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OP.0021.4.2017 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 24 kwietnia 2017 roku do 19 maja 2017 roku 

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 24 kwietnia 2017 r. do 19 maja 2017 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 
1. 27 kwietnia 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, 

 
2. 28 kwietnia 2017 r., godz. 12:30, w którym udział wzięli:   

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 

     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
     Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Paweł Kurosz (w części 

posiedzenia), 
 
3. 5 maja 2017 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Mieczysław Ferenc 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 

     oraz 
     Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu, 
 
4. 5 maja 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, 
 
5. 16 maja 2017 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli:  
  Starosta                            Jan Grabkowski 
  Wicestarosta   Tomasz Łubiński  
  Członek Zarządu  Mieczysław Ferenc 
  Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 
 oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu  Magdalena Buczkowska, 
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6. 19 maja 2017 r., godz. 11:30, w którym udział wzięli:  
  Starosta                            Jan Grabkowski 
  Wicestarosta   Tomasz Łubiński  
  Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 
 oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu  Magdalena Buczkowska. 
 
II.  UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 5  postanowień, 
2.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia do umowy o świadczenie pomocy prawnej, 

zawartej z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski spółka 
komandytowo – akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, 
w wysokości 34.675,24 zł brutto, 

3.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr ZP.272.00044.2015 z dnia 15.10.2015 r., 
zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych 
jednostek organizacyjnych z firmą Powszechny Zakładu Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, 
która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 8.917,00 zł brutto. Zmiana dotyczy 
ubezpieczenia dodatkowego majątku, będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych, 

4. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie nagrody powiatu poznańskiego  
za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 
2016. Zgłoszeń do nagrody dokonywać można w terminie od 02.05.2017 r. do 25.05.2017 r.  
do godz. 10:00. Komisja oceni zgłoszone kandydatury w terminie 30 dni od daty zakończenia 
przyjmowania wniosków. Wysokość poszczególnych nagród wynosi: I nagroda – 8.000,00 zł netto, 
II nagroda – 5.500,00 zł netto, III nagroda – 2.500,00 zł netto. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik 
do uchwały,  

5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu Współpracy Powiatu 
Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2016”. Sprawozdanie, które 
stanowi załącznik do uchwały, zostało przekazane Radzie Powiatu, 

6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z realizacji zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury  
i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej 
przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2016. Zestawienia dotyczące realizacji ww. zadań 
zawarte są w załącznikach do uchwały,  

7. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  
w trybie licytacji elektronicznej na dostawę 140 licencji  na oprogramowanie Microsoft Office 
Standard 2016 Government, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia, 

8. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, na dostawę artykułów i gadżetów reklamowych, z podziałem  
na 3 części, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

9.  w sprawie  zmiany uchwały nr 1409/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz preliminarza wydatków z budżetu Powiatu 
Poznańskiego na rok 2017 na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 
2017 ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi typu A i typu B. Zmiana dot. zwiększenia planu dotacji o kwotę 80.400,00 zł,  
tj. do kwoty 380.400,00 zł, 
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10.  w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, projektów uchwał Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie określenia 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia 
warunków i trybu  przyznawania Nagród Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz Nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 
Konsultacje przeprowadzone zostały: 

a) w formie dwóch spotkań, z udziałem przedstawicieli Powiatu Poznańskiego: Członka Zarządu, 
Pełnomocnika Starosty do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pracowników 
Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. Ww. spotkania odbyły się w sali nr 315 Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w dniach: 08.05.2017 r., w godz. od 14:00  
do 16:45 oraz 11.05.2017 r., w godz. od 10:00 do 13:00, 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres email: pozytek@powiat.poznan.pl) w dniach  
od 02.05.2017 r. do 12.05.2017 r., 

11.  w sprawie zatwierdzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju 
Powiatu Poznańskiego do 2030 r. oraz przekazania projektu strategii wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko do opiniowania przez właściwe organy (Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego) i do konsultacji społecznych. Informacja o możliwości wnoszenia wniosków i uwag  
w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. Projektu zostanie 
udostępniona poprzez: zamieszczenie obwieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym, 
zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego oraz 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, 

12.  w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru  
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu upoważnił 
przedsiębiorcę PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie do odbioru z miejsca przechowywania 
i wykonania demontażu pojazdów o nr rej. PZE 564E, PGO 04048 i PO 2875N. Upoważnienie 
wydano na okres od 27.04.2017 r. do 12.05.2017 r., 

13. w sprawie wyboru oraz zatwierdzenia preliminarza dotyczącego wydatków z budżetu powiatu 
poznańskiego, realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2017 roku  
na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki w II otwartym konkursie ofert 
przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  
pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu zatwierdził preliminarz wydatków na łączną 
kwotę 71.655,00 zł (na 18 złożonych wniosków przyznano 9 dotacji). Preliminarz stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały,  

14. w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych  
ul. Nad Koplą w Paczkowie, gm. Swarzędz. Przedmiotowa ulica Nad Koplą nie jest drogą w myśl 
art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440  
ze zm.), gdzie droga to „budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami  
oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno – użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu 
drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym”, a stanowi jedynie gruntowy pas terenu 
wydzielony do poruszania się pojazdów i pieszych. Zatem pomimo tego, że działki ewidencyjne,  
na których jest zlokalizowana droga stanowią własność gminy, to ul. Nad Koplą nie może zostać 
zaliczona do kategorii dróg gminnych,  

15. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebudowy ulicy Średzkiej na odcinku od torów 
kolejowych do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie, gm. Swarzędz. Ulica Średzka w Paczkowie jest 
drogą powiatową nr 2439P. W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę nawierzchni jezdni, 
ciągi pieszo – rowerowe, zatoki autobusowe oraz infrastrukturę towarzyszącą. Zarząd Powiatu 
zaopiniował negatywnie ww. inwestycję. Zgodnie z wymogami art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 
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2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.), właściwy zarządca drogi składa wniosek o wydanie decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo - 
zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Występujący 
z wnioskiem o opinię Pan Adam Sołecki na dzień wystąpienia z powyższym wnioskiem  
nie legitymuje się upoważnieniem zarządcy drogi, tj. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu. Powyższe uniemożliwia pozytywne zaopiniowanie inwestycji, 

16.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej budowy drogi gminnej ul. Leszka w m. Jasin, 
gm. Swarzędz. W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę nawierzchni jezdni, chodnika, 
pobocza i usunięcie ewentualnych kolizji z siecią infrastruktury, 

17. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej budowy drogi gminnej ul. Rutkowskiego  
w m. Jasin, gm. Swarzędz. W ramach zadania przewiduje się m.in. budowę nawierzchni jezdni, 
chodnika, pobocza, zjazdów, odwodnienia i usunięcie ewentualnych kolizji z siecią infrastruktury,  

18.   w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Kampania informacyjno - 
edukacyjna o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie poznańskim, przez 
Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowicach, w ramach tzw. „małego 
grantu”, 

19.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych w związku z organizacją XV Majowego 
Rodzinnego Pikniku Krwiodawców, przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Swarzędzu, na zakup artykułów spożywczych - w wysokości 900,00 zł brutto. 
Piknik odbył się w dniu 20.05.2017 r. przy leśniczówce Poznań – Zieliniec. Celem imprezy było 
propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, jak również zachęcanie mieszkańców do udziału 
w akcjach profilaktycznych i zdrowotnych (np. zbiórki krwi) oraz pozyskiwanie potencjalnych 
dawców szpiku kostnego, 

20.   w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie poznańskim (III)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode  
na rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego  
i upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu do czynności związanych  
z realizacją Projektu. Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 865 osób 
bezrobotnych do 29 roku życia, pozostających bez pracy, zakwalifikowanym do profilu pomocy  
I lub II, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, tzw. młodzież NEET, zarejestrowanym  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Udział w Projekcie umożliwi uczestnikom zdobycie 
nowych kwalifikacji lub ich podwyższenie, uzyskanie praktycznych umiejętności i doświadczenia 
zawodowego, a przede wszystkim stworzy szansę na rozwój zawodowy oraz samodzielne 
zaistnienie na rynku pracy. W projekcie założono realizację takich działań jak: pośrednictwo pracy, 
poradnictwo zawodowe, szkolenia bezrobotnych, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, staże 
oraz przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które będzie 
poprzedzone szkoleniem z zakresu uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Wartość projektu 
wynosi 6.793.769,55 zł. Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Panią 
Marię Sowińską do czynności związanych z realizacją ww. Projektu. Treść upoważnienia stanowi 
załącznik do uchwały.  

21.  w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (III)”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,  
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ i upoważnienia 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu do czynności związanych z realizacją Projektu. 
Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 626 osób bezrobotnych do 29 roku życia, 
zakwalifikowanym do profilu pomocy I lub II, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Poznaniu, należącym do co najmniej jednej z grup: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby 
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w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach w okresie 
od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. 
Udział w Projekcie umożliwi uczestnikom zdobycie nowych kwalifikacji, uzyskanie nowych 
praktycznych umiejętności i doświadczenia, a przede wszystkim stworzy szansę na rozwój 
zawodowy i zmianę sytuacji społeczno  – zawodowej. W projekcie założono realizację takich 
działań jak: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia bezrobotnych, staże oraz 
przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (poprzedzone 
szkoleniem z zakresu uruchomienia i prowadzenia własnej firmy) oraz prace interwencyjne. 
Wartość projektu wynosi 4.086.426,57 zł. Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy Panią Marię Sowińską do czynności związanych z realizacją ww. Projektu. Treść 
upoważnienia stanowi załącznik do uchwały, 

22. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Olimpiada specjalna  
w Owińskach – gry i zabawy sportowe oraz spływ kajakowy dla osób niepełnosprawnych 
wzrokowo ze złożoną niepełnosprawnością, przez Stowarzyszenie „Pomóż dziecku niewidomemu” 
z siedzibą w Owińskach, w wysokości 8.000,00 zł brutto, 

23.  w sprawie powołania Komisji ds. wyboru wniosków o nagrodę powiatu poznańskiego  
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,  
w następującym składzie:  

− Przewodniczący Komisji - Jan Grabkowski Starosta Poznański, 

− Wiceprzewodniczący Komisji - Piotr Burdajewicz Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu, 

− Członek Komisji - Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański,  

− Członek Komisji - Andrzej Wróblewicz Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, 

− Sekretarz Komisji - Tomasz Skupio Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, 

− Członek Komisji - Grażyna Głowacka Przewodnicząca Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, 

− Członek Komisji -  Barbara Antoniewicz Członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. 
Regulamin prac Komisji stanowi załącznik do uchwały, 
24.  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich 

w Swarzędzu Panu Przemysławowi Jankiewiczowi, na okres 5 lat szkolnych, tj. od 01.09.2017 r.  
do 31.08.2022 r., 

25.   w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach Pani Marii Tomaszewskiej, na okres 5 lat 
szkolnych, tj. od 01.09.2017 r. do 31.08.2022 r., 

26. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Tomaszowi Skupio do uczestnictwa i wykonywania 
prawa głosu w imieniu Powiatu Poznańskiego w spotkaniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu  
w dniu 18 maja 2017 roku, 

27. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Kampania 
informacyjno - edukacyjna o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie poznańskim, 
przez Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowicach, w kwocie 10.000,00 zł 
brutto, 

28. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Poznańskiego do Programu 
upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej i zawarcia umowy  
o współpracę w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi  
z wykorzystaniem terminalu POS. Uczestnictwo powiatu w programie nastąpi na podstawie 
deklaracji przystąpienia do Programu oraz porozumienia w sprawie współpracy w zakresie obsługi  
Programu. Usługa ma charakter nieodpłatny. Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 
31.03.2020 r.,  

29. w sprawie rozłożenia na raty przedsiębiorstwu Moris - Polska Sp. z o.o. z siedzibą 02-867 
Warszawa, ul. Baletowa 4, należności Powiatu Poznańskiego w kwocie 461.975,30 zł,  zasądzone 
wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny o sygn. IA Ca 1393/16 z dnia 31 marca 
2017 r., tytułem zwrotu spełnionego świadczenia. Zasądzoną kwotę 461.975,30 zł rozkłada się  
na 11 miesięcznych rat (10 rat po 42.000,00 zł i 1 rata 41.975,30zł), 
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30. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku 
ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a – Etap II, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres do 8 tygodni od dnia przekazania terenu budowy, które nastąpi nie wcześniej niż 
26.06.2017 r.,  

31. w sprawie ponownego przeprowadzenia postępowania w trybie licytacji elektronicznej na 
dostawę 140 licencji na oprogramowanie Microsoft Office Standard 2016 Government, 
zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, powołania komisji 
przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 10 dni od dnia 
podpisania umowy, 

32. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pt. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej 
oraz technologii kotłowni w Zespole Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, z firmą Ireneusz 
Szajerka SZAJERKA z siedzibą w Kicinie, na kwotę 6.765,00 zł brutto, 

33. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Orinoko nad Wartą –  
w Puszczykowie i Poznaniu, przez Fundację Fiedlerów z siedzibą w Poznaniu, w ramach tzw. 
„małego grantu”, 

34. w sprawie podpisania umowy na świadczenie usług wydawania kwalifikowanych  
lub niekwalifikowanych certyfikatów oraz elektronicznych znaczników czasu i dostawy elementów 
urządzeń do składania podpisu elektronicznego, z Krajową Izbą Rozliczeniową S. A. z siedzibą  
w Warszawie. Łączny koszt usługi na okres 24 miesięcy od podpisania umowy wyniesie  
16.000,00 zł brutto, 

35. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu przedsięwzięć, określonych 
w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXIV/324/V/2016 z dnia 14 grudnia 
2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 
2017 - 2021, z uwzględnieniem każdoczesnej zmiany tej uchwały (załącznika nr 2). Zarząd Powiatu 
upoważnił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu Pana Marka Borowczaka  
do zaciągania zobowiązań z tytułu ww. przedsięwzięć. Upoważnienie jest niezbędne w celu 
realizacji zadań Powiatu,  

36. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o przyłączenie budynków Zespołu Szkół  
w Bolechowie, ul. Obornicka 1, do sieci ENEA Operator sp. z o.o. Wartość prac ustalono  
na kwotę 5.259,91 zł brutto, w tym przyłączenie:  budynku szkoły – 3.236,87 zł, budynku sali 
gimnastycznej – 2.023,04 zł, 

37.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację festynu dla dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, w wysokości 17.000,00 zł. Festyn 
odbędzie się w dniu 02.06.2017 r. na terenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego MALTA SKI  
w Poznaniu. W programie przewiduje się atrakcje dla dzieci (m.in. szkoła małego kierowcy, kolejka 
górska Adrenaline, letni tor saneczkowy, mini golf, automaty do gier, dmuchany zamek, 
zjeżdżalnia). Organizacja festynu zostanie zlecona firmie Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
która złożyła ofertę cenową na najniższą kwotę spośród trzech złożonych ofert, 

38. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej modernizacji ulicy Langego w Puszczykowie  
na odcinku od ul. Kasprowicza do ul. Brzozowej. W ramach zadania przewiduje się m.in. 
przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, skrzyżowań i zabezpieczanie istniejących 
sieci infrastruktury. Zwraca się jednak uwagę, że przedmiotowa inwestycja nie jest realizacją 
inwestycji drogowej w myśl spec ustawy oraz ustawy Prawo budowlane zgodnie z definicjami 
wykonywanych robót budowalnych, przebudowy, budowy lub remontu. Przepisy te nie definiują 
modernizacji. Natomiast realizacja inwestycji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
pomimo, że odnosi się do wszystkich inwestycji w zakresie dróg publicznych, to należy stanąć  
na stanowisku, że będzie miała ona zastosowanie jedynie do inwestycji polegających na budowie 
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(rozbudowie) takich dróg, tj. nie będzie obejmowała ich przebudowy, chyba że przebudowa ta  
jest tylko jednym z elementów większego przedsięwzięcia zawierającego również budowę, 

39. w sprawie udzielenia umocowania do prowadzenia negocjacji w zakresie uzgodnienie szczegółów 
warunkowo dokonanej oceny projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn.: „Informat – 
wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół 
Powiatu Poznańskiego”. Upoważnia się Pana Macieja Grupę - Dyrektora Wydziału Tworzenia  
i Realizacji Projektów do zaciągania zobowiązań i prowadzenia negocjacji projektu pn.: „Informat – 
wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół 
Powiatu Poznańskiego”. Upoważnia się następujące osoby do prowadzenia negocjacji projektu: 
Marka Walczaka - Inspektora Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów, Mariusza Hałasa - 
Inspektora Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów oraz Mariusza Musiałowskiego - Inspektora 
Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów, 

40. w sprawie przeprowadzenia w 2017 r. kontroli okresowych w szkołach niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Poznański. Celem kontroli jest ocena 
zgodności ze stanem faktycznym informacji o liczbie uczniów będącej podstawą naliczenia dotacji 
oraz ocena wykorzystania dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Zakres kontroli obejmuje: 
zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów, wychowanków, będącej podstawą naliczenia 
dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub 
placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki 
społecznej, dokumentację potwierdzającą wykorzystanie dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków 
szkoły lub placówki. Kontrolą objęty będzie okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. W planie 
kontroli na 2017 r. w pierwszej kolejności uwzględnione zostały placówki, które nie zostały 
skontrolowane w roku poprzednim (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych nr 1  
w Murowanej Goślinie, Policealna Szkoła Kosmetyczna Julii Kończak w Puszczykowie, Szkoła 
Policealna „LIDER” w Pobiedziskach, Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych „LIDER”  
w Pobiedziskach). Plan kontroli stanowi załącznik do uchwały, 

41. w sprawie zmiany 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, 

42. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej udzielonej Miastu Poznań na zatrudnienie 
nauczyciela katechety  w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów szkół prowadzonych 
przez Powiat Poznański, będących członkami Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2016. Zarząd 
zatwierdził rozliczenie  dotacji w wysokości 274,74 zł, 

43. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej 
modernizacji zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo -
konferencyjnego. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez firmę PRACOWNIA PROJEKTOWA 
Justyna Mikołajczak z siedzibą w Gnieźnie, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 
249.690,00 zł brutto. Termin sporządzenia dokumentacji wyniesie do 8 tygodni od dnia pisemnej 
akceptacji dokumentacji budowlanej przez zamawiającego, 

44. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług sprzątania budynku 
Starostwa Powiatowego położonego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, wraz z terenem przyległym. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Grupę Astra Investment sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 299.250,00 zł brutto. Wszystkie 
osoby, które  będą świadczyć usługi zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 01.06.2017 r. do 31.12.2018 r.,  

45. w sprawie zatwierdzenia wyników Części nr 2 postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, z podziałem na 2 części, dot. wykonania wiatrołapu  
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z kurtyną powietrza. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Ekspertis sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 150.974,82 zł brutto  
i udzielenie  36 miesięcy  gwarancji na wykonane prace budowlane. Termin realizacji  zamówienia 
wyniesie do 16 tygodni od dnia przekazania terenu budowy. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres od 01.06.2017 r. do 31.12.2018 r.,  

46. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał Rady Powiatu w Poznaniu 
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Powiatu 
Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury oraz określenia warunków i trybu przyznawania Nagród Powiatu Poznańskiego dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz Nagród dla trenerów prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym.  

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni,  
w rejonie ulic Sowiej, Goślińskiej i Klinowej, gm. Murowana Goślina - projekt planu  
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy zagrodowej  
w gospodarstwach, rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, teren zieleni, teren drogi publicznej, 
tereny dróg wewnętrznych. Poza obszarem projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2399P 
relacji Murowana Goślina – Zielonka (odc. Murowana Goślina – Kamińsko). Postanowieniem  
z dnia 26.09.2016 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił przedmiotowego projektu planu  
nie wyrażając zgody na planowane poszerzenia przedmiotowej drogi powiatowej oznaczone 
symbolem KDL. W powyższym postanowieniu wskazano, że ustalenia dot. szerokości pasa 
drogowego drogi powiatowej mogą naruszać interes prawny Powiatu, z uwagi na skutki prawne 
wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 1440 ze zm.)  zobowiązując powiat do budowy, utrzymania, ochrony i modernizacji dróg 
powiatowych. Konsekwencją powyższych założeń może być także nabycie przez powiat 
nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania pod drogi powiatowe, zgodnie  
z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 2174 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. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu postanowieniem z dnia 31.01.2017 r. uchyliło 
postanowienie Zarządu Powiatu w Poznaniu wskazując m.in., że zapisy planu miejscowego winny 
być zgodne z przepisami aktów wyższego rzędu. Zatem regulując zasady zagospodarowania 
danego obszaru organ planistyczny winien je ustalić zgodnie do obowiązujących norm prawnych.  
W zakresie dróg publicznych jednym z takich aktów jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.). Rozporządzenie to 
przypisuje poszczególnym klasom dróg określone parametry, które jednak nie są konkretne,  
gdyż stanowią jedynie o minimalnych szerokościach ulic w liniach rozgraniczających. Organ 
planistyczny jest uprawniony i zobowiązany do skonkretyzowania tego parametru poprzez 
wskazanie w części tekstowej planu szerokości dróg w liniach rozgraniczających jednak  
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w szerokości nie mniejszej niż określona w rozporządzeniu. Ponadto SKO w Poznaniu wskazało,  
że samoistnej podstawy do odmowy uzgodnienia projektu planu nie może stanowić obawa  
organu I instancji o konsekwencje wynikające z treści art. 98 ustawy  dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym stanowiskiem Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego oraz pozytywnym uzgodnieniem przedmiotowego projektu planu  
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu (postanowienie z dnia 15.09.2016 r., znak: 
ZDP.WI.440.56/16.MM) uzasadnione jest jego uzgodnienie przez Zarząd Powiatu w Poznaniu. 
Jednocześnie Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że zgodnie z Planem Rozwoju Sieci Drogowej 
Powiatu Poznańskiego na lata 2016 -2020 odcinek drogi powiatowej, którą stanowi ul. Goślińska 
zaliczona jest do klasy zbiorczej. W związku z tym, w planie należy dokonać korekty drogi KDL–
KDZ, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku 
przemysłowego w Niepruszewie, gm. Buk - projekt planu wyznacza: tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej, 
tereny zieleni krajobrazowej, lasy, tereny rowów, tereny infrastruktury technicznej - 
elektroenergetyka, tereny infrastruktury technicznej – gazownictwo, teren drogi publicznej -  
klasy głównej, tereny dróg publicznych - klasy lokalnej, tereny dróg publicznych - klasy 
dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Bezpośrednio przy granicy opracowania planu przebiega 
droga powiatowa klasy zbiorczej (Z) nr 2500P (ul. Starowiejska), relacji Niepruszewo – Otusz – 
Skrzynki – Tomiczki oraz końcowy fragment drogi powiatowej klasy lokalnej (L) nr 1894P  
(ul. Leśna), relacji granica powiatu – Niepruszewo. Teren objęty niniejszym opracowaniem 
stanowi obszar ok. 217,4 ha. Dla części terenu objętego opracowaniem obowiązują: Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Niepruszewie 
(Uchwała  nr XXVII/128/96 z dnia 22.05.1996 r. ze zmianami), Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Niepruszewie położonych pomiędzy  
drogą wojewódzką nr 307, a projektowaną drogą komunikacji wewnętrznej (Uchwała  
nr XXXIII/209/2000 z dnia 29 maja 2000 r. ze zmianą), Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Niepruszewie – Gmina Buk (Uchwała  
nr XXXIX/242/2001 z dnia 29 maja 2001 r. ze zmianami), Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w miejscowości Niepruszewo, między ulicą Żytnią i Szkolną  
a drogą powiatową numer 2500P (Uchwała nr XXXI/221/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.). Celem 
głównym opracowania niniejszego planu jest ujednolicenie i aktualizacja zapisów dotychczas 
obowiązujących planów miejscowych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki 
na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7  
i 864/7, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, tereny dróg wewnętrznych. Bezpośrednio przy 
granicy opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy zbiorczej (Z) nr 2390P  
(ul. Komornicka), relacji Komorniki - Wiry - Łęczyca. Teren objęty planem stanowi obszar  
o powierzchni ok. 0,4429 ha i obowiązuje na nim miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego środkowo – wschodniej części wsi Komorniki, uchwalony Uchwałą Rady Gminy 
Komorniki Nr XXV/222/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., zgodnie z którym przeznaczeniem obszaru 
jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, który to plan uznano za aktualny,  
jednak dla stworzenia możliwości rozwoju podjęto prace nad zmianą ww. planu. Celem 
opracowania niniejszej zmiany planu jest korekta dotychczasowych zapisów dotyczących zasad 
zagospodarowania terenu. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że odprowadzenie wód opadowych  
i roztopowych powinno odbywać się poza pasem drogowym drogi powiatowej nr 2390P,  
z wyjątkiem inwestycji gminnych. Zgodnie z art. 39 pkt 9 ustawy z dnia 31 marca 1985 r.   
o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zakazuje się odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych  
do kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych w pasach drogowych. Ustalenia projektu planu 
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nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 
4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzaskowo – część 

południowa – część A”, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza: teren rolniczy, teren lasu, teren 
drogi publicznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego.  

5. uzgodnienia  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica, rejon ul. Leśnej, ul. Szkolnej i ul. Bukowej, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny 
komunikacji: drogi publiczne, drogi wewnętrzne, ciąg pieszy, tereny infrastruktury technicznej. W 
granicy opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy głównej (G) nr 2400P (ul. Szkolna), 
relacji Napachanie – Rokietnica – Sobota - Złotkowo. Teren objęty niniejszym opracowaniem 
stanowi obszar ok. 38ha i obowiązują na nim dwa plany miejscowe: Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica uchwalony uchwałą Nr XXXVI/200/1997 
oraz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica przyjęty uchwałą Nr 
XXVIII/284/2000 z dnia 03.11.2000r. Celem głównym opracowania planu jest uporządkowanie 
istniejącego zagospodarowania, oraz wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych dla 
zabudowy techniczno-produkcyjnej wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym i infrastrukturą 
techniczną. Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 07.04.2017r. postanowieniem znak: 
WD.673.17.58.2017.WL nie uzgodnił przesłanego pismem znak: RG.6721.17.2016 z dnia 
20.03.2017r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W poprzednim 
projekcie planu wprowadzono poszerzenia drogi powiatowej 2400P na działce nr ewid. 984 oraz 
na zjazdach z drogi powiatowej na istniejące drogi wewnętrzne. Ze względu na planowaną 
inwestycję na terenie drogi powiatowej objętej projektem planu, należało dostosować linie 
rozgraniczające przeznaczenie terenu do linii rozgraniczających inwestycję, wyznaczonych w 
projekcie budowlanym. W projekcie budowlanym nie wyznacza się poszerzeń, co w niniejszym 
projekcie planu zostało uwzględnione. Zarząd Powiatu zwraca uwagę iż ul. Szkolna, (teren w 
projekcie planu oznaczony jako KDG – tereny komunikacji, droga publiczna klasy głównej), 
zgodnie z projektem przebudowy stanowi drogę zbiorczą. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że 
intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, w tym na drodze 
powiatowej nr 2400P (ul. Szkolna), 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 w 
Poznaniu zwraca także uwagę, że wyznaczenie zbyt rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej 
(MN) stoi w sprzeczności z powszechnie znanymi prognozami demograficznymi i niekorzystnie 
wpłynie na jednostkowe koszty budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej, 
stanowiących zadanie własne gminy. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego. 

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

1. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele 
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu pieszego, 

2. w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2439P, 

3. w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Buk,  

4. w sprawie powierzenia Gminie Stęszew prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Stęszew, 

5. w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Puszczykowo,  

6. w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego polegającego  
na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 3911P w m. Pecna oraz 2465P i 2469P w m. Drużyna, 
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7. w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania publicznego polegającego  
na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2400P, 2423P i 2425P w miejscowości Rokietnica,  

8. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017,  
9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021,  
10. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/366/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca  

2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju   
szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, 

11. w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania publicznego w zakresie   
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2424P ul. Pocztowa i ul. Golęcińska m. Rokietnica,  

12. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania  
publiczną drogą powiatową nr 2473P,  

13. w sprawie udzielenia z budżetu powiatu poznańskiego pomocy finansowej gminie Suchy Las  
z  przeznaczeniem na wykonanie ławeczki z postacią Wojciecha Bogusławskiego, 

14. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kostrzyn, 
15. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleszczewo. 
 
V.  PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

 

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

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z: 
a) wnioskiem Radnej Powiatu M. Halber, złożonym podczas XXVII Sesji Rady Powiatu w Poznaniu  

w dniu 26.04.2017 r., dot. podjęcia działań w celu ochrony zabytkowego grodziska w Nowej 
Górce, w gminie Pobiedziska. 

b) wnioskiem Radnego Powiatu M. Pietrzyńskiego z dnia 28.04.2017 r., dot. przedstawienia   
m.in. regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników Starostwa oraz jednostek 
organizacyjnych, zarządzenia Starosty dot. okresowych ocen pracowników i analizy ostatnio 
przeprowadzonej oceny pracowników. 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany 
ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 25/2016 z dnia 27.12.2016 r. o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej  
nr 2407P (ul. Swarzędzka) w m. Gruszczyn, gm. Swarzędz, w zakresie prawidłowego wyliczenia 
pola powierzchni nieruchomości dz. nr. ewid. 84/51, 184/3, 197/6, 293/6 obręb Gruszczyn. 
Własnością Powiatu Poznańskiego są działki o nr ewid. 187/19, 187/18, 187/11, 187/21, 187/9, 
187/20, 187/12, 187/13, 187/16 obręb Gruszczyn, gm. Swarzędz, które nie podlegają zmianie  
w decyzji.  

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku  
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie/ 
rozbudowie drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko 
(Rozalin) - Więckowice oraz nr 2403P Więckowice - Dopiewo, m. Więckowice, gm. Tarnowo 
Podgórne. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki o nr ewid. 57, 251/1, 251/2 – obręb 
Więckowice, gm. Dopiewo, działki o nr ewid. 207/2, 423/1, 179/108, 179/106, 207/1, 179/104 - 
obręb Lusówko, gm. Tarnowo Podgórne. 

5. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na  nauczanie indywidualne dla: 
a) ucznia ZS w Bolechowie w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych 

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

2016/2017. 
 
Opracowała:  
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 22 maja 2017 r.  


