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OP.0021.6.2017 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 26 czerwca 2017 roku do 25 sierpnia 2017 roku 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 26 czerwca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r. odbyło się 13 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 
1. 26 czerwca 2017 r., godz. 09:30, w którym udział wzięli: 

       Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

 
2. 30 czerwca 2017 r., godz. 13:30, w którym udział wzięli:  

Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 

     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
3. 6 lipca 2017 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli:  

Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 

     oraz 
     Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu, 
 
4. 14 lipca 2017 r., godz. 11:30, w którym udział wzięli:  

Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
Członek Zarządu    Piotr Zalewski 

     oraz 
     Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu, 
 
5. 19 lipca 2017 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli:  

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 

     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
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6. 21 lipca 2017 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli:  
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 

     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
7. 26 lipca 2017 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli:  

Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 

     oraz 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
     Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu, 
 
8. 28 lipca 2017 r., godz. 10:15, w którym udział wzięli:  

Starosta     Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
Członek Zarządu    Piotr Zalewski 

     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
9. 4 sierpnia 2017 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli:  

Starosta     Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 

     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
10.  10 sierpnia 2017 r., godz. 14:00, w którym udział wzięli:  

Starosta     Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 

     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
11.  17 sierpnia 2017 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli:  
  Starosta    Jan Grabkowski  
  Wicestarosta    Tomasz Łubiński  
  Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
     oraz   
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
w części posiedzenia: 
Prezes Zarządu Szpitala w Puszczykowie  Ewa Wieja 
Wiceprezes Zarządu Szpitala w Puszczykowie Piotr Reiter 
Dyrektor  ds. administracyjno-technicznych Szpitala w  Puszczykowie Paweł Samelak, 
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12.  18 sierpnia 2017 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli:  
  Starosta    Jan Grabkowski  
  Wicestarosta    Tomasz Łubiński  
  Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
     oraz   

Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

 
13.  25 sierpnia 2017 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli:  
  Starosta    Jan Grabkowski  
  Wicestarosta    Tomasz Łubiński  
  Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
    oraz   
    Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
    Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
 
II.  UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 31 postanowień  
(w tym 3 o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pt. „Program edukacyjno – korekcyjny 
Partner” i przeznaczenia na ten cel kwoty w wysokości 5.600,00 zł. Program skierowany jest  
do sprawców przemocy w rodzinie i realizowany będzie przez Fundację PCPS – Poznańskie 
Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu, 

3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na sporządzenie uproszczonych planów 
urządzenia lasów z Przedsiębiorstwem Usług Przyrodniczo - Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu, 
na kwotę 101.127,88 zł brutto. Na realizację zamówienia planowano przeznaczyć kwotę 
119.119,05 zł brutto, 

4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn.: Instalacja wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku Zespołu Szkół  
Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a – etap II, z firmą Ireneusz 
Szajerka SZAJERKA z siedzibą w Kicinie, na kwotę 5.904,00 zł, 

5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej utrzymania Biuletynu Informacji 
Publicznej Powiatu Poznańskiego opartego o system bip.net na serwerze wykonawcy z firmą 
Extranet Joanna Paździerska z siedzibą w Toruniu, na czas określony od dnia 30.06.2017 r.  
do 30.06.2020 r. Łączna kwota wydatków na utrzymanie systemu oraz udostępnione updaty  
w czasie obowiązywania umowy wyniesie 6.125,40 zł brutto, 

6. w sprawie akceptacji projektu budowlano – wykonawczego, zrealizowanego w ramach zadania 
pn.: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii 
kotłowni w Zespole Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, przez firmę Przedsiębiorstwo 
GRAMET Sławomir Gray z siedzibą w Luboniu. Ww. projekt budowlano – wykonawczy został 
wykonany zgodnie z warunkami określonymi w umowie i w programie funkcjonalno – użytkowym, 

7. w sprawie zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na remont pomieszczeń w budynku Zespołu 
Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2. Jedynym Wykonawcą, który odpowiedział 
na zapytanie i zaproponował przeprowadzenie robót za kwotę 84.784,02 zł brutto, jest Orlikon sp. 
z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Ponieważ ww. cena przewyższa kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia tj.: wartość 75.793,58 zł brutto, postępowanie zostaje zakończone 
bez zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

8. w sprawie uchwalenia projektu założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018. 
Zarząd przyjął następujące wysokości wskaźników: 

− średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,4%,  
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− nominalny wzrost wynagrodzeń brutto: 6,0% - DPS Lisówki; 5,0% - PCPR, ZDP; 4,0% - DD Kórnik, 
OWR Kobylnica, OIK Kobylnica, PODGiK, Starostwo, 3,0% - Dom Rodzinny w Swarzędzu; Placówki 
oświatowe: pracownicy oświatowi wg odrębnych przepisów, pracownicy administracyjni – 4,0%; 
PINB wg zawiadomienia Wojewody; PUP wg uzgodnień z Miastem Poznań, 

− średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług inwestycyjnych -  1,3%, 

− przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw -  4.389,00 zł,  

− minimalne wynagrodzenie za pracę -  13,50 zł/godz., 2.080,00 zł/mc, 

− odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego  - 1.232,00 zł, 
9.  w sprawie wyrażenia zgody na dodanie dodatkowych 7 szt. kart sim wraz z transmisją danych dla 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w ramach 
obowiązującej umowy ZP.272.48.2015 z dnia 30.10.2015 r. na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych, polegających na zapewnieniu łączności komórkowej i przesyłu danych. 
Zawarta umowa pozwala na rozszerzenie zakresu o kolejne numery, a powyższa zmiana nie 
wpływa na zmianę wartości ani warunków zamówienia, 

10.  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 4 pojazdów, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały. 
Upoważnienie wydano na  okres od 30.06.2017 r. do 14.07.2017 r., 

11. 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. PZ 462AU. Upoważnienie wydano na okres od 
30.06.2017 r. do 14.07.2017 r., 

12. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Międzynarodowe Mistrzostwa 
Wielkopolski w Tenisie – Talex Open, polegającego na zorganizowaniu dziewięciodniowego 
turnieju tenisowego, który stwarza zawodnikom możliwość udziału w rywalizacji na poziomie 
międzynarodowym a powiatowi poznańskiemu na promocję. Zadanie będzie realizowane  
w ramach tzw. „małego grantu”, 

13.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 2497P Buk - Szewce, gmina Buk. Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na 
budowie ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo – rowerowej, kanalizacji deszczowej oraz skorygowaniu 
kształtu skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, gm. Buk, 

14.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o dostawę materiałów promocyjnych 
nr ZP.272.00021.2017 – Część 1. Zmienia się załącznik do umowy zawierający szczegółowy opis 
materiałów promocyjnych. Cena oraz termin dostawy materiałów promocyjnych nie ulegają 
zmianie, 

15.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  
pn. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich  
w Swarzędzu, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

16.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji 
aplikacyjnej dla projektu dotyczącego termomodernizacji budynku szkolnego z salą gimnastyczną 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją 
lokalnego źródła ciepła, zgodnie z naborem Nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17, z firmą Lider 
Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 24.600,00 zł brutto, 

17.  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szpital w Puszczykowie  
im. Prof. S.T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna, o kwotę 2.000.000,00 zł. Podwyższenie kapitału 
zakładowego nastąpi poprzez emisję 200.000 nowych akcji imiennych o wartości nominalnej 10 
złotych. Wszystkie nowoutworzone akcje obejmie dotychczasowy akcjonariusz Spółki, tj. Powiat 
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Poznański. Akcje zostaną pokryte w całości przez dotychczasowego akcjonariusza wkładem 
pieniężnym. Po dokonaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy spółki Szpital  
w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego spółka akcyjna wyniesie 80.111.000,00 zł i będzie 
składać się z 8.011.100 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł każda. Uzyskane  
z podniesienia kapitału zakładowego środki Zarząd Spółki planuje przeznaczyć zgodnie z przyjętym 
planem działalności spółki na 2017 rok na: wymianę windy towarowej – 800.000,00 zł brutto, 
przebudowę apteki szpitalnej – 1.700,000,00 zł brutto, 

18.  w sprawie zmiany uchwały nr 656/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2015 r.  
w sprawie przyznania Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. dotacji na 
współfinansowanie budowy bloku operacyjnego, zmienionej uchwałą nr 757/2016 Zarządu 
Powiatu z dnia 2 marca 2016 r. Na podstawie wniosków Szpitala w Puszczykowie wprowadzono 
zmiany: 

− zmieniono nazwę zadania, na które przeznacza się dofinansowanie na „Rozbudowa Szpitala  
w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z rozbudową szybu windowego  
i pomieszczeń centralnej sterylizatorni”, 

− w planie finansowym na rok 2017 kwota dotacji na realizację ww. zadania została zmniejszona  
z 5.000.000,00 zł do 3.000.000,00 zł, 

− w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego dokonano zmiany wprowadzając na 
rok 2018 wydatek w kwocie 7.185.095,00 zł, 

19.  w sprawie zmiany Uchwały nr 1420/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2017 r.  
w sprawie przyznania Gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2017 r., zmienionej uchwałą nr 1617/2017  
z dnia 30 marca 2017 r. W związku z aktualizacją porozumień w zakresie powierzenia gminom 
(Buk, Murowana Goślina, Puszczykowo i Stęszew) zarządzania drogami powiatowymi na terenie 
miast zaktualizowane zostały również długości tych dróg. Długość tych odcinków określona 
została na podstawie przeprowadzonej na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu 
ewidencji dróg. W związku z powyższym zmianie ulega wysokość dofinansowania przeznaczonego 
na realizację powierzonych zadań poszczególnym gminom, w następujący sposób: 

− Buk - 98.950,00 zł, 

− Kostrzyn - 224.400,00 zł, 

− Kórnik - 58.200,00 zł, 

− Mosina - 148.900,00 zł, 

− Murowana Goślina - 189.600,00 zł, 

− Pobiedziska - 233.600,00 zł, 

− Puszczykowo - 198.250,00 zł, 

− Stęszew - 99.900,00 zł, 

− Swarzędz - 281.584,00 zł, 
20.  w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2017, 
21. w sprawie akceptacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program stanowi załącznik do uchwały 
i zostanie przekazany do konsultacji Radnym Powiatu oraz Członkom Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim w celu zaproponowania uwag i sugestii. 
Powstała w ten sposób wersja projektu Programu, po przyjęciu przez Zarząd Powiatu, zostanie 
poddana  konsultacjom  społecznym,  

22.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
powiatowej (byłej DW 433) na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości 
Żerniki. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na budowie ścieżki rowerowej z betonu 
asfaltowego i obustronnymi opaskami z kruszywa łamanego wraz z rowem odwadniającym,  

23.  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wykonania ekspertyzy ornitologicznej 
wraz z ekspertyzą chiropterologiczną, w związku z planowaną termomodernizacją obiektów 
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Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, na potrzeby naboru Nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-
001/17, z firmą PPU MAX Katarzyna Wichman z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 3.075,00 zł brutto, 

24.  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. PSR 09TE. Upoważnienie wydano na okres od 
06.07.2017 r. do 14.07.2017 r., 

25. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Centrum Kształcenia 
Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,  
os. Mielżyńskiego 5A. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez firmę BUDIMEX  
z siedzibą w Warszawie, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę  
23.650.740,28 zł brutto oraz udzielono 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane. 
Powyższa oferta była jedyną złożoną w przeprowadzonym postępowaniu. Na wykonanie zadania 
zamierzano przeznaczyć kwotę 23.643.657,74 zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego 
zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia inwestycji w wysokości 
odpowiadającej cenie brutto złożonej oferty. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na 
okres do 14 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, 

26. w sprawie akceptacji koncepcji wykonanej w ramach zadania: Dokumentacja projektowa instalacji 
wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej wraz z rekuperacją, budynku Zespołu Szkół  
w Bolechowie, ul. Obornicka 1, przez firmę Ireneusz Szajerka SZAJERKA z siedzibą w Kicinie. Ww. 
koncepcja została wykonana zgodnie z warunkami określonymi w umowie i w programie 
funkcjonalno – użytkowym, 

27. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 
w Puszczykowie Panu Przemysławowi Budzyńskiemu na okres 5 lat szkolnych, tj. od 01.09.2017 r. 
do 31.08.2022 r., 

28. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do „Rządowego programu wspomagania w latach 
2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”, przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Mosinie. Wartość zadania wynosi 14.933,00 zł, z czego wkład własny wynosi 
3.000,00 zł, a wartość dotacji 11.993,00 zł, 

29.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt.  
XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tenisie – Talex Open w kwocie 5.000,00 zł brutto. 
Mistrzostwa organizowane są przez Organizację Środowiskową Akademickiego Związku 
Sportowego z siedzibą w Poznaniu, 

30.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 
 z podziałem na 2 części, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

31.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na malowanie budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, z podziałem na 2 części. Zarząd Powiatu zatwierdził 
w zakresie części nr 1 – malowanie elewacji – wybór oferty złożonej przez Spółdzielnię 
Rzemieślniczą Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej z siedzibą w Poznaniu, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 235.850,74 zł brutto i udzielono 84 miesięcy 
gwarancji na wykonane prace budowlane. Zarząd Powiatu zatwierdził w zakresie części nr 2 -  
malowanie klatki schodowej i korytarzy segmentu D - wybór oferty złożonej przez Spółdzielnię 
Rzemieślniczą Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej z siedzibą w Poznaniu, w której 
zaproponowano realizacje zamówienia za kwotę 12.793,76 zł brutto i udzielono 60 miesięcy 
gwarancji na wykonane prace budowlane, 

32. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielanej dotacji z przeznaczeniem  
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Zgodnie z umową z dnia  
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10 czerwca 2016 r. oraz aneksem do umowy z dnia 9 grudnia 2016 r., w 2017 r. do wydatkowania 
była kwota 1.500.000,00 zł, z czego do dnia 30.06.2017 r. kwota 500.000,00 zł, do dnia  
31.12.2017 r. kwota 1.000.000,00 zł, w 2018 r. kwota 500.000,00 zł. Kwota przewidziana do 
wydatkowania do dnia 30.06.2017 r. (500.000,00 zł) została wydatkowana w całości. Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego sprawdził sprawozdania ze sposobu realizacji dotacji 
pod względem merytorycznym i finansowym oraz nie wniósł do nich żadnych uwag, 

33. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ulicy Słowackiego i Na Skarpie  
w Miękowie, gm. Czerwonak. Inwestycja polegała będzie na budowie ulic o nawierzchni z kostki 
brukowej wraz z budową i remontem zjazdów, budowie chodników o nawierzchni z kostki 
brukowej, budowie kanalizacji deszczowej – odrębne opracowanie, przebudowie kolidującej 
infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, 

34. w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych,  
ul. Katarzyńskiej w m. Gruszczyn, gm. Swarzędz na działkach nr ewid. 52, 55/1, 56/4, 57/14, 58/3, 
59/6, 61/3, 62/1, 63/6, i 64/6, obręb Gruszczyn. Ulica Katarzyńska 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.),  
a stanowi jedynie gruntowy pas terenu wydzielony do poruszania się pojazdów i pieszych,  

35.  w sprawie zatwierdzenia korekty rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Poznań na zwrot kosztów 
rehabilitacji mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie 
Poznania w 2016 r. Przekazana kwota dotacji wynosi 41.036,85 zł,  rzeczywisty koszt  rehabilitacji 
mieszkańców powiatu poznańskiego w WTZ w Poznaniu w 2016 r. wynosi 41.631,93 zł,  kwota do 
przekazania  595,08 zł (w rozliczeniu nie ujęto  kosztów rehabilitacji 1 osoby z powiatu), 

36.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego” w 2017 roku (kontynuacja). Kwota przeznaczona na realizację konkursu wynosi 
maksymalnie 140.000,00 zł. Oferty można było składać do 31 lipca 2017 r. do godz. 15.00, 

37.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego, z podziałem na 30 
części, z ENEA Operator sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Wartość zamówienia na okres 48 
miesięcy została oszacowana na kwotę 2.593.636,00 zł brutto. Zamawiający będzie płacił za 
faktycznie wykonane usługi na podstawie aktualnych taryf wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa,  

38. w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Jankiewicza – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1  
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych  
z realizacją  projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod tytułem: 
„Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych” 
(„Diagnostics as a basic factor in proper working mechatronic devices in electric vehicles”), 

39. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę kierownika budowy Centrum Kształcenia Praktycznego przy 
Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. Wykonawca inwestycji - BUDIMEX S.A., 
pismem z dnia 17 lipca 2017 r., przedstawił konieczność zmiany, zgłoszonego wcześniej, 
kierownika budowy. Wskazany przez Wykonawcę kierownik budowy - Pan Marek Nitka - posiada 
stosowne uprawnienia i wymagane doświadczenie. W ciągu ostatnich 10 lat kierował robotami 
budowlanymi, polegającymi na budowie obiektów szkolnych i instytucji badawczych, 

40. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania  
w najem, na czas oznaczony 3 lat, w trybie bezprzetargowym, znajdującej się w budynku przy  
ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, zapisanej w ewidencji gruntów i budynków jako obręb 0021 - 
Jeżyce, ark. mapy 12, działki nr 155, o pow. 0.1258 i nr 156, o pow. 0.1253, zapisane w KW  
nr P01P/00000102/9, w skład którego wchodzi między innymi lokal użytkowy o numerze 206  
o powierzchni 10,62 m2, znajdujący się na drugim piętrze ww. budynku, na rzecz Wielkopolskiego 
Ośrodka Przeciwpadaczkowego NZOZ - Bartłomiej Kopaczewski. Wysokość miesięcznego czynszu 
najmu określona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 21.11.2016 r., sporządzonego przez 
rzeczoznawcę majątkowego Pana Damiana Bukowskiego wynosić będzie 388,00 zł + należny 
podatek VAT. Wykaz, który stanowi załącznik do uchwały, został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
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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 została podana  
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, 

41. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy użyczenia lokalu 
użytkowego, zawartej w dniu 16 maja 2006 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Związkiem 
Kombatantów Pracy Przymusowej Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” 1948 – 1955 oraz 
Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, z dniem 
31.07.2017 r., 

42. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie 
Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, ze spółką Grupa Hydro sp. z o. o., 
sp. k. z siedzibą w Mosinie, na kwotę 47.834,70 zł brutto, 

43. w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie 
Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, ze spółką 
Grupa Hydro sp. z o. o., sp. k. z siedzibą w Mosinie, na kwotę 45.313,20 zł brutto, 

44. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przyłączenie Centrum Kształcenia Praktycznego 
przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, do sieci ENEA Operator sp. z o. o. 
z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 6.365,25 zł brutto, 

45. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt.: IX Mistrzostwa Samorządów 
Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowym, polegającego na 
zorganizowaniu zawodów strzeleckich, których celem jest kultywowanie wieloletnich tradycji 
Kurkowych Bractw Strzeleckich działających w powiecie poznańskim oraz popularyzacja 
strzelectwa sportowego na terenie powiatu poznańskiego. Zadanie realizowane będzie przez 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie Murowana Goślina, w ramach tzw. „małego grantu”, 

46. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego Pani Annie Golik – Czarneckiej, 
nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, w zakresie 
języków obcych, na okres 2 lat, tj. od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.,  

47. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie dokumentacji projektowej 
instalacji wentylacji mechanicznej korytarzy II i III piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8  
w Poznaniu, z firmą PERFECTA Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Iwona Woźniak z siedzibą 
w Suchym Lesie, na kwotę 23.985,00 zł brutto, 

48. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok, 
49.  w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie 

prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdów  
(2 sztuki), wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a 
ustawy Prawo o ruchu drogowym. Upoważnienie wydano na okres od 26.07.2017 r. do 
09.08.2017 r., 

50.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
budową Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 1 w Swarzędzu. Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty złożonej przez CONY sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała realizację 
zamówienia za kwotę 94.300,00 zł brutto. Funkcję wiodącego inspektora nadzoru pełnić będzie  
p. Krzysztof Janiszewski. Termin realizacji zamówienia został zaplanowany na okres do 14 
miesięcy. W postępowaniu złożono dwie oferty, druga była na kwotę 207.870,00 zł brutto,  

51.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół 
im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2 z Firmą Konsultingowo - Handlową MARIPOL 
Maria Niwińska z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 
74.415,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 9 tygodni od 
dnia przekazania terenu budowy. W postępowaniu złożono jedną ofertę,  

52.  w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę urządzeń komputerowych z podziałem na 3 części (część nr 1 
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- sprzęt komputerowy, część nr 2 - skanery wraz z materiałami eksploatacyjnymi, część nr 3 - 
podzespoły serwerowe), zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

53.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Rafałowi Gierczyńskiemu – pełniącemu funkcję 
Kierownika Kontraktu pod nazwą Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół 
Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, do występowania  
w imieniu Powiatu Poznańskiego przed urzędami i instytucjami w sprawach związanych z ww. 
inwestycją,  

54.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok, 
55.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni nieruchomości na okres 3 lat, 

zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, 
przeznaczonej pod automaty spożywcze z firmą Vemat Automaty Żywnościowe z siedzibą  
w Poznaniu, za kwotę 357,00 zł brutto miesięcznie,  

56.  w sprawie rozbudowy modułu wyniesionego serwera centrali telefonicznej NEC9100 w budynku 
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, przez firmę T.T. SYSTEMS s.j. z siedzibą w Poznaniu. Koszt 
zlecenia nie przekroczy kwoty 3.566,91 zł brutto, 

57.  w sprawie akceptacji koncepcji wykonanej w ramach zadania pn. Sporządzenie dokumentacji 
projektowej modernizacji zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo -
konferencyjnego dla powiatu poznańskiego, 

58.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt.  
IX Mistrzostwa Samorządów Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie 
Sportowym, w kwocie 5.000,00 zł. Impreza organizowana jest przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
Murowana Goślina, 

59.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Przepiórze do reprezentowania Powiatu 
Poznańskiego, Prezesowi Zarządu Spółki Grupa Hydro sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Mosinie – 
wykonawcy siłowni zewnętrznych na terenie ZS w Mosinie i ZS w Rokietnicy, do występowania  
w imieniu powiatu poznańskiego przed urzędami administracji publicznej i instytucjami,  
w sprawach związanych z ww. inwestycjami,  

60.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 2451P Strykowo - Modrze, gmina Stęszew, powiat poznański, województwo 
wielkopolskie. Inwestycja polegała będzie na budowie ścieżki rowerowej, chodnika, przebudowie 
zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przebudowie kolidującej infrastruktury technicznej,  

61.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej nr 1750P na terenie gminy Lwówek na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 
do skrzyżowania ulicy Powstańców Wielkopolskich z ulicą Rynek w miejscowości Lwówek  
(tj. działki o nr ewid. 18, 257, obręb 0001 Lwówek), gm. Lwówek, powiat nowotomyski. 
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu nowotomyskiego i nie posiada 
przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego,  

62.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej nr 1731P na terenie gminy Lwówek na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 
do skrzyżowania ulicy St. Wittmanna z ulicą Rynek w miejscowości Lwówek (tj. działki o nr ewid. 
365/1, 365/2, 675 oraz 887, obręb 0001 Lwówek), gm. Lwówek, powiat nowotomyski. 
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu nowotomyskiego i nie posiada 
przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego,  

63.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi powiatowej, drogi 
gminnej nr 290030P położonej w Gminie Witkowo – na odcinku od skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 2164P w m. Skorzęcin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2260P (obszary leśne) 
o długości 3,078km, oraz na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową od skrzyżowania z drogą  
nr 2260P w m. Raszewo do granicy gm. Witkowo – do skrzyżowania z drogą  nr 2245P (Jerzykowo) 
o długości 0,807km, powiat gnieźnieński. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie 
powiatu gnieźnieńskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego,  

64.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi powiatowej, 
odcinka drogi gminnej nr 290051P o długości 0,069km, położonego w m. Witkowo (Stary Rynek, 
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część dz. nr 1202) oraz zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 2161P, poprzez jej wydłużenie  
o zaliczony odcinek, gm. Witkowo, powiat gnieźnieński. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest 
na terenie powiatu gnieźnieńskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego, 

65.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej nr  2270P (ul. Dębińska) o długości 1,940 km, położonej na terenie m. Witkowo, 
gm. Witkowo, powiat gnieźnieński. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego, 

66.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej nr 2274P (ul. Cmentarna) o długości 0,561 km, położonej na terenie m. Witkowo,  
gm. Witkowo, powiat gnieźnieński. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego, 

67.  w sprawie wyrażenia  pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej nr 2272P (Park Kościuszki) o długości 0,279 km, położonego na terenie m. Witkowo, 
gm. Witkowo, powiat gnieźnieński. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego, 

68.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej nr 2271P (ul. Nowa) o długości 1,392 km, położonej na terenie m. Witkowo,  
gm. Witkowo, powiat gnieźnieński. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego, 

69.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej nr 2260P o długości 2,220 km, od rogi powiatowej nr 2164 w m. Piłka do skrzyżowania 
z droga gminną nr 29003P (obszary leśne), gm. Witkowo, powiat gnieźnieński. Przedmiotowa 
droga zlokalizowana jest na terenie powiatu gnieźnieńskiego i nie posiada przedłużenia na terenie 
powiatu poznańskiego, 

70.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej nr 2164P o długości 4,186 km (od 7+136), od skrzyżowania z drogą gminną nr 
290030P w m. Skorzęcin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2260P w m. Piłka, gm. Witkowo, 
powiat gnieźnieński. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu gnieźnieńskiego i 
nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego, 

71.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej nr  2158P  na odcinku ul. Czerniejewskiej w m. Witkowo od skrzyżowania ulicy Jana 
Pawła II i Armii Poznań do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2272P (Park Kościuszki), gm. 
Witkowo, powiat gnieźnieński. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego,  

72.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Przemysław Popko -  
ZS w Rokietnicy) w następującym składzie: 

− Monika Lis - Nożyńska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji, 

− Marlena Leśniak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór, 

− Wojciech Kaczmarek – dyrektor szkoły, 

− Urszula Kropaczewska – ekspert, 

− Roma Mazurek – ekspert, 
73.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Anna Małecka - ZS w Mosinie)  
w następującym składzie: 

− Monika Lis - Nożyńska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji, 

− Marlena Leśniak –  przedstawiciel organu sprawującego nadzór, 

− Paweł Zawieja – dyrektor szkoły, 

− Roma Mazurek – ekspert, 

− Urszula Kropaczewska – ekspert, 



11 
 

74.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Joanna Krause –  SOS-W  
w Owińskach) w następującym składzie: 

− Monika Lis - Nożyńska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji, 

− Marlena Leśniak -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór, 

− Maria Tomaszewska – dyrektor szkoły, 

− Zyta Czechowska – ekspert, 

− Marzanna Krenz –  ekspert, 
75.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Hanna Boch – SOS-W  
w Owińskach) w następującym składzie: 

− Monika Lis - Nożyńska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji, 

− Marlena Leśniak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór, 

− Maria Tomaszewska – dyrektor szkoły, 

− Marzanna Krenz – ekspert, 

− Zyta Czechowska – ekspert, 
76.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Natalia Grajewska – SOS-W  
w Owińskach) w następującym składzie: 

− Monika Lis - Nożyńska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji, 

− Marlena Leśniak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór, 

− Maria Tomaszewska – dyrektor szkoły, 

− Marzanna Krenz – ekspert, 

− Zyta Czechowska – ekspert, 
77.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Magdalena Burek – SOS-W  
w Mosinie) w następującym składzie: 

− Monika Lis - Nożyńska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji, 

− Marlena Leśniak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór, 

− Bożena Mazur – dyrektor szkoły, 

− Marzanna Krenz – ekspert, 

− Zyta Czechowska – ekspert, 
78.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Agnieszka Juska – SOS-W  
w Mosinie) w następującym składzie: 

− Monika Lis - Nożyńska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji, 

− Marlena Leśniak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór, 

− Bożena Mazur – dyrektor szkoły, 

− Urszula Witchen– ekspert, 

− Zyta Czechowska – ekspert, 
79.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Łukasz Mańkowski – SOS-W  
w Mosinie) w następującym składzie: 

− Monika Lis - Nożyńska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przewodniczący komisji, 

− Marlena Leśniak -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór, 

− Bożena Mazur – dyrektor szkoły, 

− Marzanna Krenz – ekspert, 

− Zyta Czechowska – ekspert, 
80.  w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. II Powiatowy Turniej 

Minikoszykówki, polegającego na zorganizowaniu rozgrywek w koszykówkę, których celem jest 
integracja najmłodszego środowiska koszykarskiego – dzieci w wieku szkolnym (chłopcy rocznik 
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2006 i 2007) powiatu poznańskiego, a także z innych miast Wielkopolski oraz krajów Europy, które 
przyjadą na turniej. Zadanie realizowane będzie przez Stowarzyszenie Basket Suchy Las z siedzibą 
w Suchym Lesie, w ramach tzw. „małego grantu”, 

81. w sprawie zmiany załącznika nr 9 do uchwały Nr 1242/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 
26 października 2016 r. w sprawie określenia procedur zlecania zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym oraz podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiana dotyczy aktualizacji „Oceny 
sprawozdania z wykonania zadania publicznego”, w celu usprawnienia formy współpracy  
z podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację z budżetu powiatu, 

82. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ulicy Kosińskiego w Puszczykowie na 
odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Kasprowicza. Przedmiotowa inwestycja 
polegała będzie na budowie jezdni, chodnika, zjazdów indywidulanych oraz przebudowie 
kanalizacji deszczowej i kolidującej infrastruktury technicznej, 

83. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za kształcenie w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania  
i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie na rok szkolny 2017/2018, w następujących kwotach: kurs 
I stopnia 409,00 zł, kurs II stopnia 409,00 zł, kurs III stopnia 409,00 zł. Opłaty zostały określone na 
podstawie wyliczeń dokonanych przez ZS w Mosinie. Wysokość opłat w stosunku do ubiegłego 
roku szkolnego wzrosła o kwotę 3,00 zł,  

84.  w sprawie upoważnienia Pana Pawła Zawieji – dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie - do zawierania 
umów i dokonywania rozliczeń finansowych, tj. do zawierania umów i porozumień w sprawie 
finansowania i kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów 
zawodowych, rozliczania opłat i wystawiania faktur za udział w kursach wielozawodowych 
odbywających się w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  
w Mosinie. Rozliczenia będą dokonywane każdorazowo po zakończeniu kursu. Upoważnienie 
ważne jest od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r., 

85.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ul. Drukarskiej  
w m. Koninko, gm. Kórnik na działkach o nr ewidencyjnym 47/8, obręb 0023 Żerniki; 44/2, 44/1, 
34/9, 34/6 i 71 obręb 0013 Koninko. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zaliczenie  
do kategorii dróg gminnych ul. Drukarskiej w m. Koninko, gm. Kórnik na działkach  
o nr ewidencyjnym: 

−−−− 47/8 obręb 0023 Żerniki; 44/2, 44/1 (część działki od dz. nr 44/2 do 45/9) i 34/9 obręb 0013 
Koninko, 

 oraz negatywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. Drukarskiej w m. Koninko,  
gm. Kórnik na działkach o nr ewidencyjnym: 

−−−− 44/1 (część działki od dz. nr 45/9 do 58/1), 34/6 i 71 obręb 0013 Koninko. 
 Przedmiotowa droga w zakresie dz. nr ewid. 47/8 obręb 0023 Żerniki; 44/2, 44/1 (część działki od 

dz. nr 44/2 do 45/9) i 34/9 obręb 0013 Koninko uzupełnia sieć dróg służących miejscowym 
potrzebom, posiada utwardzoną nawierzchnię, a działki ewidencyjne, na których jest 
zlokalizowana droga stanowią własność gminy, co stanowi podstawę do zaliczenia jej do kategorii 
dróg gminnych. Natomiast ul. Drukarska na obszarze dz. nr ewid. 44/1 (część działki od dz. nr 45/9 
do 58/1), 34/6 i 71 obręb 0013 Koninko 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, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie 
drogowym", a stanowi jedynie gruntowy pas terenu wydzielony do poruszania się pojazdów 
i pieszych. Zatem ulica na tym odcinku nie może zostać zaliczona do kategorii dróg gminnych, 

86. w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie udziału w konkursie kulinarnym 
w ramach „VII Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej”, w wysokości 1.000,00 zł. Konkurs 
odbędzie się w dniu 09.09.2017 r. w Pile. Powiat Poznański będzie reprezentować 4 – osobowy 
zespół uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, który zgodnie z regulaminem przygotuje stoisko 
promocyjne, na którym przedstawi potrawę tradycyjnej kuchni wielkopolskiej oraz potrawę na 
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słodko. Celem festiwalu jest pielęgnacja tradycji kulturalnych regionu, wymiana doświadczeń 
kulinarnych oraz promocja poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego,  

87. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego” w roku 2017 (kontynuacja). Zarząd Powiatu zatwierdził jako realizatora programu 
firmę EDICTUM sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Na realizację programu udzielona zostanie 
dotacja w wysokości 140.000,00 zł. Zaproponowany przez oferenta całkowity koszt zaszczepienia 
jednej osoby wynosi 47,00 zł brutto, 

88. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację Pikniku dla Seniorów Powiatu 
Poznańskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, w wysokości 20.300,00 zł.  
W pikniku, który odbędzie się w dniu 08.09.2017 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej  
w Lisówkach, wezmą udział seniorzy (około 200 osób) z 17 gmin powiatu poznańskiego oraz 
mieszkańcy DPS w Lisówkach. Celem pikniku jest integracja osób starszych oraz podopiecznych 
Domu Pomocy Społecznej. W ramach imprezy przewidziano rożne atrakcje w zakresie zdrowia, 
bezpieczeństwa jak również w sferach artystycznej i rozrywki,  

89. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. II Powiatowy 
Turniej Minikoszykówki w kwocie 4.000,00 zł brutto. Zadanie realizowane będzie przez 
Stowarzyszenie Basket Suchy Las, 

90. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy 
informacyjnej w ramach promocji projektu „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Swarzędzu”, z firmą MABIT Studia Realizacji Reklamowych z siedzibą w Poznaniu, 
za kwotę 5.535,00 zł brutto, 

91. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla 
dwóch projektów dotyczących budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 
2429P, 2489P Poznań - Tulce-Gowarzewo oraz w ciągu drogi nr 2486P Kociałkowa Górka-
Pobiedziska, zgodnie z naborem Nr RPWP.03.03.03.-IZ-00-30-004/17, z firmą Doradztwo 
Gospodarcze PMC sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 35.055,00 zł brutto, 

92. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, 
prowadzącego stacje demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu trzech pojazdów, 
wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy 
Prawo o ruchu drogowym.(samochody osobowe Audi4 i Fiat Palio Weekend oraz motorower 
Kymco), 

93. w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej 
gminnej, części ul. Przemysłowej  w m. Zakrzewo, gm. Dopiewo, położonej na działce nr 
ewid.143/2 oraz części działek nr ewid. 144, 141/4 i 142/44 obręb 0012 Zakrzewo. Ulica 
Przemysłowa stanowi drogę w myśl art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.), gdzie droga jest to „budowla wraz  
z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość 
techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie 
drogowym", natomiast na podstawie art. 10 ust. 2 powyższej ustawy pozbawienie drogi 
dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe 
jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Ponadto działka o nr 
ewidencyjnym 141/4 stanowi własność prywatną, 

94. w sprawie uchwalenia założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018.  Zarząd 
przyjął następujące wysokości wskaźników: 

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,5%,  
- nominalny wzrost wynagrodzeń brutto: 6,0% - DPS Lisówki; 5,0% - PCPR, ZDP; 4,0% - DD Kórnik, 

OWR Kobylnica, OIK Kobylnica, PODGiK, Starostwo, 3,0% - Dom Rodzinny w Swarzędzu; Placówki 
oświatowe: pracownicy oświatowi wg odrębnych przepisów, pracownicy administracyjni - 4,0%; 
PINB wg zawiadomienia Wojewody; PUP wg uzgodnień z Miastem Poznań, 

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług inwstycyjncyh - 3,0%, 
- przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw - 4.389,00 zł,  
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- minimalne wynagrodzenie za pracę - 13,70 zł/godz., 2.100,00 zł/mc, 
- odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego - 1.232,00 zł, 
95. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej rozbudowy ul. Szkółkarskiej polegającej na 

budowie ścieżki rowerowej w m. Suchy Las, gm. Suchy Las. Przedmiotowa inwestycja polegała 
będzie na budowie ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów indywidualnych, zatok postojowych oraz 
kolidującej infrastruktury technicznej, 

96. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej 
gminnej, części  ul. Botanicznej w m. Skórzewo, gm. Dopiewo, położonej na działce nr ewid. 579/9 
obręb 0010 Skórzewo. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.) pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii,  
z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji 
jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. W myśl art. 4 pkt 2 powyższej ustawy, gdzie 
droga jest to „budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, 
stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, 
zlokalizowaną w pasie drogowym", zaliczeniu do kategorii dróg publicznych, powinny podlegać 
drogi będące budowlą. Jeśli drogi nie są budowlą zgodnie z powyższą definicją i nie posiadają 
utwardzonej nawierzchni, nie mogą one stanowić dróg publicznych. Przedmiotowa ul. Botaniczna 
w zakresie działki nr ewid. 579/9 obręb 0010 Skórzewo nie stanowi budowli, a jedynie teren 
gruntowy, wobec czego pozbawienie jej kategorii drogi publicznej jest zasadne. Jednocześnie 
wskazuje się na konieczność uporządkowania stanu prawnego wszystkich dróg na terenie Gminy 
Dopiewo i jednoznaczne wyodrębnienie sieci dróg publicznych gminnych, 

97. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń komputerowych  
z podziałem na 3 części. Zarząd Powiatu zatwierdził w zakresie: 
- Część nr 1 - Sprzęt komputerowy - wybór oferty złożonej przez firmę Zycom Polska Sp. z o.o.,   
z siedzibą w Warszawie, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 206.878,62 zł 
brutto i udzielono 60 miesięcy gwarancji na dostarczone stacje robocze, monitory, dyski SSD oraz 
36 miesięcy na dostarczone laptopy. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć 
kwotę 243.227,58 zł brutto, 
- Część nr 2 - Skanery wraz z materiałami eksploatacyjnymi - wybór oferty złożonej przez firmę 
SevenComp Marcin Indrzejczak z siedzibą w Swarzędzu, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 23.923,50 zł brutto i udzielono 24 miesięcy gwarancji na dostarczone 
skanery. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 32.960,00 zł brutto, 
- Część nr 3 - Podzespoły serwerowe - wybór oferty złożonej przez firmę Centrum Komputerowe 
PLANETA Marcin Dejas,  z siedzibą w Tychach, w której zaproponowano realizację zamówienia  
za kwotę 17.436,48 zł brutto. Ponadto Wykonawca zobowiązał się, iż zrealizuje zamówienie  
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Na wykonanie zadania 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 33.456,00 zł brutto, 

98. w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na konserwację urządzeń melioracji wodnej 
szczegółowej w wysokości 250.000,00 zł brutto przez następujące spółki wodne działające na 
terenie powiatu poznańskiego: 
1. Poznański Związek Spółek Wodnych działający w imieniu następujących spółek gminnych: 
a) Gminnej Spółki Wodnej Czerwonak – 12.412,00 zł, 
b) Gminnej Spółki Wodnej Dopiewo – 16.327,00 zł, 
c) Gminnej Spółki Wodnej Komorniki – 4.246,00 zł, 
d) Spółki Wodnej Luboń – 806,00 zł, 
e) Gminnej Spółki Wodnej Rokietnica – 17.442,00 zł, 
f) Gminnej Spółki Wodnej Stęszew – 20.107,00 zł, 
g) Gminnej Spółki Wodnej Suchy Las – 16.946,00 zł, 
h) Gminnej Spółki Wodnej Tarnowo Podgórne – 18.038,00 zł, 
2. Związek Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu działający w imieniu Gminnej Spółki Wodnej 
Zlewni Mogielnicy Wschodniej Buk – 27.802,00 zł, 
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3. Gminna Spółka Wodna Kleszczewo – 15.092,00 zł, 
4. Spółka Wodno-Melioracyjna „Trojanka” Murowana Goślina – 13.239,00 zł, 
5. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Pobiedziska – 26.478,00 zł, 
6. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Swarzędz – 18.535,00 zł 
7. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie działający w imieniu Gminnej Spółki Wodnej 
Kórnik – 14.728,00 zł, 
8. Gminna Spółka Wodna Kostrzyn Wlkp. – 27.802,00 zł. 
Kwotę w wysokości 250.000,00 zł brutto, jaka została zaplanowana na realizację przedsięwzięcia, 
rozdzielono pomiędzy wszystkie zainteresowane spółki wodne, proporcjonalnie według długości 
rowów melioracyjnych – tj. urządzeń melioracji wodnej szczegółowej, które na terenie powiatu 
poznańskiego dana spółka utrzymuje, 

99. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
(Anna Malecka ZS w Mosinie) w następującym składzie:  
- Monika Lis -Nożyńska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca 
- Dorota Śliwińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek Komisji 
- Paweł Zawieja - dyrektor szkoły - członek Komisji 
- Roma Mazurek - ekspert - członek Komisji 
- Urszula Kropaczewska - ekspert - członek Komisji 
Uchyla się Uchwałę Nr 1856/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

100. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego(Przemysław Popko ZS w Rokietnicy ) w następującym składzie: 
 - Monika Lis - Nożyńska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - przewodniczący 
 - Dorota Śliwińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek Komisji 
 - Wojciech Kaczmarek - dyrektor szkoły - członek Komisji 
 - Urszula Kropaczewska - ekspert - członek Komisji 
 - Roma Mazurek - ekspert - członek Komisji. 

Uchyla się Uchwałę Nr 1855/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2017 r.  
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego, 

101. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich  
w Swarzędzu, pana Przemysława Jankiewicza z dniem 30 sierpnia 2017 r. Pan Przemysław 
Jankiewicz zwrócił się do Starosty Poznańskiego z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy w związku 
przejściem na emeryturę, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela, 

102. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku 
w Owińskach, pani Marii Tomaszewskiej z dniem 30 sierpnia 2017 r. Pani Maria Tomaszewska 
zwróciła się do Starosty Poznańskiego z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy w związku 
przejściem na emeryturę, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela,  

103. w sprawie akceptacji koncepcji wykonanej w ramach zadania pn. Wykonanie dokumentacji 
projektowej wentylacji mechanicznej korytarzy II i III piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8  
w Poznaniu, realizowanego  na podstawie umowy nr ZI.23/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. zawartej 
z PERFECTA Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Iwona Woźniak w Suchym Lesie, 

104. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej rozbudowy wiaduktu drogowego nad linią 
kolejową nr 356 Poznań – Wągrowiec w pasie drogi powiatowej nr 2393P, ul. Gnieźnieńska  
w m. Murowana Goślina. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na poszerzeniu jezdni, 
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budowie ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów indywidulanych oraz rozbiórce i budowie nowego 
mostu, 

105. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2747P na 
terenie powiatu nowotomyskiego dotychczasowej kategorii. Zarząd Powiatu pozytywnie 
zaopiniował pozbawienie dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2747P relacji droga 
wojewódzka 302 – Jastrzębsko Stare – Szarki - Boruja Kościelna – droga wojewódzka 305 na 
terenie gminy Nowy Tomyśl. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu 
nowotomyskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego,  

106.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2737P na 
terenie powiatu nowotomyskiego dotychczasowej kategorii. Zarząd Powiatu pozytywnie 
zaopiniował pozbawienie dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2737P relacji granica 
powiatu nowotomyskiego – Prądówka – granica gminy Zbąszyń na terenie gminy Miedzichowo. 
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu nowotomyskiego i nie posiada 
przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego,  

107. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3903P na 
terenie powiatu kościańskiego dotychczasowej kategorii. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 
pozbawienie dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od skrzyżowania  
z drogą powiatową nr 3904P do granicy powiatu kościańskiego. Przedmiotowa droga 
zlokalizowana jest na terenie powiatu kościańskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu 
poznańskiego, 

108. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2708P na 
terenie powiatu nowotomyskiego dotychczasowej kategorii. Zarząd Powiatu pozytywnie 
zaopiniował pozbawienie dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2708P relacji Lwówek  
(al. E. Sczanieckiej) – Chmielinko – droga powiatowa nr 2738P (Stary Tomyśl na odcinku od 
skrzyżowania z aleją Emilii Sczanieckiej do granicy terenu zabudowanego w m. Lwówek) na 
terenie gminy Lwówek. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu 
nowotomyskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego, 

109. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Ryszardowi Siekańskiemu – Wykonawcy 
dokumentacji projektowej przyłącza sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Zespołu Szkół  
w Bolechowie, przy ul. Obornickiej 1, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego, przed urzędami 
administracji publicznej i instytucjami, w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych 
materiałów, uzgodnień i pozwoleń dla ww. dokumentacji, 

110. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku Zespołu Szkół  
w Kórniku, ul. Poznańska 2, z podziałem na 2 części: 

− Część nr 1 – Budowa systemu odprowadzania wód opadowych wraz z izolacją ścian 
fundamentowych i drenażem opaskowym – unieważnia się prowadzone postępowanie, 
ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

− Część nr 2 – Modernizacja kotłowni – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez 
Przedsiębiorstwo GRAMET Sławoimr Gray z siedzibą w Luboniu, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 149.322,84 zł brutto i udzielono 60 miesięcy gwarancji  
na wykonane prace budowlane. Wykonawca zobowiązał się przeprowadzić roboty w terminie 
do 5 tygodni od dnia przekazania terenu budowy. Na wykonanie zadania zamierzano 
przeznaczyć kwotę 163.000,01 zł brutto, 

111. w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie umowy obejmującej swoim zakresem dostawę wraz  
z montażem systemu kaset straży pożarnej w budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, z firmą Produkcyjno – Usługowo – Handlową Watra 
Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie, która zaproponowała wykonanie 
zamówienia za cenę 87.649,80 zł brutto. Na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
100.000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 2 miesięcy od 
dnia podpisania umowy. W przeprowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty, pozostałe były na 
kwoty: 95.000,00 zł brutto i 93.800,00 zł brutto, 
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112. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na budowę systemu 
odprowadzania wód opadowych wraz z izolacją ścian fundamentowych i drenażem opaskowym, 
na potrzeby Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej w składzie: Magdalena Buczkowska, Anna Matuszak, Romuald Najdek, Marcin 
Kierstan, Magdalena Zajączek, Natalia Eryńska. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się 
Zakład Instalacyjny WOD – KAN C.O. i GAZ Ryszard Antczak z siedzibą w Kobylnicy,  

113. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S. T. 
Dąbrowskiego S.A. w I półroczu 2017 roku na współfinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa 
Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. o budynek bloku operacyjnego wraz  
z budową szybu windowego”. Rozliczenie przekazanej w I półroczu 2017 r. dotacji w wysokości 
1.010.201,12 zł wraz z kopią dokumentacji potwierdzającej dokonanie wydatków, Szpital 
przedłożył w terminie określonym umową. Po dokonaniu szczegółowej analizy rozliczenia 
wniesiono uwagi. W dniu 01.08.2017 r. Szpital przedłożył wyjaśnienia, do których nie zgłoszono 
zastrzeżeń, 

114. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację II edycji festynu zdrowotnego pn. 
„Biała Sobota z Powiatem Poznańskim”, w wysokości 45.200,00 zł. Festyn odbędzie się w dniu 
23.09.2017 r. na terenie Szpitala im. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S. A. w Puszczykowie.  
W programie zaplanowano między innymi przeprowadzenie badań diagnostycznych (np. EKG, 
pomiar ciśnienia tętniczego krwi, oznaczenie poziomu cholesterolu i glukozy we krwi, USG 
Dopplera tętnic szyjnych i kręgowych, pomiar poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu), 
mammografii, badania densytometrycznego (w kierunku osteoporozy), konsultacji lekarskich oraz 
porad w zakresie profilaktyki zdrowotnej, orzecznictwa o niepełnosprawności i rehabilitacji 
społecznej. Wyżej wymienione działania prozdrowotne są zgodne  z założeniami określonymi  
w Programie działań Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2014 – 
2018, 

115. w sprawie powołania rzeczoznawcy majątkowego Pana Janusza Walczaka, jako biegłego  
w postępowaniu w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w trwały zarząd 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie Stęszew, 
oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Zamysłowo, arkusz mapy 2, działki nr: 192/10 o pow. 
0,1400 ha i 192/8 o pow. 0,3920 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01S/00057560/3 oraz 
nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Poznańskiego w udziale wynoszącym 1/2 
oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Zamysłowo, arkusz mapy 2, działka nr 192/6 o pow. 
0,0194 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01S/00057612/3, celem wykonania dwóch 
odrębnych opinii ustalających aktualną wartość rynkową przedmiotowych nieruchomości, 

116. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej rozbudowy ul. Sportowej w Kleszczewie wraz  
z kanalizacją deszczową i oświetleniem, gm. Kleszczewo. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie 
na przebudowie jezdni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, wykonaniu nowej 
nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, ścieżki rowerowej i pasów postojowych, 

117. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy ul. Sportowej etap II wraz z odwodnieniem  
w Puszczykowie. Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował ww. inwestycję. Zgodnie z art. 11b 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych, 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). Przepis ten wskazuje 
również jakie elementy winien zawierać wniosek. Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć 
również analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi oraz określenie zmian  
w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Ponieważ złożony wniosek nie 
zawiera tych elementów, nie spełnia wymogów umożliwiających podjęcie pozytywnej opinii. 
Ponadto informuje się, że przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej należy wystąpić do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o opinię geometrii drogi - 
zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane w związku z § 3 ust. 1 pkt 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
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warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Dodatkowo wyjaśnia się, że przedsięwzięcie powinno spełniać warunki 
techniczne Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Między innymi winny spełniać warunki § 7 i § 10 ww. rozporządzenia 
dla dróg publicznych o wskazanej klasie technicznej dojazdowej, 

118. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na rozbudowę Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej w składzie: Magdalena Buczkowska, Anna Matuszak, Romuald Najdek, Marcin 
Kierstan, Leszek Pacholski, Magdalena Zajączek, Aleksandra Wiertelak, Natalia Eryńska. Termin 
realizacjI zamówienia zaplanowany został na okres do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

119. w sprawie akceptacji umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu nie wnosi sprzeciwu 
i akceptuje umowę o podwykonawstwo w zakresie prac ziemnych i rozbiórkowych, zawartą z TKZ 
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przedstawioną i dostarczoną zgodnie z umową wykonawczą nr 
ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r., na realizację inwestycji pn.: Budowa Centrum Kształcenia 
Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,  
os. Mielżyńskiego 5a, przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie. 

120. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego  
i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r. 
Ww. informacje przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, 

121. w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia, polegającego na ratowaniu kuropatwy, gatunku 
zagrożonego wyginięciem, realizowanego przez Nadleśnictwo Konstantynowo, w wysokości do 
24.500,00 zł.  Nadleśnictwo Konstantynowo realizuje na swoim terenie program „Ożywić pola”, 
którego elementem jest ratowanie kuropatwy. Przedsięwzięcie obejmuje następujące gminy 
powiatu poznańskiego: Mosina, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne oraz Komorniki  
i realizowane jest m.in. poprzez poprawę warunków środowiskowych głównie na terenach 
polnych, polegających na prowadzeniu  podsadzenia oraz zakładaniu nowych nasadzeń wybranych 
gatunków drzew i krzewów,  budowanie  sztucznych powierzchni niezależnych zbiorników 
wodnych umiejscowionych tam, gdzie w okresie lata występuje dotkliwy brak wody, 
wprowadzenie kuropatwy  na stare miejsca bytowania, intensywną ochronę wszystkich zwierząt 
prowadzoną zgodnie z obowiązującym prawem oraz jesienno - zimowe dokarmianie wszystkich 
gatunków zwierząt zimowych. Liczebność kuropatw jest na takim poziomie, że z biologicznego 
punktu widzenia przy widocznych pojedynczych ptakach i bardzo nielicznych rozpoznanych 
stadkach, powrót do stanów nie zagrożonych wyginięciem (bez ingerencji człowieka)  jest mało 
prawdopodobny, 

122. w sprawie upoważnienia Nadleśnictwa Konstantynowo do przeprowadzenia postępowania  
i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Powiatu Poznańskiego w celu realizacji 
przedsięwzięcia polegającego na ratowaniu kuropatwy, gatunku zagrożonego wyginięciem, drogą 
restytucji oraz wprowadzania jej na stare miejsca bytowania, 

123. w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia polegającego na ratowaniu kuropatwy, gatunku 
zagrożonego wyginięciem, realizowanego przez Koło Łowieckie Nr 13 „Lis”, w wysokości do 
5.500.00 zł. Koło Łowieckie Nr 13 „Lis" uczestniczy w realizacji programu „Ożywić pola", którego 
elementem jest ratowanie kuropatwy. Przedsięwzięcie obejmuje gminę  Suchy Las i Rokietnicę  
i jest realizowane m.in. poprzez: zakładanie remiz śródpolnych poprzez nasadzanie na nieużytkach 
różnego rodzaju gatunków drzew i krzewów, tworząc w ten sposób naturalne środowisko dla 
zwierzyny, pobudowanie sieci podsypów dla ptactwa, w których regularnie wykładana jest karma 
(ziarno zbóż, poślad zbożowy, buraki), wprowadzenie kuropatwy na stare miejsca bytowania. 
Liczebność kuropatw jest na takim poziomie, że z biologicznego punktu widzenia przy widocznych 
pojedynczych ptakach i bardzo nielicznych rozpoznanych stadkach, powrót do stanów nie 
zagrożonych wyginięciem (bez ingerencji człowieka)  jest mało prawdopodobny, 
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124.  w sprawie upoważnienia Koła Łowieckiego Nr 13 „Lis” do przeprowadzenia postępowania  
i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Powiatu Poznańskiego w celu realizacji 
przedsięwzięcia polegającego na ratowaniu kuropatwy, gatunku zagrożonego wyginięciem, drogą 
restytucji oraz wprowadzenia jej na stare miejsce bytowania,  

125. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie audytu oświetleniowego dla 
projektu polegającego na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2486P 
Kociałkowa Górka - Pobiedziska, gm. Pobiedziska, województwo wielkopolskie, zgodnie  
z konkursem Nr RPWP.03.0303-IZ-00-30-004/17, ogłoszonym w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020z firmą Dembski – Nowak s. c.  
z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 738,00 zł brutto,  

126. w sprawie uchwalenia regulaminu VIII edycji Powiatowego konkursu ekologicznego pt. 
„Kochajmy nasze małe ojczyzny” oraz przeznaczenia środków finansowych na organizację 
konkursu, w kwocie 6.600,00 zł brutto. Regulamin Konkursu stanowi załącznik do uchwały. 
Powołuje się zespół do spraw organizacji konkursu, w następującym składzie: 

− Małgorzata Waligórska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
przewodnicząca zespołu organizacyjnego, 

− Elżbieta Stranz – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

− Jadwiga Graś – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
  W skład komisji konkursowej powołuje się następujące osoby: 

− Małgorzata Waligórska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
przewodnicząca komisji konkursowej, 

− Paweł Wielgosz - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

− Marzena Pawłowska - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

− Agnieszka Karwacka - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

− Dominik Olejniczak - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

− Elżbieta Stranz - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

− Jadwiga Graś - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
Konkurs zostanie przeprowadzony do grudnia 2017 r. 
 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 313/2 
w Długiej Goślinie, gm. Murowana Goślina - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy usługowej, 
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej. Poza obszarem 
opracowania przebiega droga powiatowa nr 2029P. Ustalenia projektu planu nie ingerują we 
własność Powiatu Poznańskiego, 

2.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki 
w rejonie ulic: Wiśniowej, Stanisława Nowaka i Ks. Piotra Wawrzyniaka, gm. Komorniki - projekt 
planu wyznacza: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, 
tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar 
o powierzchni 3,6341 ha i obowiązują na nim: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Komorniki położonej pomiędzy ul. Ks. Wawrzyniaka i ul. Stanisława Nowaka, uchwalony 
uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr LI/437/2014 z dnia 26.06.2014 r. oraz Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach, uchwalony 
uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XXXV/244/98 z dnia 30.03.1998 r. zgodnie z którymi, 
przeznaczeniem obszaru jest teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z zabudową 
usługową oraz teren ulicy lokalnej i ulicy dojazdowej. Głównym celem opracowania niniejszego 
planu jest korekta dotychczasowych zapisów dotyczących zasad zagospodarowania terenu  
o wprowadzenie zakazu lokalizacji na tym obszarze zakładów zajmujących się zbieraniem, 
przetwarzaniem i składowaniem odpadów. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 
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3.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia 
korytarza technologicznego dla linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa Wielkopolska – 
Kromolice, przez grunty w miejscowości Kromolice, gm. Kórnik – projekt planu wyznacza: tereny 
rolnicze, tereny elektroenergetyki – tereny dla lokalizacji linii elektroenergetycznej 110 kV oraz 
innych budowli i urządzeń związanych z linią 110 kV, teren drogi publicznej zbiorczej, teren drogi 
publicznej lokalnej, teren drogi publicznej dojazdowej, tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych. Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi łącznie obszar ok. 10,3 ha i nie 
obowiązuje na nim Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Głównym celem 
opracowania niniejszego planu jest wyznaczenie korytarza technologicznego o szerokości 30 m dla 
przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa Wielkopolska - Kromolice. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

4.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sapowice, 
gm. Stęszew - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
o charakterze rezydencjonalnym, teren lasu, tereny zieleni urządzonej, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny infrastruktury technicznej. Bezpośrednio przy granicy opracowania planu 
przebiega droga powiatowa klasy zbiorczej (Z) nr 2450P (ul. Bukowska), relacji Rybojedzko – 
Sapowice - Strykowo. Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 7,3 ha i nie 
obowiązuje na nim Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Celem opracowania 
niniejszego planu jest między innymi ustalenie przeznaczenia terenu, określenie wskaźników 
zabudowy i sposobów zagospodarowania działek, ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji aby zapobiec niekontrolowanemu rozwojowi budownictwa 
mieszkaniowego i niekontrolowanej zabudowie letniskowej. 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 2450P (ul. Bukowska), 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 
także uwagę, że wyznaczenie zbyt rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej (MNr) stoi  
w sprzeczności z powszechnie znanymi prognozami demograficznymi i niekorzystnie wpłynie na 
jednostkowe koszty budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej, stanowiących 
zadanie własne gminy. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

5.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
zlokalizowanego na północ od ulicy Poznańskiej oraz w rejonie ulicy Okrężnej, obręb Dachowa, 
gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych, teren zabudowy usługowej, teren zieleni urządzonej, teren zieleni otwartej  
z wodami powierzchniowymi śródlądowymi, tereny rolnicze, tereny infrastruktury technicznej – 
kanalizacja, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, tereny dróg wewnętrznych, 
teren drogi publicznej dojazdowej, tereny dróg publicznych lokalnych, tereny dróg publicznych 
zbiorczych. Bezpośrednio przy granicy opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy 
zbiorczej (Z) nr 2477P (ul. Poznańska), relacji Gądki – Robakowo – Dachowa – Szczodrzykowo. 
Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 90 ha. Głównym celem opracowania 
jest stworzenie całościowego rozwiązania urbanistycznego w połączeniu z sąsiedztwem oraz 
opracowanie sposobów zagospodarowania terenów o określonych walorach krajobrazowych, 
wraz z elementami infrastruktury technicznej oraz określenie dla niego szczegółowych  
i optymalnych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych i ochronnych. Zarząd Powiatu w Poznaniu 
w dniu 11.08.2016 r. postanowieniem znak: WD.673.17.85.2017.ST nie uzgodnił przesłanego 
pismem znak: WB-PP.6722.12.2015 z dnia 22.07.2016 r. projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ze względu na planowaną przebudowę i rozbudowę drogi 
powiatowej nr 2477P. W niniejszym planie wprowadzono dodatkowe poszerzenia drogi 
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powiatowej na działkach o nr ewid. 20/16 i 20/15, obręb Dachowa, co wykracza poza zakres 
projektu przebudowy drogi powiatowej. Projekt przebudowy/ rozbudowy można uzyskać od Biura 
Projektów  Drogowych KFG Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań (e-mail: biuro@kfgsk.pl). 
Dla działek narożnych zlokalizowanych zarówno przy drodze powiatowej – ul. Poznańskiej oraz 
przy drogach niższej klasy oraz drogach wewnętrznych, nowe zjazdy należy zlokalizować od strony 
drogi wewnętrznej 1KDL. Drogi powiatowe zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) powinny stanowić połączenia miast 
będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Spełniają one rolę 
podwójną: służą lokalnej społeczności i przenoszą ruch tranzytowy. Przede wszystkim jednak 
powinny zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Żeby warunek ten 
spełnić należy ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do takich miejsc należą wszelkie 
połączenia dróg czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi, itp. Nowe zjazdy wpływają negatywnie na 
płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze. Zadaniem zarządcy drogi jest takie 
zagospodarowanie pasa drogowego aby minimalizować ilość możliwych miejsc kolizyjnych. Droga 
powiatowa nr 2477P jest drogą klasy zbiorczej a zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) na drodze klasy 
zbiorczej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół 
stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: tereny 
kolejowe, teren drogi publicznej – klasa dojazdowa, teren drogi wewnętrznej, teren parkingu 
publicznego. Bezpośrednio przy granicy opracowania planu przebiegają drogi powiatowe klasy 
głównej (G): nr 2400P (ul. Poznańska/Obornicka), relacji Rokietnica – Kiekrz – granica miasta 
Poznań oraz nr 2424P (ul. Pocztowa), relacji Napachanie – Rokietnica – Sobota - Złotkowo. Teren 
objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 5,4 ha i nie obowiązuje na nim miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. Celem głównym powstania niniejszego planu jest 
potrzeba stworzenia niezbędnych podstaw planistycznych dla realizacji programu Master Plan dla 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

7. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Dachowa  w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik – etap IV - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny 
zieleni urządzonej, teren parku wiejskiego, tereny rowu melioracyjnego, tereny komunikacji: drogi 
publiczne, drogi wewnętrzne, teren ciągu pieszo - rowerowego, tereny infrastruktury technicznej. 
Bezpośrednio przy granicy opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy zbiorczej (Z)  
nr 2477P (ul. Poznańska), relacji Gądki – Robakowo – Dachowa – Szczodrzykowo. Teren objęty 
niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 37 ha i nie obowiązuje na nim miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Celem głównym opracowania planu jest wprowadzenie 
funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo - usługowej, wraz z funkcjonalną 
obsługą komunikacyjną nowoprojektowanych terenów mieszkaniowych. Zarząd Powiatu  
w Poznaniu w dniu 07.04.2017 r. postanowieniem znak: WD.673.17.57.2017.WL nie uzgodnił 
przesłanego pismem znak: WB-PP.6722.6.2012 z dnia 17.03.2017 r. projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Po ponownym przesłaniu do uzgodnienia pismem z dnia 
01.06.2017 r. znak: WB-PP.6722.6.2012 Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 14.06.2017 r. 
ponownie nie uzgodnił projektu postanowieniem znak: WD.673.17.88.2017.WL. W poprzednim 
projekcie planu wprowadzono poszerzenie drogi powiatowej klasy zbiorczej nr 2477P, oznaczone 
jako KDL-2, na włączeniu dróg wewnętrznych KDW-4 i KDW-5, które to poszerzenie w niniejszym 
projekcie planu, zostało poprawione zgodnie z planowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych  
w Poznaniu inwestycją pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2477P na odcinku od drogi 
krajowej S11 węzeł Gądki do drogi wojewódzkiej 434. W niniejszym projekcie nadal nie 
wprowadzono zmian w zjazdach z dróg wewnętrznych na drogę powiatową a zgodnie z § 9 ust. 1 



22 
 

pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.  
z 2016 r. poz. 124) na drodze klasy zbiorczej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów. Drogi 
powiatowe zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.  
z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) powinny stanowić połączenia miast będących siedzibami powiatów  
z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Przede wszystkim powinny zapewniać 
bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Żeby ten warunek spełnić należy 
ograniczyć liczbę miejsc kolizyjnych na drogach a do takich miejsc należą wszelkie włączenia dróg, 
czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi itp. Nowe zjazdy dla działek narożnych zlokalizowanych 
zarówno przy drodze powiatowej – ul. Poznańskiej, a także przy drogach wewnętrznych, należy 
lokalizować od strony drogi wewnętrznej. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne 
zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
i tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia 
ruchu, w tym na drodze powiatowej nr 2477P (ul. Poznańska), 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, MN/U) 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, 

8. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w rejonie Os. Świerkowego, Os. Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie  
ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb Skrzynki, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji, teren zieleni 
urządzonej oraz wód powierzchniowych, tereny wód powierzchniowych, tereny dróg publicznych 
– lokalnych, teren drogi publicznej – dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, teren infrastruktury 
technicznej. Bezpośrednio przy granicy opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy 
lokalnej (L) nr 2470P (ul. Mościenicka), relacji Borówiec - Kórnik. Na terenie projektu planu 
obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica 
gmina Kórnik, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku nr LIII/530/2010 z dnia 28.04.2010 r. 
Niniejsza zmiana planu będzie harmonizować zmiany, które wynikają z procesów społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego,  

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
we wsi Łódź, gm. Stęszew - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny lasów, tereny komunikacji - dróg wewnętrznych. Teren objęty niniejszym 
opracowaniem stanowi obszar ok. 4,75 ha i nie obowiązuje na nim miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Celem głównym powstania niniejszego planu jest potrzeba 
przeznaczenia przekształcenia terenów pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną wraz  
z niezbędną infrastrukturą i układem komunikacyjnym. Ustalenia projektu planu nie ingerują we 
własność Powiatu Poznańskiego, 

10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  
w Przeźmierowie w rejonie ul. Rynkowej, pomiędzy drogą krajową nr 92 a ul. Leśną, gm. Tarnowo 
Podgórne, z uwagą - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy 
usługowej, teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego, tereny dróg publicznych 
klasy głównej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, teren drogi wewnętrznej, teren ciągu 
pieszo - rowerowego. W granicy opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy głównej (G) 
nr 2405P (ul. Rynkowa), relacji Przeźmierowo – Wysogotowo – granica miasta Poznań.  Teren 
objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 10,9 ha i nie obowiązuje na nim miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. Celem powstania niniejszego planu jest ustalenie 
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przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu. Zarząd Powiatu zwraca uwagę na obsługę 
komunikacyjną dla projektowanej zabudowy, gdyż drogi powiatowe zgodnie z art. 6a Ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) powinny 
stanowić połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między 
sobą. Przede wszystkim powinny zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu 
drogowego. Żeby warunek ten spełnić należy ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do 
takich miejsc należą wszelkie włączenia dróg czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi itp. Nowe zjazdy 
wpływają negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze. Droga powiatowa 
oznaczona jako 2KD-G jest drogą klasy głównej i zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) na drodze klasy 
głównej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów. W związku z tym obsługę komunikacyjną dla 
działek narożnych należy zapewnić przez drogi niższej kategorii oraz drogi wewnętrzne. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

11. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza: teren 
obiektów produkcyjnych, składów, magazynów. Na terenie objętym niniejszym opracowaniem 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w Wysogotowie przy  
ul. Batorowskiej przyjęty Uchwałą Nr LV/547/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 
08.09.2009 r. Celem głównym powstania niniejszej zmiany planu jest zmiana parametrów 
określonych w obowiązującym miejscowym planie, z przeznaczenia terenu zabudowy techniczno - 
produkcyjnej (2P, 3P) i tereny dróg wewnętrznych (1KDW), na przeznaczenie terenu obiektów 
produkcyjnych, składów, magazynów (P), a także korekta układu komunikacyjnego. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

12. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie 
w rejonie ulic Szamotulskiej i Białej – dla działki nr 311/2, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu 
wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren drogi wewnętrznej. Na terenie 
objętym niniejszym opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej w Baranowie w rejonie ulic: Szamotulskiej i Białej przyjęty 
Uchwałą Nr IV/34/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30.12.2010 r. Celem głównym 
powstania niniejszej zmiany planu jest zmiana parametrów określonych w obowiązującym 
miejscowym planie z przeznaczenia terenu MN/U na przeznaczenie MN oraz KDW i zaplanowanie 
obsługi komunikacyjnej dla planowanych obiektów. Ustalenia projektu planu nie ingerują we 
własność Powiatu Poznańskiego, 

13. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 
oznaczonych numerami ewid.: 181/1 i 181/2, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. 
Kórnik - projekt planu wyznacza: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub 
zabudowy usługowej, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, teren drogi wewnętrznej, teren zieleni 
urządzonej. Bezpośrednio przy granicy opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy 
zbiorczej (Z) nr 2477P  (ul. Poznańska), relacji Gądki – Robakowo – Dachowa -  Szczodrzykowo. 
Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 4,70 ha i obowiązuje na nim miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Radę Miejską w Kórniku uchwałą  
Nr  XXXI/404/2001 z dnia 20.04.2001 r. Dotychczasowy plan wprowadzał na tym obszarze tereny 
pod działalność produkcyjną, składy i magazyny, zieleń i tereny dróg wewnętrznych, które 
ograniczały możliwości zagospodarowania. Zmiana planu przewiduje tylko jedną drogę 
wewnętrzną oraz dostosowanie zapisów obowiązującego dokumentu do aktualnych wymagań 
rynku i uwarunkowań ekonomicznych, panujących na terenie gminy Kórnik. Zarząd Powiatu  
w Poznaniu w dniu 07.04.2017 r. postanowieniem znak: WD.673.17.60.2017.WL nie uzgodnił 
przesłanego pismem z dnia 21.03.2017 r. znak: WB-PP.6722.3.2015 projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Postanowieniem z dnia 14.06.2017 r. znak: 
WD.673.17.96.2017.WL Zarząd Powiatu w Poznaniu ponownie nie uzgodnił wyżej wymienionego 
projektu zmiany planu. W poprzednim projekcie planu wprowadzono poszerzenie drogi 
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powiatowej klasy zbiorczej nr 2477P, oznaczone jako KDZ, na włączeniu drogi wewnętrznej  
co zostało uwzględnione i wprowadzono projektowane przez Zarząd Dróg Powiatowych  
w Poznaniu poszerzenie drogi powiatowej na działkach o nr ewid. 181/1 i 181/2 przewidziane 
w projekcie budowlanym dla realizacji zatoki autobusowej. W ponownie przedstawionym  
do uzgodnienia projekcie nie wprowadzono zmiany w lokalizacji zjazdu z drogi wewnętrznej  
na drogę powiatową nr 2477P, ale jak wynika z pisma przewodniego, zgodnie ze wskazaniem 
Zarządu Dróg Powiatowych, powyższa lokalizacja zjazdu została uzgodniona z podmiotem 
realizującym przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2477P, a także z Zarządem Dróg 
Powiatowych w Poznaniu, 

14. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  
ul. Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, 
gm. Kórnik - etap III pod warunkami: wprowadzenia zapisu dla obsługi komunikacyjnej terenów 
zabudowy usługowej 3U, 4U i 5U z dróg niższych klas, zakazie lokalizacji bezpośrednich zjazdów na 
tereny zabudowy usługowej z drogi 1KD-Z. Projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy 
usługowej, tereny zabudowy usługowej, tereny lasów, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni 
izolacyjnej, teren rolniczy, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny infrastruktury 
technicznej - elektroenergetyki, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych. Teren objęty 
niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 92 ha i nie obowiązuje na nim miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Głównym celem opracowania jest uporządkowanie 
realizowanej zabudowy oraz wskazanie nowych terenów rozwojowych dla miasta Kórnik.  
W granicach planu przebiega droga powiatowa nr 2472P klasy zbiorczej (Z), relacji Radzewice - 
Radzewo - Kórnik. Drogi powiatowe zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) powinny stanowić połączenia miast będących 
siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Spełniają one rolę podwójną: 
służą lokalnej społeczności i przenoszą ruch tranzytowy. Przede wszystkim jednak powinny 
zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Żeby warunek ten spełnić 
należy ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do takich miejsc należą wszelkie 
włączenia dróg czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi, itp. Nowe zjazdy wpływają negatywnie  
na płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze. Wszelkie manewry związane są z włączeniem się 
do ruchu na drodze są manewrami niebezpiecznymi zarówno dla włączającego się do ruchu jak  
i dla pojazdu jadącego drogą publiczną. Zadaniem zarządcy drogi jest takie zagospodarowanie 
pasa drogowego, aby minimalizować ilość możliwych miejsc kolizyjnych. Droga powiatowa (1KO-Z) 
przy której projektowany jest mpzp jest klasy zbiorczej. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
124) na drodze klasy zbiorczej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów. W związku z tym 
obsługę komunikacyjną terenów zabudowy usługowej 3U, 4U i 5U należy zapewnić odpowiednio 
poprzez tereny 4KD-D, 1KD-D, 18KDW, 23KD i 22KDW. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że 
intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, jednorodzinnej lub usługowej, wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia 
ruchu, z problemami komunikacyjnymi, możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów 
w zakresie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Intensywny stopień zainwestowania 
niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 
prowadzących w kierunku miasta Poznania. Zarząd Powiatu zwraca także uwagę, że wyznaczenie 
zbyt rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) 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, 

15. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Cerekwica dla działek nr 177,178, 184, 185 i 186, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na terenie objętym niniejszym opracowaniem 
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obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości 
Cerekwica przyjęty Uchwałą Nr XIX/163/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 14.12.1999 r. Celem 
powstania niniejszej zmiany planu jest ograniczenie intensywności zabudowy dla terenów  
o przeznaczeniu mieszkaniowym jednorodzinnym poprzez dopuszczenie wyłącznie budynków  
w układzie wolnostojącym. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

16. ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Koziegłowy - rejon ulicy Kanałowej, gm. Czerwonak, z uwagą wprowadzenia poszerzenia na 
działce o nr ewid. 172/2 obręb Koziegłowy, gm. Czerwonak. Projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny 
zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej - usług oświaty, teren zieleni urządzonej, tereny 
dróg publicznych, tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej. Poza obszarem planu 
przebiega droga powiatowa nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz. Postanowieniem znak 
WD.673.17.25.2017.ST z dnia 02.03.2017 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił poprzedniego 
projektu planu ze względu na przeznaczenie części działki o nr ewid. 164/7 pod budowę ścieżki 
rowerowej, a nie pod poszerzenie zgodnie z projektowaną inwestycją 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 niniejszym 
projekcie planu dokonano zmiany w poszerzeniu oznaczonym KDZ na działce o nr ewid. 164/7. 
Zarząd Powiatu uzgadnia niniejszy projekt planu pod warunkiem wprowadzenia poszerzenia na 
działce o nr ewid. 172/2 obręb Koziegłowy, zgodnie z projektem inwestycji 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, 

17. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
zlokalizowanego na północ od ulicy Poznańskiej oraz w rejonie ulicy Okrężnej, obręb Dachowa, 
gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych, teren zabudowy usługowej, teren zieleni urządzonej, teren zieleni otwartej  
z wodami powierzchniowymi śródlądowymi, tereny rolnicze, tereny infrastruktury technicznej - 
kanalizacja, tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, tereny dróg wewnętrznych, 
teren drogi publicznej dojazdowej, tereny dróg publicznych lokalnych, tereny dróg publicznych 
zbiorczych. Bezpośrednio przy granicy opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy 
zbiorczej (Z) nr 2477P (ul. Poznańska), relacji Gądki - Robakowo - Dachowa - Szczodrzykowo. Teren 
objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 90 ha. Głównym celem opracowania jest 
stworzenie całościowego rozwiązania urbanistycznego w połączeniu z sąsiedztwem oraz 
opracowanie sposobów zagospodarowania terenów o określonych walorach krajobrazowych, 
wraz z elementami infrastruktury technicznej oraz określenie dla niego szczegółowych i 
 optymalnych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych i ochronnych. Zarząd Powiatu w Poznaniu 
postanowieniem znak: WD.673.17.85.2017.ST z dnia 30.06.2017 r. nie uzgodnił projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze względu na planowaną przebudowę i 
rozbudowę drogi powiatowej nr 2477P oraz wprowadzone w projekcie planu poszerzenia pasa 
drogowego. Po przeprowadzeniu ponownej analizy stwierdzono, że zapisy projektu planu są 
zgodne z zamierzeniami inwestycyjnymi Powiatu. W planie należy zamieścić zapis o zakazie 
odprowadzenia wód opadowych I roztopowych na teren ul. Poznańskiej, z posesji prywatnych 
(zgodnie z art. 39 pkt 9 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1440. ze zm.). Wody opadowe lub roztopowe z posesji prywatnych należy zagospodarować na 
terenie działek objętych mpzp. Dla działek narożnych zlokalizowanych zarówno przy drodze 
powiatowej - ul. Poznańskiej oraz przy drogach niższej klasy oraz drogach wewnętrznych nowe 
zjazdy należy lokalizować od strony drogi wewnętrznej i drogi 1KDL. Drogi powiatowe zgodnie  
z art. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych powinny stanowić połączenia 



26 
 

miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Spełniają one 
rolę podwójną: służą lokalnej społeczności i przenoszą ruch tranzytowy. Przede wszystkim jednak 
powinny zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Żeby warunek ten 
spełnić należy ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do takich miejsc należą wszelkie 
włączenia dróg czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi, itp. Nowe zjazdy wpływają negatywnie  
na płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze. Wszelkie manewry związane są z włączeniem się 
do ruchu na drodze są manewrami niebezpiecznymi zarówno dla włączającego się do ruchu jak  
i dla pojazdu jadącego drogą publiczną. Zadaniem zarządcy drogi jest takie zagospodarowanie 
pasa drogowego, aby minimalizować ilość możliwych miejsc kolizyjnych. Droga powiatowa nr 
2477P Gądki - Szczodrzykowo jest klasy zbiorczej. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r poz. 
124) na drodze klasy zbiorczej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, 

18. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Węgierskie, gm. Kostrzyn - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren elektroenergetyki, teren drogi publicznej klasy głównej, 
tereny dróg wewnętrznych. Na obszarze opracowania przebiega droga powiatowa nr 2411P relacji 
Kostrzyn - Środa klasy technicznej głównej (G). Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

19. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon 
ulicy Golęczewskiej, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: teren obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, teren infrastruktury technicznej – oczyszczalnia 
ścieków sanitarnych z dopuszczeniem zabudowy usługowej, teren infrastruktury technicznej – 
elektroenergetyka. Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 4,45 ha  
i obowiązuje na nim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Chludowie, na terenie 
pomiędzy drogą krajową nr 11, granicą sołectw Chludowo i Golęczewo, torami kolejowymi oraz 
granicą z Gminą Oborniki – część A, przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Suchym Lesie  
nr XXXIII/310/13 z dnia 21.03.2013 r. Celem sporządzenia niniejszego projektu planu jest 
aktualizacja ustaleń obowiązującego miejscowego planu z 2013 r. i dostosowanie zasad 
kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu do potrzeb inwestora. 
Niniejsza zmiana planu polega na zamianie oznaczenia terenów 7P/U i 8P/U na teren P/U, 
zamianie oznaczenia terenu infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków sanitarnych  
z dopuszczeniem zabudowy usługowej, z oznaczenia K na NO/U, oraz zmianie przebiegu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

20.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
we wsi Promno, gm. Pobiedziska, po orzeczeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
postanowienie z dnia 30.06.2017r. nr SKO.GP.4000.300.2017 - 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. Postanowieniem z dnia 
24.02.2017 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił przedmiotowego projektu planu wskazując, 
że w ramach projektu planu zaproponowano poszerzenia pasa drogowego i że planowany 
przebieg drogi może naruszać interes prawny Powiatu z uwagi na skutki prawne wynikające  
z ustawy o drogach publicznych zobowiązują powiat do budowy, utrzymania, ochrony  
i modernizacji dróg powiatowych. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, orzekło, że zawarte 
uwagi w postanowieniu Zarządu Powiatu w Poznaniu nieuzgadniającym projekt planu, dot. m.in. 
braku zgody na poszerzenia na drodze powiatowej gdyż nie przewiduje się na tej drodze 
inwestycji oraz związane z tym odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, nie mogą być 
warunkiem pozytywnego uzgodnienia projektu planu miejscowego. Mogą jedynie stanowić 
potencjalnie możliwe rozwiązania ogólne- sugerować rozwiązania planistyczne, nie naruszając 
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przy tym autonomii gminy w zakresie tworzenia polityki przestrzennej. W orzeczeniu podniesiono 
także kwestię zgodności zapisów planu z przepisami aktów wyższego rzędu w zakresie 
parametrów dróg. SKO jednoznacznie wskazało, że organ planistyczny jest uprawniony  
i zobowiązany do skonkretyzowania szerokości ulic w liniach rozgraniczających w projekcie planu, 
jednak w szerokości nie mniejszej, niż określona w rozporządzeniu Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 

21. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kostrzynie  
w rejonie ulicy Kórnickiej, Jana Pawła II, Modrakowej i Liliowej, gm. Kostrzyn - projekt planu 
wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej i teren komunikacji dróg wewnętrznych. 
Na granicy opracowania przebiega droga powiatowa nr 2514P relacji ul. Kórnicka w m. Kostrzyn. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,   

22. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczewo, obejmującego działki o nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18 położone w obrębie 
Krzyżowniki, gm. Kleszczewo - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej 
wolnostojącej i teren komunikacji dróg wewnętrznych. Zasadność uchwalenia zmiany planu 
wynika z potrzeby dostosowania jego zapisów, w części dotyczącej zasad zabudowy terenu 
oznaczonego na rysunku planu miejscowego podlegającego zmianie symbolem 4AG obejmującego 
ww. działki do aktualnych potrzeb gospodarczych gminy Kleszczewo. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

23.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części wsi 
Krosno, gm.  Mosina, z uwagą, że na terenie 3MN/U na rysunku planu należy zwymiarować linie 
zabudowy oraz dostosować w projekcie planu oznaczenie terenu w pasie drogi powiatowej  
nr 2465P, która jest drogą klasy głównej. Projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi 
usługami, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny usług kultury w 
zieleni urządzonej, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni urządzonej i parkingów, tereny zieleni 
urządzonej i ciągu pieszego, tereny garaży, tereny infrastruktury technicznej w zakresie 
elektroenergetyki, tereny dróg publicznych – zbiorczych, tereny dróg publicznych – lokalnych, 
tereny dróg publicznych – dojazdowych, tereny ciągów pieszych, tereny dróg wewnętrznych.  
W granicach opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy głównej (G): nr 2465P (ul. 
Główna), relacji Mosina – Krosno  Nowinki – granica powiatu. Na terenie opracowania 
obowiązują: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Krosno, działka o nr ewid. 
76/16, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XVII/138/99 z dnia 30.09.1999 r. oraz 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek o nr ewid. 83/3, 
103/3, 133 położonych przy ulicy Piaskowej we wsi Krosno, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej  
w Mosinie nr XXI/186/99 z dnia 30.12.1999 r. Celem sporządzenia niniejszej zmiany planu jest 
aktualizacja obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
uporządkowanie istniejącej struktury urbanistycznej tego terenu oraz wyznaczenie nowych 
terenów pod zabudowę. Zarząd Powiatu w Poznaniu informuje że na rysunku planu na terenie 
3MN/U należy zwymiarować linie zabudowy i zachować odległość dla lokalizacji obiektów 
budowlanych zgodnie z § 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z  
2016 r. poz. 1440 ze zm.). Ponadto droga powiatowa nr 2465P (ul. Główna) jest drogą kategorii 
głównej i oznaczenie jej kategorią drogi zbiorczej jest niezasadne. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, 
że intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej, 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 także uwagę, że wyznaczenie 
zbyt rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (MN i MW) stoi 
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w sprzeczności z powszechnie znanymi prognozami demograficznymi i niekorzystnie wpłynie 
na jednostkowe koszty budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej, stanowiących 
zadanie własne gminy,  

24. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  
w Tarnowie Podgórnym, w rejonie ulicy Działkowej, dla działek nr 693/3 - 693/8, gm. Tarnowo 
Podgórne - projekt planu wyznacza: teren zabudowy techniczno - produkcyjnej lub zabudowy 
usługowej, teren komunikacji – drogi publicznej, teren komunikacji – drogi wewnętrznej. Teren 
objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 5,2 ha i obowiązuje na nim miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym 
między ulicami Działkową i Marianowską, część A, przyjęty uchwałą Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne nr VI/48/99 z dnia 19.01.1999 r. Celem sporządzenia niniejszej zmiany planu jest 
korekta niektórych zapisów planu. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

25.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna, gm. Mosina - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, tereny 
zabudowy usługowej, tereny eksploatacji kruszywa naturalnego, tereny składów, magazynów  
i usług, tereny rolnicze, tereny zieleni urządzonej, lasy, tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki, tereny 
infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych – zbiorczych, tereny dróg publicznych – 
lokalnych, tereny dróg publicznych – dojazdowych, tereny publicznych ciągów pieszych, tereny 
dróg wewnętrznych, tereny parkingów, tereny komunikacji kolejowej. W granicach opracowania 
planu przebiegają droga powiatowa: nr 2465P klasy głównej (G) relacji Mosina – Krosno – Nowinki 
– granica powiatu oraz nr 2469P klasy zbiorczej (Z) relacji Dymaczewo – Borkowice - Drużyna. 
Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 210,6 ha i obowiązuje na nim 
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo -
rzemieślniczej i usług komunikacji samochodowej we wsi Krosno, obejmujących obszar części 
działek o nr ewid. 167/3 i 163/2” uchwalony przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą  
Nr XLIX/419/01/404/2001 z dnia 29.11.2001 r. oraz „Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady 
Miasta i Gminy Mosina z dnia 30.12.1991 r.” uchwalony uchwałą nr XLVIII/367/98 Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 09.06.1998r. Przystąpienie do prac nad niniejszym planem zostało podyktowane 
potrzebą aktualizacji obowiązujących na terenie opracowania w/w planów miejscowych, 
wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę, w tym po zabudowę związaną z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz zabudowę mieszkaniową w sąsiedztwie przystanku linii kolejowej 
E-59 Wrocław – Poznań jak również potrzebę ochrony obszarów cennych przyrodniczo. Zarząd 
Powiatu zwraca uwagę, że na terenie planu wprowadzono poszerzenia drogi powiatowej klasy 
zbiorczej nr 2469P oznaczone jako KDZ które jest nieuzasadnione. Zmiana szerokości istniejących 
pasów drogowych wiązałaby się z kosztami wynikającymi z wykupów gruntów pod poszerzenia. 
Nie można zatem, w dokumencie jakim jest miejscowy plan zagospodarowania gminy decydować 
o inwestycjach na terenach będących w kompetencji Powiatu Poznańskiego. Budowa dróg 
wewnętrznych oraz ich połączeń z drogą publiczną należy do inwestora, w związku z tym nie 
stanowi uzasadnienia dla poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej. Zarząd Powiatu planuje 
inwestycję pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P  
w miejscowości Drużyna”, w którym nie są przewidziane inwestycje dla budowy skrzyżowań typu 
rondo. W związku z tym projekt Mpzp należy dostosować do projektu przebudowy drogi, który 
można uzyskać od Biura Projektów Drogowych KFG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań 
(biuro@kfgsk.pl), 

26.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Błażejewko, gm. Kórnik, z uwagami: na działkach o nr ewid. 207 i 208, obręb Błażejewko należy 
wyznaczyć poszerzenie dla drogi powiatowej 2473P (relacji Kórnik – granica powiatu) tak, aby 
włączyć w pas drogi powiatowej rów drogowy; wody opadowe i roztopowe z posesji prywatnych 
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(teren MN/U) należy zagospodarować poza pasem drogi powiatowej 2473P; nowe zjazdy z drogi 
powiatowej 2473P dla działek na terenie MN/U mających dostęp do drogi niższej kategorii należy 
zapewnić poprzez drogę lokalną (3KDL). Projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, tereny rolnicze, teren obsługi komunikacji drogowej, 
tereny lasów, teren drogi publicznej – drogi klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych – drogi klasy 
lokalnej, tereny dróg publicznych – drogi klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych.  
W granicach opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy zbiorczej (Z) nr 2473P  
(ul. Zaniemyska), relacji Kórnik – Błażejewo – granica powiatu. Zarząd Powiatu postanawia 
uzgodnić niniejszy projekt planu z następującymi uwagami: 

− na działkach o nr ewid.: 207 i 208, obręb Błażejewko należy wyznaczyć poszerzenie drogi 
powiatowej, tak aby rów drogowy włączyć w pas drogi powiatowej 2473P – ul. Zaniemyskiej, 

− w planie należy zamieścić zapis o zakazie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na 
teren drogi KDZ z posesji prywatnych (teren MN/U), zgodnie z art. 39 pkt 9 Ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440. ze zm.) wody opadowe 
i roztopowe należy zagospodarować poza pasem drogi powiatowej 2473P, 

− dla działek narożnych zlokalizowanych zarówno przy drodze powiatowej - ul. Zaniemyskiej  
i drogach niższej klasy (teren MN/U), nowe zjazdy należy zlokalizować od strony drogi 3KDL. 
Drogi powiatowe zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
powinny stanowić połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin  
i siedzib gmin między sobą. Spełniają one rolę podwójną: służą lokalnej społeczności  
i przenoszą ruch tranzytowy. Przede wszystkim jednak powinny zapewniać bezpieczeństwo 
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Żeby warunek ten spełnić należy ograniczać liczbę 
miejsc kolizyjnych na drogach, a do takich miejsc należą wszelkie włączenia dróg czyli 
skrzyżowania, zjazdy, parkingi, itp. Nowe zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu  
i bezpieczeństwo na drodze. Wszelkie manewry związane są z włączeniem się do ruchu na 
drodze są manewrami niebezpiecznymi zarówno dla włączającego się do ruchu, jak i dla 
pojazdu jadącego drogą publiczną. Zadaniem zarządcy drogi jest takie zagospodarowanie 
pasa drogowego, aby minimalizować ilość możliwych miejsc kolizyjnych. Droga powiatowa 
2473P Kórnik – granica powiatu, jest klasy zbiorczej. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 124) na drodze klasy zbiorczej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów 
szczególnie dla nowej zabudowy. Zatem nowe zjazdy z drogi powiatowej 2473P dla działek na 
terenie MN/U mających dostęp do drogi niższej kategorii należy zapewnić poprzez drogę 
lokalną 3KDL, 

27. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Siekierki Wielkiew rejonie ulicy Tuleckiej, gmina Kostrzyn - z uwagą odprowadzanie wód 
opadowych  i deszczowych z posesji prywatnych powinno się odbywać poza pasem drogi 
powiatowej 2429P – ul. Tuleckiej -  projekt planu wyznacza: tereny zabudowy: mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolno stojącej, tereny komunikacji: drogi publicznej klasy zbiorczej, dróg 
wewnętrznych. Bezpośrednio przy północnej granicy opracowania planu przebiega droga 
powiatowa nr 2429P klasy głównej (G), ul. Tulecka, relacji Tulce – Gowarzewo – Siekierki Wielkie - 
Kostrzyn. Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 3,2ha. Celem sporządzenia 
niniejszego projektu planu jest między innymi, potrzeba kontynuacji wprowadzania zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, która jest niemożliwa w oparciu o wydanie warunków zabudowy  
z uwagi na występowanie gruntów chronionych, a także stworzenie całościowego rozwiązania 
urbanistycznego i określenie szczegółowych rozwiązań funkcjonalno–przestrzennych w tym zasad 
obsługi komunikacyjnej. Projekt planu wyznacza poszerzenie drogi powiatowej (oznaczone jako 
KDZ). Wody opadowe i roztopowe z posesji prywatnych powinny być zagospodarowane poza 
pasem drogi powiatowej. Zgodnie z art. 39, pkt.9 Ustawą o drogach publicznych z dn. 21 marca 
1985r. (Dz.U. 2016r. poz. 1440  ze zm.)  zakazuje się odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do kanalizacji 
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deszczowej i rowów przydrożnych w pasach drogowych. 
28. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Rokietnica dla działek o nr 144/9, 144/10, 144/12, 144/14, 144/15, 144/16, 144/17,  
gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
z usługami w parterze budynku, lokalizowanymi wyłącznie w wyznaczonych miejscach; teren 
zabudowy usługowej oraz teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; teren zabudowy 
usługowej; teren ważnych przestrzeni publicznych w szczególności rynków i placów ogniskujących 
życie społeczne i kulturalne oraz teren zieleni urządzonej w szczególności parków, skwerów  
i innych obszarów z uporządkowaną kompozycyjnie zielenią; teren zieleni urządzonej  
w szczególności parków, skwerów i innych obszarów  z uporządkowaną kompozycyjnie zielenią; 
teren dróg publicznych klasy D; teren komunikacji i transportu drogowego, wyznaczony dla drogi 
wewnętrznej. Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 4,4 ha i nie obowiązuje 
na nim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Celem powstania niniejszego planu 
jest potrzeba uporządkowania i zdefiniowania zasad kształtowania ładu przestrzennego, w tym 
ustalenie szczegółowych zasad zagospodarowania i zabudowy. Jako główną zabudowę przewiduje 
się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną zwartą i wolnostojącą oraz usługową. Bezpośrednio 
przy granicy opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy głównej (G) nr 2400P                        
(ul. Szamotulska), relacji Napachanie – Rokietnica – Sobota - Złotkowo. Zarząd Powiatu zwraca 
uwagę, że ulica Szamotulska stanowi drogę powiatową klasy głównej i zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r.  
poz. 124), odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowy powinny być nie mniejsze  
niż 500 m, wyjątkowo dopuszcza się odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowy  
nie mniejsze niż 400 m. W związku z powyższym drogę oznaczoną w planie jako 1KDD należy 
oznaczyć jako KDW. Ponadto odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów objętych 
mpzp powinno się odbywać poza terenem pasa drogi powiatowej 2400P – ul. Szamotulskiej. 
Zgodnie z art. 39 pkt 9 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r.  
poz. 1440 ze zm.) zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych z urządzeń 
melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych 
w pasach drogowych. W związku z tym należy zamieścić zapis o zagospodarowaniu wód 
opadowych i deszczowych poza pasem drogowym drogi powiatowej 2400P. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

29.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica dla działek o nr 154/3, 154/8, 154/14, 154/15, 157/4, 156 i 183/3, gm. Rokietnica - 
projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz teren zabudowy 
usługowej; teren zabudowy usługowej oraz teren zabudowy wielorodzinnej; teren zieleni 
urządzonej w szczególności parków, skwerów i innych obszarów z uporządkowaną kompozycyjnie 
zielenią oraz teren infrastruktury technicznej; teren zieleni urządzonej w szczególności parków, 
skwerów i innych obszarów z uporządkowaną kompozycyjnie zielenią oraz teren obsługi 
komunikacji i transportu drogowego; teren dróg publicznych klasy D. Teren objęty niniejszym 
opracowaniem stanowi obszar ok. 2,1 ha i nie obowiązuje na nim miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Celem sporządzenia niniejszego planu jest potrzeba 
uporządkowania i zdefiniowania zasad kształtowania ładu przestrzennego, w tym ustalenie 
szczegółowych zasad zagospodarowania i zabudowy. Jako główne przeznaczenie przewiduje się 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że należy poprowadzić 
kontynuację oznaczenia drogi publicznej z sąsiedniego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i w związku z powyższym drogę oznaczoną w planie jako 1KDD należy oznaczyć 
jako KDW. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

30.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica dla działek o nr 153, 154/9, 154/10 i część działek 155, 72, gm. Rokietnica - projekt 
planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze budynku, 
lokalizowanymi wyłącznie w wyznaczonych miejscach; teren zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej zwartej oraz teren zabudowy usługowej w parterze budynku, lokalizowanej 
wyłącznie w wyznaczonych miejscach; teren ważnych przestrzeni publicznych, w szczególności 
rynków i placów ogniskujących życie społeczne i kulturalne oraz teren zabudowy usługowej,  
dla którego zdefiniowano podwyższony udział zieleni; teren ważnych przestrzeni publicznych,  
w szczególności rynków i placów ogniskujących życie społeczne i kulturalne oraz teren zieleni 
urządzonej, w szczególności parków, skwerów i innych obszarów z uporządkowaną kompozycyjnie 
zielenią; teren zieleni urządzonej w szczególności parków, skwerów i innych obszarów  
z uporządkowaną kompozycyjnie zielenią oraz teren usług sportu i rekreacji; teren zieleni 
urządzonej w szczególności parków, skwerów i innych obszarów z uporządkowaną kompozycyjnie 
zielenią oraz teren wód powierzchniowych; teren zieleni urządzonej w szczególności parków, 
skwerów i innych obszarów z uporządkowaną kompozycyjnie zielenią oraz teren obsługi 
komunikacji i transportu drogowego; teren dróg publicznych klasy Z, teren dróg publicznych  
klasy D, teren dróg wewnętrznych. Teren objęty niniejszym opracowaniem stanowi obszar  
ok. 5,5 ha i nie obowiązuje na nim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Celem 
sporządzenia niniejszego planu jest potrzeba uporządkowania  i zdefiniowania zasad 
kształtowania ładu przestrzennego, w tym ustalenie szczegółowych zasad zagospodarowania  
i zabudowy. Jako główne przeznaczenie przewiduje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 
Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że należy poprowadzić kontynuację oznaczenia drogi publicznej  
z sąsiedniego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w związku z powyższym 
drogę oznaczoną w planie jako 1KDD należy oznaczyć jako KDW. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

31.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owińska – rejon  
ul. Cysterek, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza: teren zieleni, częściowo w obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią, teren wód powierzchniowych śródlądowych. Teren objęty 
niniejszym opracowaniem stanowi obszar ok. 15 ha i nie obowiązuje na nim miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Celem sporządzenia niniejszego planu jest między innymi 
powiązanie piesze i rowerowe terenów wsi Owińska z sąsiednimi gminami, a także zachowanie 
charakteru nadrzecznych terenów rzeki Warty. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego.  
 

 
IV.  PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU:   
1. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagród Powiatu 

Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury, 

2. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów  
i wysokości Nagród Sportowych 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, 

3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/363/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 r. 
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, 

4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Buk z przeznaczeniem dla Jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej: Dobieżyn, Niepruszewo, 

5. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Czerwonak z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Promnice, 

6. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Palędzie, 

7. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kleszczewo z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Komorniki; Krzyżowniki, 
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8. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kostrzyn z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Brzeźno; Gułtowy,  

9. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie  Kórnik z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Czmoń; Szczytniki, 

10. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Mosina z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Nowinki, 

11. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Murowana Goślina z przeznaczeniem dla 
Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: Boduszewo; Nieszawa; Rakownia, 

12. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pobiedziska z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej: Kociałkowa Górka; Latalice, 

13. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Puszczykowo z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Puszczykowo, 

14. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Suchy Las z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Chludowo, 

15. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tarnowo Podgórne z przeznaczeniem dla 
Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: Ceradz Kościelny; Lusowo, 

16. w sprawie  zmiany uchwały nr XXIX/405/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca  
2017 r. w sprawie w powierzenia Gminie Murowana Goślina prowadzenia zadania publicznego  
w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Murowana 
Goślina, 

17. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017, 
18. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017- 2021, 
19. w sprawie powierzenia Gminie Stęszew prowadzenia zadania publicznego polegającego  

na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2451P na odcinku Strykowo – Modrze i 2450P  
na odcinku Rybojedzko – Sapowice – Strykowo, 

20. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego polegającego  
na zarządzaniu drogą powiatową nr 2497P na odcinku Buk – Szewce, 

21. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/378/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu sprawie  
w powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego polegającego  
na  zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku  od przystanku kolejowego Puszczykowo 
do drogi wojewódzkiej 430, 

22. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie wyposażenia środowiska informatycznego Szpitala w Puszczykowie  
im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między 
podmiotami leczniczymi samorządu województwa, 

23. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Puszczykowo, 
24. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego. 
 
 
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: 

−  wnioskiem Radnego Powiatu Marka Pietrzyńskiego, zgłoszonym podczas XXIX Sesji Rady Powiatu 
w Poznaniu w dniu 21.06.2017 r., dot. przeprowadzonych ocen pracowników Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, 

−  zawiadomieniem z dnia 27.06.2017 r. o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu, 
dot. realizacji 5 losowo wybranych uchwał Rady Powiatu, powierzonych Zarządowi w roku 2016, 

−  wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu, przyjętym na posiedzeniu w dniu 
21.06.2017 r., dot. rozszerzenia planu kontroli na 2017 r. o kontrolę realizacji programu 
profilaktycznego szczepień HPV w części dot. edukacji, 
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−  pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10.07.2017 r., dot. przedstawienia 
informacji na temat budowy bloku operacyjnego Szpitala w Puszczykowie podczas XXXI sesji Rady 
Powiatu w Poznaniu w dniu 30.08.2017 r., 

− pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10.07.2017 r., dot. przedstawienia 
informacji na temat stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu 
poznańskiego podczas XXXI sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 30.08.2017 r.  

− pismem przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie zaproszenia  Dyrektora Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na planowane posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa Rady powiatu, która  odbyła  się 23 sierpnia 2017 r.  

3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział szkół prowadzonych przez Powiat Poznański  
w konkursach: Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku, organizowanych 
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego  
nr 17/2017 z dnia 07.06.2017 r. 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 są działki o nr ewid. 207/2, 423/1, 
179/108, 179/106, 207/1, 179/104 obręb Lusówko, gm. Tarnowo Podgórne. 

5.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej  
na budowie ulicy Ogrodowej w Paczkowie – drogi gminnej. Własnością Powiatu Poznańskiego jest 
działka o nr ewid. 308 obręb Paczkowo, stanowiąca drogę powiatową nr 2437P ul. Średzka. 
Podlega ona wyłącznie przebudowie w zakresie nawiązania do inwestycji. 

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego  
nr 15/2017 z dnia 26.06.2017 r. o zmianie 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. 

7. Zarząd Powiatu zatwierdził skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego – Powiat 
Poznański, sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który został przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Poznaniu.   

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o sposobie wykonania uchwał Rady Powiatu w Poznaniu 
podjętych w 2016 roku, opracowaną na podstawie danych  otrzymanych od Skarbnika Powiatu, 
Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych. Informacja została przedstawiona Radzie 
Powiatu. 

9. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Luboniu. Kontrola została 
przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia udzielonego przez 
Starostę Poznańskiego, w okresie od 21.03.2017 r. do 31.03.2017 r. w zakresie: gospodarki 
kasowej, gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawdzenia 
stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty 
kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole 
kontroli z dnia 23.05.2017 r. podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. 
Sformułowano zalecenia pokontrolne do wprowadzenia i przestrzegania na bieżąco. 

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Zespole Szkół w Kórniku. Kontrola została przeprowadzona przez Wydział 
Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego,  
w okresie od 05.04.2017 r. do 25.04.2017 r. w zakresie: gospodarki kasowej, gospodarowania 
środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń 
pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r.  
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do 31.12.2016 r. Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 27.04.2017 r. 
podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. Sformułowano zalecenia pokontrolne 
do wprowadzenia i stosowania na bieżąco. 

11.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej  
Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu w roku szkolnym 2017/2018, w następującym wymiarze: 

− Anna Cichocka – Majchrzak – wicedyrektor, w wymiarze 3,5 godziny tygodniowo, 

− Piotr Stasiak – wicedyrektor, w wymiarze 3,5 godziny tygodniowo, 

− Barbara Loga - wicedyrektor, w wymiarze 1 godziny tygodniowo, 

− Maria Juszczak - wicedyrektor, w wymiarze 1 godziny tygodniowo, 

− Roman Pawłowski – wicedyrektor, w wymiarze 3,5 godziny tygodniowo. 
12. Zarząd Powiatu zapoznał się ze wstępną informację dotyczącą naboru do szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu Poznańskiego na rok szkolny 2017/2018. W dniu 3 lipca 2017 r. 
zakończył się pierwszy etap naboru w systemie elektronicznym udostępnianym przez Poznańskie 
Centrum Superkomputerowo – Sieciowe – NABÓR 2017. Informacja przedstawia porównanie 
stanu uczniów przyjętych w 2016, 2015 i 2014 roku, przewidywaną liczbę oddziałów  
na podstawie naboru elektronicznego, liczbę uczniów w oddziale. Z uwagi na widoczny stan 
niedoborów w niektórych oddziałach lub nadmierną liczbę kandydatów, dyrektorzy szkół 
zobowiązani są do udzielenia pisemnej informacji na temat planowanych działań w tym zakresie. 
Nabór ten nie jest jednak odzwierciedleniem ostatecznego naboru uczniów, ponieważ faktyczna 
liczba uczniów przyjętych do klas pierwszych będzie znana w miesiącu wrześniu.  

13. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Zespole Szkół w Mosinie 
wyłącznie w postaci elektronicznej, od dnia 1 września 2017 r. 

14.   Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej  
na budowie ścieżki rowerowej ul. Poznańska (DP 2392P) na odcinku od ul. Przemysłowej  
do ul. Wiśniowej – odcinek od ul. Admiralskiej do działki nr 274/3 w Jankowicach. Własnością 
Powiatu Poznańskiego są działki: gm. Tarnowo Podgórne, obręb Jankowice, ark 1, dz. o nr. ewid. 
249/1, 476/11.  

15.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa/ 
rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) 
– Dąbrówka (S11), gm. Dopiewo. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki o nr ewid. 51/5, 
51/6, 42/5, 69, 42/6, 16, 19, 36 obręb Dąbrówka. 

16.  Zarząd Powiatu zaakceptował treść ogłoszenia o poszukiwaniu nieruchomości gruntowej 
zabudowanej budynkiem, z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pomieszczenia archiwalne. 

17.  Zarząd Powiatu zaakceptował materiały do projektu budżetu powiatu poznańskiego na 2018 r . 
przygotowane przez Powiaty Urząd Pracy w Poznaniu. Materiały zostaną przesłane Prezydentowi 
Miasta Poznania w celu zaopiniowania.  

18. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na  
rozbudowie pasa drogowego – budowa chodnika Lusowo-Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa. 
Własnością powiatu poznańskiego są działki o nr ewid. 144, obręb Lusowo.  

19. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  
27 marca 2009 roku w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu 
terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Na podstawie 
nowych przepisów powiat poznański utraci możliwość uzyskania części punktów z puli 
maksymalnej do zdobycia w ramach oceny wniosków przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki  
w Programie Rozwoju Gminnej  i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019. 

20. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. bieżących działań Szpitala w Puszczykowie, którą   
przedstawili: Prezes Szpitala w Puszczykowie Ewa Wieja, Wiceprezes Szpitala w Puszczykowie 
Piotr Reiter, Dyrektor  ds. administracyjno-technicznych Szpitala w  Puszczykowie Paweł Samelak.  
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21. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na  nauczanie indywidualne dla: 
a) ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie (H. C.) w wymiarze 8 godzin 

tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2017/2018, 
b)  ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie (M. Sz.) w wymiarze 10 godzin 

tygodniowo, w okresie od 01.09.2017 r. do końca nauki w szkole podstawowej, 
c)  ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie (P. D.) w wymiarze 10 godzin 

tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018, 
d)  ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie (A. W.) w wymiarze 8 godzin 

tygodniowo i 3 godzin zajęć rewalidacyjnych, do 30.06.2018 r., 
e)  uczennicy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie (A. B.) w wymiarze  

8 godzin tygodniowo i 2 godzin zajęć rewalidacyjnych, do końca zajęć dydaktycznych roku 
szkolnego 2017/2018, 

f)  uczennicy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie (P. R.) w wymiarze  
8 godzin tygodniowo i 2 godzin zajęć rewalidacyjnych, do końca zajęć dydaktycznych w roku 
szkolnym 2017/2018, 

g)  ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (J. M.) w wymiarze 10 godzin 
tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2017/2018, 

h) ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (P. Ł.) w wymiarze 12 godzin tygodniowo, 
do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018. 

i) uczennicy Zespołu Szkół w Kórniku (M. P.), w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do 31.12.2017 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała:  
Justyna Nowakowska  
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 28 sierpnia 2017 r.  


