiem dz. nr 145/25, która obecnie obejmuje tereny mieszkaniowe)  i ul. Wojska 
Polskiego w m. Pobiedziska, gm. Pobiedziska, 

29. w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych                  
o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2017 - 477,00 zł na jednego ucznia liceum 
ogólnokształcącego, 

30. w sprawie delegowania przedstawicieli powiatu poznańskiego do Zespołu Redakcyjnego            
ds. wydania rocznika „Kronika Powiatu Poznańskiego”: 

- Andrzej Wróblewicz - Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, 
- Grażyna Głowacka - Radna Powiatu Poznańskiego, 
- Katarzyna Wozińska- Gracz -  Dyrektor Gabinetu Starosty, 
- Tomasz Skupio - Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, 
- Mirosław Wieloch - Radny Powiatu Poznańskiego, 
- Piotr Zalewski - Asystent Starosty Poznańskiego, 
31. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zamieszczenie w prasie codziennej, w formie 

dodatku 4 stronicowego, czasopisma promocyjnego Powiatu Poznańskiego „Prasowa 
SIEDEMNSTKA17”, z Polska Press sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie, która zaoferowała 
zamieszczenie w prasie codziennej  czasopisma promocyjnego Powiatu Poznańskiego „Prasowa 
SIEDEMNASTKA17”, za cenę jednostkową 0,18 zł brutto, a na potrzeby porównania ofert 
zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 36.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie            
w terminie do dnia 31.12.2017 r. lub do wykorzystania kwoty  120.000,00 zł brutto. Rozliczenia      
z wykonawcą będą prowadzone na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych brutto za 
faktyczną liczbę zamieszczonych „Prasowych SIEDEMNASTEK17”, która będzie zależna od 
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bieżących potrzeb. W postępowaniu złożono 2 oferty, druga była na kwotę  37.440,00 zł i  cenę 
jednostkową 0,1872 zł, 

32. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska     
i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych      
z eksploatacji za rok 2016 i podpisanie umowy o udzieleniu dofinansowania. Dofinansowanie ma 
formę bezzwrotnej dotacji i wynosi 1.000,00 zł na każdy spośród pierwszych 10 pojazdów 
kategorii M1 lub N1 i 500,00 zł za 11 i każdy następny pojazd tej kategorii przekazany do stacji 
demontażu w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania. Powiat 
Poznański przekazał w 2016 roku do stacji demontażu 18 pojazdów kategorii M1 lub N1, wobec 
których sądy orzekły przepadek i które zgodnie z oceną biegłego nie wykazały wartości rynkowej 
– ich naprawa była nieopłacalna, 

33. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji w roku 2017, na 
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego, w następującym 
składzie:  
1) Przewodniczący – Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański, 
2) Członkowie: 

− Zygmunt Jeżewski -  Członek Zarządu Powiatu,  

− Grażyna Głowacka - Przewodnicząca Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady 
Powiatu, 

− Barbara Antoniewicz - Członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu, 

− Tomasz Skupio, Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. 
Komisję  powołuje się na okres do 31 grudnia 2017 r.  Regulamin Pracy Komisji stanowi załącznik  
do Uchwały, 

34. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do spraw wyboru najbardziej 
korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2017 w zakresie kultury          
i sztuki. 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 otrzymają wynagrodzenia. Dokumenty przyjmowane były do dnia 20 marca 
2017 r. do godziny 11:00. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik do Uchwały, 

35. w sprawie zlecenia migracji systemu kontroli dostępu firmy Roger z wersji RACS4 do wersji 
RACS5, firmie T. T. SYSTEMS Sp. j. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 34.110,00 zł brutto. Migracja 
systemu pozwoli na bardziej efektywne oraz elastyczne zarządzanie dostępem do pomieszczeń 
objętych kontrolą dostępu. 

36. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ulicy Malwowej na odc. od ul. 
Poznańskiej do ul. Kaczyńskiej oraz ulicy Słonecznikowej w Pobiedziskach. W ramach zadania 
przewiduje się m.in. budowę jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów a także 
wykonanie kanalizacji deszczowej,  

37. w sprawie zmiany uchwały Nr 1422/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2017 r. 
w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie ustalania zgonu i jego 
przyczyny oraz wystawienia kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego          
w 2017 r. Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty na realizację zamówienia udzielonemu 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ, z kwoty 4.900,00 do kwoty 
60.000,00 zł. Z analizy wykonania planu finansowego za okres VIII-XII 2016 r. wynika, że wydatki 
na ww. usługi wyniosły łącznie ok 20.000,00 zł. Zatem w roku 2017 szacuje się wykonanie na 
poziomie ok 60.000,00 zł, 

38. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn.: Modernizacja sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego                   
w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 – segment D, z firmą Biuro Obsługi Budownictwa Marian 
Wojciechowski z siedzibą w Murowanej Goślinie, za kwotę 7.995,00 zł brutto,  
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39. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw 
substytucyjnych, adwokatowi Pawłowi Sowisło z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. 
Sowisło & Topolewski spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Poznaniu, do 
reprezentowania Powiatu Poznańskiego w sprawie z powództwa MORIS – POLSKA sp. z o. o.        
z siedzibą w Warszawie (dawniej Moris Sport sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie) przeciwko 
Powiatowi Poznańskiemu o zapłatę (sygn. akt I ACa 1393/16), 

40. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2017 roku (kontynuacja). 
Zarząd Powiatu zatwierdził jako realizatora programu „EDICTUM” sp. z o. o. z siedzibą                  
w Poznaniu. Zaproponowany całkowity koszt zaszczepienia jednej osoby (3 dawki) wynosi 
333,09 zł brutto. Wysokość wydatków na inne cele związane z realizacją programu, obejmujące 
w szczególności: edukację zdrowotną, koszty administracyjno – biurowe i pocztowe oraz 
działania organizacyjno – promocyjne określono na kwotę 20.000,00 zł. Wysokość dotacji wynosi 
270.000,00 zł, 

41. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Dionizemu Waloszczyk – Zleceniobiorcy, wykonania 
mapy do celów projektowych terenu Zespołu Szkół w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2, do 
występowania w imieniu Powiatu Poznańskiego, w sprawie uzyskania wypisu z rejestru gruntów 
oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej działki nr 355, 

42. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki 
zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” w 2017 roku (kontynuacja). 
Zarząd Powiatu zatwierdził jako realizatora programu „EDICTUM” sp. z o. o. z siedzibą                  
w Poznaniu. Zaproponowany całkowity koszt zaszczepienia jednej osoby wynosi 295,19 zł 
brutto. Wysokość dotacji nie przekroczy kwoty 350.000,00 zł, 

43. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na wykonywanie prac związanych z demontażem, zapakowaniem, 
transportem i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na 
unieszkodliwianie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest, odebranych od ich 
posiadaczy, znajdujących się na terenach nieruchomości zlokalizowanych w gminach powiatu 
poznańskiego, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 25.10.2017 r. lub do wykorzystania kwoty, jaką 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 692.000,00 zł brutto, z tym że 
termin 25.10.2017 r. jest terminem ostatecznym realizacji umowy i nie ulegnie przedłużeniu, 

44. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru    
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu upoważnił 
przedsiębiorcę PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie do odbioru z miejsca 
przechowywania i wykonania demontażu pojazdu o nr rej. POZ 62LM. Upoważnienie ważne jest 
w okresie od 10.03.2017 r. do 24.03.2017 r., 

45. w sprawie udzielenia Wicestaroście Poznańskiemu Panu Tomaszowi Łubińskiemu 
pełnomocnictwa do podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, w zakresie: podpisywania wszelkich ogłoszeń, które zamieszcza się w Biuletynie 
Zamówień Publicznych oraz ogłoszeń, które publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, podpisywania 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podpisywania pism zawierających wyjaśnienia do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej zmiany, podpisywania pism zawierających 
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień 
publicznych, podpisywania w trybie art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, wezwań do uzupełnienia ofert lub do składania wyjaśnień, podpisywania w trybie 
art. 87 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wezwań do złożenia 
wyjaśnień lub pism zawierających informacje o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich           
i rachunkowych wraz z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz innych omyłek polegających na niezgodności złożonej oferty z SIWZ, podpisywania w trybie 
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art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wezwań do 
złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu złożonych ofert, podpisywania 
informacji o wynikach postępowania zatwierdzonych Uchwałą przez Zarząd Powiatu, 
podpisywania w trybie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, wezwań do wyrażenia zgody na przedłużanie terminu związania złożonych ofert, 
podpisywania zawiadomień o przekazanej Zamawiającemu informacji, o której mowa w art. 181 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz o udzielanych przez 
Zamawiającego odpowiedziach na przekazaną informację, zatwierdzania protokołów                     
z przeprowadzonego postępowania oraz podpisywania wszelkich pism niezbędnych dla 
prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia postępowania, 

46. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Powiatu Pani Magdalenie Buczkowskiej, pełnomocnictwa do 
podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,               
w zakresie: podpisywania wszelkich ogłoszeń, które zamieszcza się w Biuletynie Zamówień 
Publicznych oraz ogłoszeń, które publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli 
są przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, podpisywania specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, podpisywania pism zawierających wyjaśnienia do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz jej zmiany, podpisywania pism zawierających informacje, o których 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, 
podpisywania w trybie art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 
wezwań do uzupełnienia ofert lub do składania wyjaśnień, podpisywania w trybie art. 87 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wezwań do złożenia wyjaśnień lub 
pism zawierających informacje o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 
wraz z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek 
polegających na niezgodności złożonej oferty z SIWZ, podpisywania w trybie art. 90 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wezwań do złożenia wyjaśnień 
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu złożonych ofert, podpisywania informacji o wynikach 
postępowania zatwierdzonych Uchwałą przez Zarząd Powiatu, podpisywania  
w trybie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wezwań  
do wyrażenia zgody na przedłużanie terminu związania złożonych ofert, podpisywania 
zawiadomień o przekazanej Zamawiającemu informacji, o której mowa w art. 181 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz o udzielanych przez Zamawiającego 
odpowiedziach na przekazaną informację, zatwierdzania protokołów z przeprowadzonego 
postępowania oraz podpisywania wszelkich pism niezbędnych dla prawidłowego i sprawnego 
przeprowadzenia postępowania, 

47. w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Biura Zamówień Publicznych, pełnomocnictwa do 
podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego                
w zakresie: podpisywania wszelkich ogłoszeń, które zamieszcza się w Biuletynie Zamówień 
Publicznych oraz ogłoszeń, które publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli 
są przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, podpisywania pism zawierających 
wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej zmiany, podpisywania pism 
zawierających informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- 
Prawo zamówień publicznych, podpisywania w trybie art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych, wezwań do uzupełnienia ofert lub do składania wyjaśnień, 
podpisywania w trybie art. 87 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 
wezwań do złożenia wyjaśnień lub pism zawierających informacje o poprawieniu oczywistych 
omyłek pisarskich i rachunkowych wraz z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności złożonej oferty z SIWZ, 
podpisywania w trybie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, wezwań do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu złożonych 
ofert, podpisywania informacji o wynikach postępowania zatwierdzonych Uchwałą przez Zarząd 
Powiatu, podpisywania w trybie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, wezwań do wyrażenia zgody na przedłużanie terminu związania 
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złożonych ofert, podpisywania zawiadomień o przekazanej Zamawiającemu informacji, o której 
mowa w art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
Pełnomocnictwo jest ważne podczas nieobecności Sekretarza Powiatu oraz Dyrektora Biura 
Zamówień Publicznych, 

48. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż                      
ul. Poznańskiej (od ul. Admiralskiej do dz. nr 274/3) w m. Jankowice – droga publiczna 
powiatowa. W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę ścieżki rowerowej, oczyszczanie 
rowów, umocnienie terenów przyległych warstwą humusu z obsianiem trawą, 

49. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ciągu pieszo – jezdnego w ul. Wiejskiej 
w Luboniu wraz z odwodnieniem. W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę jezdni, 
chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów publicznych i indywidualnych oraz kanalizacji deszczowej.  

50. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie aktualizacji dokumentacji 
projektowej instalacji wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1               
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, z firmą Biuro Projektowe 
Jerzy Surmacewicz z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 4.000,00 zł, 

51. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego                       
pn. Organizacja zgrupowania sportowego letniego dla zawodników klubu MKS Juvenia 
Puszczykowo, w  kwocie 5.000,00zł brutto, 

52. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego                        
pn. Organizacja przygotowań i uczestnictwa w zawodach w ramach klubu MKS Juvenia 
Puszczykowo, w kwocie 8.000,00zł brutto, 

53. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zakup usługi Samorządowego Informatora 
SMS, z firmą Samorządowy Informator SMS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, za kwotę 
3.500,00 zł brutto. Przedmiotem umowy jest zakup usługi zapewniającej bezpośrednią 
komunikację i ostrzeganie przed zagrożeniami na potrzeby funkcjonowania Powiatowego 
centrum Zarządzania Kryzysowego. W ramach zakupionej usługi realizowane będzie zadanie 
całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych, wysyłanie za pomocą sms’ów 
różnego rodzaju komunikatów i ostrzeżeń do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz 
powiatowych jednostek organizacyjnych, 

54. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Stop uzależnieniom. Jak 
sobie radzić z głodem emocjonalnym, 

55. w sprawie zatwierdzenia wyników 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. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Pocztę Polską SA w Warszawie,   
w której Wykonawca na potrzeby porównania i oceny ofert, zaproponował realizację 
zamówienia za kwotę 1.761.787,60 zł brutto i zobowiązał się, iż zostanie ono wykonane przy 
udziale 99,45% osób z zatrudnionych na potrzeby umowy o pracę. Zamówienie będzie 
realizowane w terminie do 31.03.2019 roku lub do wykorzystania kwoty, jaką zamawiający 
zamierza przeznaczyć na jego wykonanie, tj. do wysokości 1.959.992,09 zł brutto. Rozliczenia 
będą prowadzone na podstawie zaoferowanych  przez wykonawcę cen jednostkowych brutto za 
faktyczne ilości wysyłanej korespondencji w okresie obowiązywania umowy, 

56. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizacje zadania z zakresu administracji 
rządowej polegającej na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 
powiatu poznańskiego w 2016 r. Rozliczenie dotyczy punktów prowadzonych na terenie ośmiu 
gmin. Ogólnie przyznano i przekazano kwotę 419.622.00 zł, wykorzystano dotacje w wysokości 
419.365,48 zł brutto, zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 256,52 zł brutto, odsetki 
od niewykorzystanej dotacji wynoszą 3.00 zł. Wszystkie sprawozdania zostały przedłożone 
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terminowo i podlegały merytorycznej ocenie w zakresie prawidłowości wykonania                           
i wykorzystania dotacji. W wyniku złożonych uwag do sprawozdań, realizatorzy zadania 
przedłożyli stosowne korekty. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia po dokonaniu ostatecznej 
oceny sprawozdań i ich korekt nie wnosi uwag, 

57. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania 
w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony – dot. lokalu użytkowego nr 234        
o pow. 15,27 m², znajdującego się na II piętrze budynku zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 8, 
posadowionego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako obręb 0021 – 
Jeżyce, ark. mapy 12, działka nr 155, o pow. 0.1258 oraz działka nr 156 o pow. 0.1253, zapisanej  
w księdze wieczystej KW nr P0P1/00000102/9, na rzecz PRO-MED Gabinet Stomatologiczny          
z siedzibą w Poznaniu. Wysokość miesięcznego czynszu najmu, określona na podstawie operatu 
szacunkowego z dnia 21.11.2016 r., sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 
557,81 zł + należny podatek VAT. Wykaz, który stanowi załącznik do uchwały, zostanie 
wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
przy ul. Jackowskiego 18 i ul. Słowackiego 8 oraz zamieszczony na stronach internetowych: 
www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl. Ponadto, informacja o zamieszczeniu 
wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, 

58. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na dofinansowanie zadań edukacyjnych 
realizowanych przez szkoły z terenu powiatu poznańskiego w kwocie 5.800,00 zł,                            
z przeznaczeniem na zakup nagród: 

− dla uczestników Konkursu „Matematyka bez granic", organizowanego dla uczniów  
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przez Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 
Podgórnym – 2.000,00 zł, 

− dla uczestników Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mól książkowy", organizowanego dla 
uczniów szkół gimnazjalnych przez Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej 
Goślinie – 2.000,00 zł, 

− dla uczestników XVI Ponadgminnego Konkursu Języka Angielskiego „TAKE ON SIX", 
organizowanego dla uczniów szkół podstawowych przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka 
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie – 800,00 zł, 

− dla uczestników XVI Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Powiatu Poznańskiego 
„Ortograficzne Potyczki", organizowanego dla uczniów szkół podstawowych z powiatu 
poznańskiego przez Szkołę Podstawową im. gen. Stefana Roweckiego „Grota"  
w Koziegłowach – 1000,00 zł, 

59. w sprawie dofinansowania zadań edukacyjnych, realizowanych przez szkoły prowadzone przez 
Powiat Poznański w 2017 roku oraz przekazania środków finansowych do planów finansowych 
jednostek. Zarząd Powiatu przyznał środki finansowe w łącznej wysokości 37.745,00 zł,                  
z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez, konkursów i wymian zagranicznych                          
w następujących szkołach i placówkach: 

− ZS w Puszczykowie - 4.569,00 zł, 

− ZS w Rokietnicy  - 2.500,00 zł, 

− ZS w Bolechowie – 6.185,00 zł, 

− ZS w Mosinie – 4.246,00 zł, 

− ZS nr 1 w Swarzędzu – 15.800,00 zł, 

− SOS-W w Owińskach – 2.630,00 zł, 

− SOS-W w Mosinie – 1.815,00 zł, 
60. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. VIII Otwarte Mistrzostwa 

Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez przeszkody. Oferta została 
złożona przez Ludowy Klub Jeździecki „Abaria” Iwno z siedzibą w Iwnie, w ramach tzw. „małego 
grantu”, 

61. w sprawie nieudzielenia dotacji na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie 
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Na zadania mające na celu zwiększanie 
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świadomości prawnej mieszkańców powiatu poznańskiego oferty złożyły dwie organizacje 
pozarządowe – Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Automobilklub 
Wielkopolski. Komisja ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań w dziedzinie 
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, na posiedzeniu w dniu 14 marca 2017 r. 
dokonała oceny merytorycznej ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego                 
i o wolontariacie. Oferty nie uzyskały odpowiedniej ilości punktów kwalifikacyjnych do 
otrzymania dotacji. W opinii Komisji złożone oferty nie odzwierciedlały w pełni rzeczowego           
i obszarowego działania, wskazanego w ogłoszeniu, a którego celem było upowszechnianie 
wiedzy o możliwości dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 
prawnej mieszkańców powiatu poznańskiego, 

62. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy drogi do działek gminnych wraz              
z odwodnieniem w miejscowości Zakrzewo, gm. Dopiewo (dz. nr ewid. 276, obręb Zakrzewo).    
W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę jezdni, chodnika, zjazdów publicznych                     
i indywidualnych, zatoki postojowej oraz kanalizacji deszczowej, 

63. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na otwarcie i prowadzenie pomocniczych 
rachunków bankowych służących przyjmowaniu i rejestrowaniu mikrodepozytów w sposób 
pozwalający na segregację dokonywanych wpłat i naliczanych od nich odsetek, z Bankiem 
Handlowym w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Prawo zamówień publicznych 
wymaga od Zamawiającego, w przypadku pobierania od Wykonawcy wpłat tytułem właściwego 
zabezpieczenia umowy, aby środki te były gromadzone i przechowywane na rachunkach 
oprocentowanych. W 2016 r. Bank Handlowy w Poznaniu zmienił Taryfikator Prowizji i Opłat,      
w którym oprocentowanie rachunków (w tym depozytowego) określono jako 0,00%,                          
a indywidualnie zawarta umowa nie przewidywała innych warunków oprocentowania. Bank 
Handlowy w Warszawie przygotował narzędzie w postaci mikrodepozytów, w którym będzie 
można na wyodrębniony rachunek przekazywać kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
umów i przekazywać je na oprocentowane rachunki odrębne dla każdego mikrodepozytu. Bank 
zaproponował oprocentowanie mikrodepozytów w wysokości 0,5% i nieodpłatnie otwarcie            
i prowadzenie rachunku oraz obsługę mikrodepozytów. Znaczącą ilość środków stanowiących 
zabezpieczenie właściwego wykonania umów stwierdza się przy zadaniach inwestycyjnych 
realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Zarząd Dróg Powiatowych  
w Poznaniu, 

64. w sprawie rozwiązania umowy ZP.272.00065.2016 – część 1 w zakresie świadczenia usług 
sprzątania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, zawartej dnia 
29.12.2016 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a firmą Hetman Sp. z o. o., z uwagi na nienależyte 
wykonywanie przez Wykonawcę usług oraz trzykrotne naliczenie z tego tytułu kary umownej       
w okresie jednego kwartału. Kary umowne naliczone zostały na skutek zgłaszanych zastrzeżeń co 
do jakości świadczonych usług, potwierdzonych protokołami, 

65. w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w Puszczykowie na zawarcie umowy użyczenia 
pomieszczeń o łącznej powierzchni 171,03 m², znajdujących się w budynku Szkoły, 
zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej w ewidencji gruntów      
i budynków jako: obręb 0001 Puszczykowo, ark. mapy 10, działka nr 1321/10, z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puszczykowie. 
Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Poznańskiego w trwałym Zarządzie Zespołu 
Szkół w Puszczykowie. Użyczenie pomieszczeń ma nastąpić w celu prowadzenia w nich 
działalności PP-P w Puszczykowie, m.in. poprzez: udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Umowa użyczenia 
zostanie zawarta na czas oznaczony od 01.04.2017 r. do 31.03.2022 r., 

66. w sprawie negatywnego zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Czerwonak w sprawie 
zmniejszenia lub zwolnienia mieszkańców Koziegłów ul. Poznańskiej z opłaty za wydanie dowodu 
rejestracyjnego. Zarząd Powiatu w Poznaniu podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uchwale 
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nr 264/07 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 13.04.2007 r. w sprawie zajęcia stanowiska             
w sprawach zwolnienia lub zmniejszenia opłat za wydanie prawa jazdy lub dowodu 
rejestracyjnego w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy, adresu 
właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowana została zmianami administracyjnymi. Wnioski 
w podobnych sprawach Zarząd Powiatu w Poznaniu również zaopiniował negatywnie. Należy 
zauważyć, że wpływy z wydania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych są dochodami powiatu      
i wyrażenie zgody na zwolnienie z uiszczenia opłat za wymianę wyżej wymienionych 
dokumentów powoduje ich zmniejszenie. Suwerenne decyzje gmin nie mogą przynosić 
negatywnych skutków finansowych dla budżetu powiatu planowanego z wyprzedzeniem na 
każdy rok obrachunkowy, 

67. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie 
wiatrołapu z kurtyną powietrza w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 
8, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach 
zaprasza się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LAU Piotr Lau z siedzibą w Wałbrzychu. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 16 tygodni od dnia przekazania terenu 
budowy, 

68. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie 
systemu oddymiania klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu,           
ul. Słowackiego 8, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału             
w negocjacjach zaprasza się Icopal Awak Sp. z o. o. z siedzibą w Buku. Termin realizacji zadania 
zaplanowany został na okres do 14 tygodni od dnia przekazania terenu budowy, 

69. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzątania budynku 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym. Zarząd 
Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez Biuro Handlowo – Usługowe VIGOR Sp. z o.o.      
z siedzibą w Luboniu, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 568.764,00 zł 
brutto i zadeklarowano, w zakresie kryterium społecznego – odsetek osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę, że wszystkie osoby, którym zostaną powierzone czynności w zakresie 
usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu, będą zatrudnione na podstawie umowy                
o pracę – odsetek 1,00. Na wykonanie zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 540.312,00 zł 
brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do 
wykonania ww. zadania, w wysokości odpowiadającej cenie brutto zaoferowanej w ofercie. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 03.04.2017 r. do 31.12.2018 r.      
W postępowaniu złożono 6 ofert, do kwoty 686.380,80 zł brutto 

70. w sprawie zatwierdzenia listy projektów partnerskich realizowanych wspólnie z Miastem Poznań 
i Gminami Powiatu Poznańskiego oraz finansowanych z środków instrumentu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.3.3 
Wspieranie strategii niskoemisyjnych,w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. 
W dniu 6 listopada 2015 roku na mocy uchwały Rady Metropolii nr 6/2015 przyjęto Strategię 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. 
Jednym z najważniejszych programów tej strategii jest Program P1 „Poznańska Kolej 
Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego 
w MOF Poznania". Celem projektu jest zwiększenie liczby korzystających z usług transportu 
publicznego, czego efektem ma być zmniejszenie emisji CO2 i hałasu, pochodzących ze 
zmechanizowanych indywidualnych środków transportu, co ma się przełożyć na wzrost jakości 
życia mieszkańców. W ramach projektu ma być realizowana m.in.: budowa, przebudowa, 
rozbudowa lub modernizacja dojść i dróg dojazdowych oraz dojazdowych tras rowerowych do 
ZWP, budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja innej infrastruktury drogowej służącej 
wyłącznie obsłudze ZWP, budowa elementów infrastruktury drogowej (tuneli i wiaduktów), 
eliminujących kolizje dróg z liniami kolejowymi objętymi zasięgiem Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej. Większość dróg dojazdowych do ZWP zlokalizowanych na terenie Powiatu 
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Poznańskiego stanowią drogi powiatowe. Z uwagi na konieczność zapewnienia właściwego 
poziomu obsługi pasażerów w węzłach przesiadkowych, dostępu do przystanków i strefy 
parkingowej „Park&Ride" oraz „Bike&Ride", konieczna jest realizacja inwestycji wspólnie              
z Gminami, będącymi partnerami wiodącymi. Dzięki temu Powiat Poznański będzie mógł 
rozbudować część infrastruktury drogowej, wykorzystując 85% unijnego dofinansowania. 
Warunkiem realizacji części powiatowej każdego z projektów wpisanego do listy jest podjęcia 
uchwały przez Radę Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia Partnerowi wiodącemu 
prowadzenia zadania publicznego, polegającego na zarządzaniu drogą powiatową, podpisanie 
stosownego porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą będącą Partnerem 
wiodącym projektu oraz podpisania przez Instytucję Zarządzającą umowy o dofinansowanie 
projektu. Lista projektów partnerskich stanowi załącznik do Uchwały,   

71. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1         
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Z dniem 31.08.2017 r. upływa okres powierzenia 
stanowiska dyrektora ZS nr 1 w Swarzędzu Panu Przemysławowi Jankiewiczowi. W związku          
z tym, konieczne jest ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora tej placówki. Tryb i zasady 
przeprowadzenia konkursu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia                 
8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub 
placówki oraz trybu pracy komisji. Ogłoszenie stanowi załącznik do uchwały. Oferty należy 
składać do dnia 12.04.2017 r., 

72. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Z dniem 31.08.2017 r. upływa 
okres powierzenia stanowiska dyrektora SOS-W dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Pani Marii 
Tomaszewskiej. W związku z tym, konieczne jest ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora 
tej placówki. Tryb i zasady przeprowadzenia konkursu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 
publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji. Ogłoszenie stanowi załącznik do 
uchwały. Oferty należy składać do dnia 12.04.2017 r., 

73. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół                     
w Puszczykowie. Z dniem 31.08.2017 r. upływa okres powierzenia stanowiska dyrektora ZS           
w Puszczykowie Panu Przemysławowi Budzyńskiemu. W związku z tym konieczne jest ogłoszenie 
konkursu na stanowisko dyrektora tej placówki. Tryb i zasady przeprowadzenia konkursu określa 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu 
konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji. 
Ogłoszenie stanowi załącznik do uchwały. Oferty należy składać do dnia 12.04.2017 r., 

74. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego       
w Poznaniu, do składania oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu 
Poznańskiego środków pieniężnych, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, 
w związku z koniecznością uaktualnienia udzielonych upoważnień,  

75. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Dyrektora Wydziału 
Administracyjnego Aleksandry Waszak, do składania oświadczeń woli w zakresie wydatkowania 
w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu, jednorazowo do kwoty 5.000,00 zł brutto, 

76. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Dyrektora Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pawła Kurosza, do składania oświadczeń woli             
w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, związanych       
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, jednorazowo do kwoty 5.000,00 zł brutto, 

77. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Dyrektora Wydziału 
Gospodarowania Mieniem, Hanny Kwiatkowskiej, do składania oświadczeń woli w zakresie 
wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, związanych                          
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, jednorazowo do kwoty 5.000,00 zł brutto, 

78. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Zastępcy Dyrektora 
Wydziału Administracyjnego Katarzyny Dobrowolskiej, do składania oświadczeń woli w zakresie 
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wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, związanych                          
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, jednorazowo do kwoty 5.000,00 zł brutto, 

79. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzaty Waligórskiej, do składania oświadczeń 
woli w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, jednorazowo do kwoty 15.000,00 zł 
brutto, 

80. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Dyrektora Wydziału 
Powiatowy Konserwator Zabytków Wiesława Biegańskiego, do składania oświadczeń woli               
w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, związanych       
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, jednorazowo do kwoty 5.000,00 zł brutto, 

81. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Zastępcy Dyrektora 
Wydziału Powiatowy Konserwator Zabytków Agnieszki Krawczewskiej, do składania oświadczeń 
woli w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, jednorazowo do kwoty 5.000,00 zł 
brutto, 

82. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Dyrektora Wydziału 
Informatyki Piotra Springera, do składania oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w imieniu 
Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
powiatu, jednorazowo do kwoty 5.000,00 zł brutto, 

83. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Dyrektora Wydziału 
Biuro Rady Moniki Tarajkowskiej, do składania oświadczeń woli w zakresie wydatkowania            
w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu, jednorazowo do kwoty 5.000,00 zł brutto, 

84. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Dyrektora Wydziału 
Gabinet Starosty Katarzyny Wozińskiej - Gracz, do składania oświadczeń woli w zakresie 
wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, związanych                          
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, jednorazowo do kwoty 15.000,00 zł brutto, 

85. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Dyrektora Wydziału 
Promocji i Aktywności Społecznej Andrzeja Wróblewicza, do składania oświadczeń woli                
w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, związanych        
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, jednorazowo do kwoty 20.000,00 zł brutto,  

86. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Sekretarza Powiatu 
Magdaleny Buczkowskiej, do składania oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w imieniu 
Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
powiatu, jednorazowo do kwoty 30.000,00 zł brutto, 

87. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 139/2015 z dnia 20 lutego 2015 r.     
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. 
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego obejmuje wydzielenie z obecnie funkcjonującego Wydziału 
Inwestycji nowego Wydziału Nieruchomości. Dotychczas sprawami z zakresu nieruchomości 
zajmował się Wydział Inwestycji z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, obejmujących regulację stanu 
prawnego nieruchomości pod drogami powiatowymi z art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Podzielenie 
wydziału na dwa nowe pozwoli bardziej racjonalnie planować i przede wszystkim nadzorować 
pracę w konkretnych obszarach. W Wydziale Nieruchomości pracować będą osoby dotychczas 
zatrudnione w Wydziale Inwestycji w zakresie regulacji nieruchomości oraz przewidziano jeden 
nowy etat. Zwiększenie etatu pozwoli na realizację regulacji stanu prawnego i ksiąg wieczystych 
nieruchomości pod pasami dróg samodzielnie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 

88. w sprawie rozliczenia udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
dofinansowanie połączenia autobusowego z Dopiewa do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach 
w roku 2016. Przyznana kwota dotacji wynosiła 22.000,00 zł. Gmina Dopiewo w dniu     
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27.01.2017 r. przedłożyła rozliczenie dotacji na kwotę 10.697,98 zł oraz zwróciła na rachunek 
Powiatu 11.302,02 zł. Po dokonaniu analizy rozliczenia stwierdzono, że przedmiotowa kwota 
obejmowała tylko przejazdy w dni robocze. W dniu 20.02.2017 r. Gmina Dopiewo przedłożyła 
korektę rozliczenia, w której uwzględniono, zgodnie z umową, przejazdy w dni robocze, w 
soboty, niedziele i święta, tym samym kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 17.126,66 zł. Po 
przeprowadzeniu ponownie szczegółowej analizy finansowej przedłożonego rozliczenia dotacji 
wraz z korektą nie wniesiono uwag. W dniu 03.03.2017 r. Powiat Poznański zwrócił na rachunek 
bankowy Gminy Dopiewo nadpłaconą kwotę zwrotu dotacji w wysokości 6.428,68 zł, 

89. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1381/2016  Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2016 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej dostawy prasy codziennej             
i publikacji na potrzeby Zamawiającego. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem wartości 
umowy, zawartej z RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, o kwotę 174,00 zł brutto, z uwagi na 
zamówienie dodatkowego wydania elektronicznego Gazety Wyborczej, 

90. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród dla laureatów powiatowego 
etapu konkursu o tematyce antytytoniowej pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”,         
w wysokości 1.000,00 zł. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie rebusu z hasłem 
promującym niepalenie. Udział w konkursie na etapie powiatowym wezmą uczniowie klas            
V szkół podstawowych z powiatu poznańskiego. Zwycięzca konkursu zostanie zakwalifikowany 
do szczebla wojewódzkiego, 

91. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na wykonanie przeglądów serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych oraz na usuwanie drobnych awarii w budynkach w Poznaniu przy ul. 
Jackowskiego 18, Słowackiego 8, Zielonej 8 i w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20, w okresie od 
14.04.2017 r. do 31.12.2018 r, przez firmę Cool-Art. Szymon Trybuś z siedzibą w Konarzewie. 
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 49.600,00 zł brutto, w tym: 23.000,00 zł brutto – 
budynek przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu, 16.000,00 zł brutto – budynek przy ul. 
Słowackiego 8 w Poznaniu, 1.000,00 zł brutto – budynek przy ul. Poznańskiej 20 w Stęszewie, 
9.600,00 zł brutto – budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, 

92. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. „Stop 
uzależnieniom. Jak sobie radzić z głodem emocjonalnym?”, przez Zdrowi – My stowarzyszenie na 
Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym, z siedzibą           
w Poznaniu, w wysokości 4.500,00 zł brutto, 

93. w sprawie wyboru wydawcy rocznika „Kronika Powiatu Poznańskiego” w roku 2017 - 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Na wydanie rocznika 
przeznacza się środki finansowe w wysokości 44.000,00 zł brutto. Publikacja zostanie 
przygotowana, wydana i dostarczona do siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu do dnia 
17.11.2017 r., 

94. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie 
usługi powdrożeniowej opieki autorskiej dotyczącej programu PZOON wspierającego proces 
orzeczniczy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zatwierdzenia 
NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się firmę ITTI 
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 24 
miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć 
na realizację zamówienia, 

95. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań powiatu 
poznańskiego w roku 2017 w zakresie kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, w następującym składzie: 
1) Przewodniczący Komisji  - Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański, 
2) Członek Komisji – Zygmunt Jeżewski Członek Zarządu Powiatu. 
Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 1538/2017 z dnia 10 marca 2017 r. ogłosił nabór na członków 
komisji konkursowej do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu 
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poznańskiego w roku 2017 w zakresie kultury i sztuki. Zgłoszeń można było dokonywać                 
w terminie od 10.03.2017 r. do 20.03.2017 r. Żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła 
kandydatów na członków komisji konkursowych, 

96. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań w odniesieniu do lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, w łącznej wysokości 78.000,00 zł z podziałem na: 

− Nadleśnictwo Babki – 24.808,00 zł, 

− Nadleśnictwo Czerniejewo – 4.542,00 zł, 

− Nadleśnictwo Konstantynowo – 28.894,00 zł, 

− Nadleśnictwo Łopuchówko – 19.756,00 zł, 
97. w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg 

na terenie Miasta Luboń, ul. Podlaskiej w zakresie działki nr ewid. 13/5, ark. 4, obręb Lasek. 
Przedmiotowa ul. Podlaska nie jest drogą w myśl art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.        
o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1440 ze zm.), gdzie droga to „budowla wraz                 
z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość 
techniczno - użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie 
drogowym", a stanowi jedynie gruntowy pas terenu wydzielony do poruszania się pojazdów 
pieszych. W związku z powyższym ul. Podlaska nie może zostać zaliczona do kategorii dróg 
gminnych,  

98. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Jakoktochce do podpisania wniosku     
o dofinansowanie dla projektu termomodernizacji zabytkowego Dworu w Skrzynkach. Zarząd 
udziela pełnomocnictwa  do podpisania i złożenia w imieniu powiatu wniosku o dofinansowanie 
i wymaganych załączników, w tym poświadczenia kopii dokumentów dla projektu 
termomodernizacji oraz  występowania w imieniu Powiatu Poznańskiego w postępowaniu przed 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w naborze wniosków, w 
ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza Część 2 Zmniejszenie zużycia 
energii w budownictwie”, którego celem jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji 
zmniejszenie CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii w 
budynkach, 

99. w sprawie rozwiązania umowy ZP.272.00065.2016 – część 1 w zakresie świadczenia usługi 
sprzątania na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, zawartej w  dniu 
29.12.2016 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a firmą Hetman sp. z o.o., ze skutkiem 
natychmiastowym, w związku z rażącym naruszeniem obowiązków wynikających z umowy. 
Przedmiotem umowy było kompleksowe sprzątanie pomieszczeń oraz terenu przyległego do 
budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8. W dniu 23 marca 2017 r. Wykonawca 
nie przystąpił do świadczenia usług poprzez odwołanie osób sprzątających, co należy uznać jako 
rażące naruszenie obowiązków wynikających z umowy, 

100. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie licytacji elektronicznej na dostawę 140 
licencji na oprogramowanie Microsoft Office Standard 2016 Government, zatwierdzenia treści 
Ogłoszenia o zamówieniu, powołania komisji przetargowej  

 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Rosnowo w rejonie ul. Czereśniowej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza: tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, tereny infrastruktury 
technicznej, tereny dróg publicznych – lokalnych, tereny dróg publicznych – dojazdowych, 
tereny dróg wewnętrznych. Bezpośrednio poza obszarem projektu planu znajduje się droga 
powiatowa klasy zbiorczej (Z) nr 2412P (ul. Sadowa), relacji Trzcielin – Chomęcice – Rosnowo 
Szreniawa. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

2.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
działalności gospodarczej – działka nr ewid. 94/2, obręb Kocanowo, gm. Pobiedziska - projekt 
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planu wyznacza teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie dworca 
kolejowego w Owińskach, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej lub usługowej, tereny zabudowy usługowej, tereny zieleni, tereny cmentarza, 
tereny zieleni, tereny dróg publicznych, teren drogi wewnętrznej, teren kolejowy, tereny 
parkingów publicznych. Na obszarze objętym projektem planu położona jest droga powiatowa  
nr 2434P Owińska - Mielno. Postanowieniem z dnia 26.10.2016 r., znak: WD.673.17.116.2016 
Zarząd Powiatu w Poznaniu odmówił uzgodnienia projektu planu z uwagi na poszerzenia drogi 
powiatowej obejmujące grunty prywatne oraz teren cmentarza. W przedstawionym ponownie  
do uzgodnienia projekcie planu uwzględnione zostały uwagi z ww. postanowienia, 

4. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych we wsi Promno, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza: tereny usług kultury, 
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny 
dróg publicznych klasy zbiorczej, teren drogi wewnętrznej. W granicach planu przebiega droga 
powiatowa nr 2485P Biskupice - Promno, oznaczona symbolem KD-Z. W ramach planu 
zaprojektowano poszerzenia drogi powiatowej. Zarząd Powiatu nie wyraża zgody na 
zaproponowane poszerzenia pasa drogowego, gdyż nie przewiduje się na tej drodze inwestycji, 
które wskazywałyby na konieczność poszerzenia pasa drogowego. Planowany przebieg drogi 
może naruszać interes prawny Powiatu Poznańskiego z uwagi na skutki prawne wynikające  
z ustawy o drogach publicznych zobowiązując powiat do budowy, utrzymania, ochrony  
i modernizacji dróg powiatowych. Konsekwencją może być także nabycie przez powiat 
nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania pod drogi powiatowe, zgodnie  
z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r.  
poz. 2147 ze zm.) stanowiącym, że:  

− działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe -  
z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy 
prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa  
z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie  
o podziale prawomocne, 

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

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark 11 –  
w dwóch etapach I i II – ETAP I, gm. Puszczykowo - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
usługowej, teren drogi publicznej dojazdowej. Teren objęty zmianą stanowi obszar                        
o powierzchni ok. 11 771 m2. Na obszarze objętym zakresem niniejszego planu obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Puszczykowa                     
w południowej części miasta – Niwka – strefa 1, zatwierdzonego Uchwałą Nr 118/04/IV Rady 
Miasta Puszczykowa z dnia 07.09.2004 r. Zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu dopuszczalnych 
funkcji na terenach przeznaczonych pod funkcję usługową. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego, 

6. ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w Buku, pomiędzy ulicami Dobieżyńską i Otuską, miasto Buk, gm. Buk - projekt 
planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowo - usługowej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg 
wewnętrznych, teren wewnętrznego ciągu pieszo - jezdnego. Poza obszarem projektu planu 
znajduje się droga powiatowa klasy zbiorczej (Z) nr 2496P (ul. Otuska i ul. Dobieżyńska), relacji 
Buk - Otusz. Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 08.10.2015 r. postanowieniem znak: 
WD.673.17.106.2015.MA uzgodnił przesłany pismem znak: IP.6721.3.2014 z dnia 18.09.2015 r. 
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projekt powyższego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty 
planem stanowi obszar o powierzchni ok. 6,55 ha. W obecnie przedstawianym do uzgodnienia 
projekcie planu, zlikwidowano ciągi pieszo - rowerowe 1KDxw i 3KDxw, zamieniono funkcję 
terenów 4MN i 5MN z funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, na mieszkaniowo - usługową 
(1MN/U i 2MN/U) oraz zmieniono funkcję drogi wewnętrznej 1KDW na drogę publiczną klasy 
dojazdowej 2KD-D. 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, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rostworowo i Żydowo, rejon ul. Rostworowskiej, ul. Jesionowej i ul. Obornickiej, gm. Rokietnica 

- projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej, teren 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, 
teren zieleni urządzonej, teren zieleni, łąk i pastwisk lub wód powierzchniowych śródlądowych, 
teren lasów, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 
tereny dróg wewnętrznych. W granicach projektu planu znajduje się droga powiatowa klasy 
zbiorczej (Z) nr 2425P, relacji Żydowo – Rostworowo – Rokietnica (ul. Rostworowska) oraz droga 
powiatowa klasy zbiorczej (Z) nr 1859P, relacji granica powiatu – Żydowo (ul. Przecławska). 
Teren objęty projektem planu stanowi obszar o powierzchni ok. 85,62 ha. Celem planu jest 
między innymi wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej oraz jej obsługa komunikacyjna, a także 
wprowadzenie zakazu zabudowy na terenach rolniczych, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koziegłowy- rejon 
ulicy Gdyńskiej i Piaskowej”, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
tereny zabudowy usługowej, teren pod obiekty produkcyjne, tereny zieleni urządzonej, pól, łąk, 
zadrzewień i wód powierzchniowych, tereny dróg publicznych, teren infrastruktury technicznej 
gazowniczej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koziegłowy- 
osiedle Karolin”, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy 
usługowej, tereny zieleni urządzonej, teren zielni, tereny dróg wewnętrznych, tereny dróg 
wewnętrznych – parkingi, tereny infrastruktury technicznej – gazownictwo, ciepłownictwo, 
elektroenergetyka. Poza obszarem planu przebiega droga powiatowa nr 2407P Koziegłowy - 
Swarzędz. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dąbrówka, działka nr ewid. 18/5 rejon ulicy Poznańskiej, gm. Dopiewo, z uwagami – projekt 
planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zieleni urządzonej, 
tereny wód powierzchniowych śródlądowych, teren stawu ziemnego i las. Bezpośrednio poza 
obszarem projektu planu znajdują się drogi powiatowe: klasy głównej (G) nr 2401P, relacji 
Dopiewo - Palędzie - Dąbrówka - granica miasta, oraz klasy zbiorczej (Z) nr 2417P, relacji Lusowo 
- Batorowo - Zakrzewo – Dąbrówka. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że zgodnie                                 
z postanowieniem Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z dnia 17.11.2016 r., znak: 
ZDP.11.440.58/12 obsługę komunikacyjną dla terenów ZP i MN-1 należy zapewnić z drogi 
powiatowej nr 2417P poprzez wyznaczenie drogi wewnętrznej położonej przy granicy z działką     



19 
 

o nr ewid. 728/2, obręb Dąbrówka. Drogi powiatowe zgodnie z art. 6a Ustawy o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) powinny stanowić połączenia miast będących siedzibami 
powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Spełniają one podwójną rolę: służą 
lokalnej społeczności i przenoszą ruch tranzytowy. Przede wszystkim jednak powinny zapewniać 
bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Żeby warunek ten spełnić, należy 
ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych, do których należą wszelkie włączenia dróg, czyli 
skrzyżowania, zjazdy, parkingi, itp. Nowe zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu               
i bezpieczeństwo na drodze. Wszelkie manewry związane z włączeniem się do ruchu są 
manewrami niebezpiecznymi  zarówno dla włączającego się do ruchu jak i dla pojazdu jadącego 
drogą publiczną. Obszar projektu planu położony jest w miejscowości Dąbrówka u zbiegu dróg 
powiatowych nr 2401P (klasa główna) i nr 2417P (klasa zbiorcza). Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) na 
drogach klasy głównej i zbiorczej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie dla 
terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. Lokalizacja zjazdu bezpośrednio w obrębie 
skrzyżowania dróg powiatowych klasy głównej i klasy zbiorczej może powodować problemy         
z płynnością ruchu w jego obrębie. W związku z tym, obsługę komunikacyjną dla terenów ZP            
i MN-1 należy zapewnić z drogi powiatowej nr 2417P poprzez wyznaczenie drogi wewnętrznej 
położonej przy granicy z działką o nr ewid. 728/2, obręb Dąbrówka. Zarząd Powiatu zwraca 
również uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, w tym na 
drodze powiatowej nr 2401P (ul. Poznańskiej) i nr 2417P (ul. Długa), z problemami 
komunikacyjnymi, możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie 
wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Intensywny stopień zainwestowania 
niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 
prowadzących  w kierunku miasta Poznania, 

11. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koziegłowy – 
rejon ulicy Kanałowej”, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, 
tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej – usług oświaty, teren zieleni 
urządzonej, tereny dróg publicznych, teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej. Poza 
obszarem planu przebiega droga powiatowa 2407P Koziegłowy - Swarzędz. Po przeanalizowaniu 
projektu planu Zarząd Powiatu odmawia uzgodnienia. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
planuje inwestycję pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – 
Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Gen. St. 
Taczaka w m. Koziegłowy. W związku z tym, planowane są poszerzenia na działce o nr ewid. 
164/7, na terenie przewidziany pod budowę ścieżki rowerowej. Ponadto Zarząd Powiatu                
w Poznaniu nie wyraża zgody na wprowadzenie poszerzenia oznaczonego w projekcie planu jako 
KDZ, 

12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług           
w rejonie ulic: Fabryczna, Długa, Rolna, Gajowa w Pobiedziskach, gm. Pobiedziska - projekt planu 
wyznacza tereny usług w zieleni, tereny zabudowy usługowej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny 
lasów i zalesień, teren wód powierzchniowych, teren drogi publicznej klasy głównej ruchu 
przyspieszonego, tereny drogi publicznej klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

13. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części 
miasta Pobiedziska pomiędzy „Skansenem Miniatur”, a ulicą Główną w Pobiedziskach oraz części 
obrębu Główna, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza tereny obiektów przemysłowych, 
tereny zieleni izolacyjnej, tereny lasów i zalesień, teren drogi publicznej klasy głównej ruchu 
przyspieszonego, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 
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14. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Puszczykowie przy ul. Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 (22) - 
projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

15. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów 
przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze Gminy Mosina – miasto Mosina  - 
projekt planu wyznacza tereny kolejowe, teren parkingu publicznego, tereny dróg publicznych 
klasy lokalnej, teren drogi wewnętrznej, tereny ciągu pieszego, teren zabudowy usługowej. Na 
obszarze opracowania przebiega droga powiatowa nr 2463P, ul. Śremska w miejscowości 
Mosina. Na rysunku planu zachowano szerokość drogi w granicach istniejącego pasa drogowego, 

16. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów 
przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze Gminy Mosina – wieś Drużyna - 
projekt planu wyznacza tereny kolejowe, tereny dróg publicznych klasy zbiorczej. Na obszarze 
opracowania przebiega droga powiatowa nr 2465P, ul. Powstańców Wielkopolskich                     
w miejscowości Drużyna oznaczona symbolem 1 KD-Z. Na rysunku planu zachowano szerokość 
drogi w granicach istniejącego pasa drogowego, 

17. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów 
przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze Gminy Mosina – wieś Pecna - 
projekt planu wyznacza tereny kolejowe, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, tereny dróg 
publicznych klasy lokalnej. Na obszarze opracowania przebiega droga powiatowa nr 2391P,       
ul. Główna w miejscowości Pecna oznaczona symbolem 1 KD-Z. Na rysunku planu zachowano 
szerokość drogi w granicach istniejącego pasa drogowego, 

18. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła 
przesiadkowego w Kocanowie, gmina Pobiedziska w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - 
projekt planu wyznacza tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych, teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny usług oświaty, tereny parków wiejskich, 
tereny drogi publicznej klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, teren kolejowy. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

19. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – 
„Żabikowo – rejon ul. Świerkowej” - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, teren 
drogi publicznej – dojazdowej, teren drogi wewnętrznej, teren ciągu pieszo-rowerowego. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

20. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części arkusza nr 27 
w Pobiedziskach, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, teren obiektów 
produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej, teren rolniczy i zieleni otwartej, 
teren zieleni izolacyjnej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, 
tereny ciągów pieszo-jezdnych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

21. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w Wielkiej Wsi przy ul. Świętego Rocha, gm. Buk – projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny dróg wewnętrznych, tereny pod rozwiązania 
komunikacyjne dla obsługi ruchu kołowego. Teren objęty zmianą stanowi obszar o powierzchni 
ok. 3,0 ha. Na obszarze objętym zakresem niniejszego planu obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ulicy Świętego 
Rocha, zatwierdzony Uchwałą Nr XLVI/280/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 24.11.2009 r. 
Zmiana dotyczy eliminacji funkcji usługowych na obszarze niniejszego planu oraz 
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przeprojektowania rozwiązań komunikacyjnych. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

22. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła 
przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Pierzchno, gm. Kórnik - 
projekt planu wyznacza teren kolejowy, teren drogi wewnętrznej. Poza obszarem opracowania 
przebiega droga powiatowa nr 2476P. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

23. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła 
przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Gądki, gm. Kórnik - projekt 
planu wyznacza tereny kolejowe, teren drogi publicznej – w tym parkingu publicznego, teren 
drogi publicznej – klasa dojazdowa. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

24.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miękowo – rejon  
ul. Czereśniowej”, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, teren 
rolniczy, tereny zieleni krajobrazowej, tereny lasów, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, 
tereny dróg wewnętrznych, teren infrastruktury technicznej – kanalizacja. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

25. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła 
przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Koninko, gm. Kórnik - projekt 
planu wyznacza tereny zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej lub obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, teren sportu i rekreacji, tereny dróg publicznych – w tym 
parkingów publicznych, tereny dróg publicznych – klasa zbiorcza, tereny dróg publicznych – klasa 
dojazdowa. Na obszarze opracowania przebiega droga powiatowa nr 2489P relacji Kamionki – 
Koninko, ul. Radiowa i Telewizyjna oznaczona symbolem KD-Z2 oraz KD-D1. Zarząd Powiatu 
akceptuje wskazany w projekcie planu nowy przebieg drogi powiatowej na terenie oznaczonym 
jako KD-Z1. Jednocześnie zwraca uwagę, że w związku z planowaną budową wiaduktu nad linią 
kolejową należy zwiększyć planowaną szerokość pasa drogowego drogi powiatowej  
do maksymalnie 40 metrów w północnej części opracowania. Ponadto linię rozgraniczającą dla 
terenu oznaczonego jako KD-Z2, stanowiącego fragment drogi powiatowej nr 2489P należy 
poprowadzić zgodnie z nowym ustalonym przebiegiem, tj. przy granicy terenu oznaczonego 
symbolem U/S. Pozostała część terenu KD-Z2 stanowiąca obecny przebieg drogi powiatowej 
powinna zostać oznaczona jako droga dojazdowa. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

26. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji  
gospodarczej w Libartowie, gm. Kostrzyn - projekt planu wyznacza teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, teren drogi publicznej klasy 
dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

27. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła 
przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Szczodrzykowo,  
gm. Kórnik - projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, teren 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, hodowlanym, ogrodniczym, tereny zieleni 
nieurządzonej, teren rolniczy, tereny dróg publicznych - klasa dojazdowa, klasa lokalna, tereny 
kolejowe. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

28. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni  
i lasów gminy Pobiedziska – część I, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza tereny usług 
kultury, zabudowy usługowej, usług turystyki, zabudowy letniskowej, ogrodów działkowych, 
teren parku wiejskiego, teren cmentarzy, tereny łąk, tereny lasów, tereny zieleni - rezerwaty 
przyrody, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej - 
kanalizacyjnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, tereny 
ciągów pieszo - jezdnych. 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 udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę 
sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami 
powiatowymi 2392P i 2403P, 

2. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/78/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu  z dnia 17 lipca 2015 r.   
w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach administracyjnych miasta, zmienionej uchwałami nr XI/130/V/2015     
z dnia 28 października 2015 r., XVI/212/V/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

3. w sprawie przystąpienia Powiatu Poznańskiego do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin 
Cysterskich w charakterze członka wspierającego, 

4. w sprawie określenia realizowanych przez powiat poznański zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 
2017, 

5. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla 
policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizujących zadania służbowe na terenie 
Powiatu Poznańskiego, 

6. 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 
pobrania i  wykorzystywania, 

7. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017, 
8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021, 
9. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, 
10. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2421P – ul. Kobylnicka w m. Sady, 
11. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne, 
12. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2418P – ul. Wierzbowa w m. Wysogotowo, 
13. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2419P – ul. Ogrodowa w m. Lusowo, 
14. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2392P w m. Lusówko, 
15. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1890P – ul. Ogrodowa w m. Jankowice, 
16. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2472P, 
17. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2017 roku 

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego, 

18. w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz realizacji zadań związanych z obsługą weekendowej 
linii autobusowej łączącej Swarzędz z gminami Powiatu Poznańskiego położonymi wokół Puszczy 
Zielonka, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów, 

19. w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową bez numeru (byłą drogą wojewódzką nr 433),  

20. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego polegającego na 
zarządzaniu drogą powiatową nr 2445P na odcinku Siedlec – Gułtowy, 

21. w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego polegającego na 
zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do 
drogi wojewódzkiej 430. 
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V. PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

1. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie zmian w planach finansowych wydziałów 
Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z interpelacjami wnioskami: 
1. Radnego Mariana Markiewicza  dot. ogłoszeń prasowych,  
2. Radnego Mariana Markiewicza  dot. asystentów i doradców, 
3. Radnego Marka Pietrzyńskiego dot. rozwiązania umowy na sprzątanie budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, 
4. Radnego Marka Pietrzyńskiego dot. opłat z tytułu postoju i parkowania pojazdów 

samochodowych, 
5. Radnego Marka Pietrzyńskiego  dot. szczepień ochronnych, 
6. Radnej Zofii Dobrowolskiej dot.  szczepień ochronnych, 
7. Radnej Zofii Dobrowolskiej dot.  utworzenia LO w Dopiewie,  
8. Klubu Radnych PiS dot. spotkań z mieszkańcami w sprawie przebiegu Północno-Wschodniej 

Obwodnicy dla m. Poznania,  
9. Klubu Radnych PiS dot. wysokości nagród finansowych za rok 2016 dla kadry kierowniczej. 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu                   
w Poznaniu, przeprowadzonej w dniach 14 i 28 lutego 2017 r., dot. inwestycji pn. „Przebudowa 
mostu w pasie drogi 2452P nad Kanałem Strykowskim w miejscowości Modrze, gm. Stęszew”. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Ochrony 
Zdrowia Rady Powiatu w Poznaniu z 21.02.2017 r. dot. poszerzenia informacji nt. bezpłatnych 
porad prawnych oraz dostosowania godzin udzielania porad prawnych do potrzeb  danej gminy.  

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem  przekazanym przez Przewodniczącego Rady Powiatu,         
z dnia 24.02.2016r. dot. zajęcia stanowiska w sprawie dyscyplin sportowych mających znaczenie 
dla powiatu poznańskiego.  

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem  przekazanym przez Przewodniczącego Rady Powiatu         
z dnia 24.02.2016r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą         
Nr XXVI/337/V/2016  Rady Powiatu  w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego. Apteka „Nasza 
Śmiłowscy sp. j” ze Skórzewa, poprzez pełnomocnika  zarzuca, że ww. uchwała Rady w sposób  
bezprawny, tj. nierównomiernie  rozdziela obowiązek świadczenia usług w porze nocnej oraz     
w święta i dni wolne od pracy. 

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady 
Powiatu  w Poznaniu, zgłoszonym na posiedzeniu w dniu 17.02.2017 r., dot. ustanowienia roku 
2017 Rokiem Wojciecha Bogusławskiego oraz włączenia się Powiatu Poznańskiego w uroczyste 
obchody 260 rocznicy  jego urodzin, a także możliwości współfinansowania ławeczki Wojciecha 
Bogusławskiego przed Centrum Kultury w Suchym Lesie. 

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu                   
z 28.02.2017 r. dot. przekazania sprawozdań stowarzyszeń, których członkiem jest powiat.  

7. Zarząd  Powiatu wyraził zgodę na: 
a) nauczanie indywidualne dla uczennicy ZS w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych 2016/2017,  
b) nauczanie indywidualne dla ucznia Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 

Wychowawczym w Mosinie, w wymiarze 8 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych 
w roku szkolnym 2016/2017, 

c) przydzielenie dodatkowych godzin zajęć lekcyjnych dla uczennicy ZS w Bolechowie                   
w wymiarze 1 godziny tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 
2016/2017, 

d) nauczanie indywidualne dla ucznia Zespołu Szkół w Mosinie, w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych 2016/2017. 

7. Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z pismem dot. przekazania do Samorządowego  
Kolegium Odwoławczego zażalenia wraz z aktami sprawy, Burmistrza Miasta i Gminy Murowana 
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Goślina na postanowienie Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10.02.2017 r. dot. nieuzgodnienia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w Murowanej Goślinie.  

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego             
nr 5/2017 z dnia 24.02.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę 
drogi powiatowej nr 2400P (ul. Szamotulska) odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową            
w m. Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie. Własnością Powiatu 
Poznańskiego jest działka o nr 13/2 obręb Rokietnica. 

9. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu postanowienia Starosty Poznańskiego  
z dnia 03.03.2017 r. prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Poznańskiego nr 24/2016  
z dnia 16.12.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie 
pasa drogi nr 2406P – budowa ścieżki rowerowej Radojewo – Biedrusko Etap II od km 1+670,00  
do km 4+339,90, powiat poznański, województwo wielkopolskie. 

10. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego             
nr 9/2017 z dnia 10.03.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na 
rozbudowie drogi powiatowej nr 2401P, skrzyżowanie ulic: Poznańskiej, Kolejowej i Polnej we 
wsi Skórzewo, gm. Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie. Własnością 
Powiatu Poznańskiego są działki o nr ewid. 507, 305/3, 305/10 obręb Skórzewo, gm. Dopiewo.  

11. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem dotyczącym przekazania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Poznaniu zażalenia Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, wraz z aktami 
sprawy oraz kartą przeglądową, na postanowienie Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 
24.02.2017 r., dot. nieuzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych we wsi Promno, gm. Pobiedziska. 

12. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. z działalności Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w Poznaniu w 2016 roku. 

13. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu          
w 2016 r. – Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2016  roku. Materiał zostanie 
przedstawiony na sesji Rady Powiatu w Poznaniu, która odbędzie się we wrześniu br., podczas 
debaty radnych  nt. rynku pracy w Powiecie Poznańskim.  W dniu 28 lutego 2017 r. Powiatowa 
Rada Rynku Pracy w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2016 roku na rzecz aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych i wydatkowanych na ten cel środków finansowanych z Funduszu Pracy oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: 
Justyna Nowakowska  
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 27 marca 2017 r.  


