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OP.0021.7.2017 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 28 sierpnia 2017 r. do 22 września 2017 r. 

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 
W okresie od 28 sierpnia  2017 r. do 22 września 2017 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 
1. 1 września 2017 r., godz. 08:00, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

 
2. 6 września 2017 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli:  

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 

     oraz 
     Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu, 
 
3. 8 września 2017 r., godz. 08:30, w którym udział wzięli:  

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 

     oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

      Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
4. 14 września 2017 r., godz. 08:30, w którym udział wzięli:  

Starosta                  Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 

     oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

      Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
5. 15 września 2017 r., godz. 08:30, w którym udział wzięli:  

Starosta                  Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 

     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
6. 21 września 2017 r., godz. 08:30, w którym udział wzięli:  

Starosta                  Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
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Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
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 – 16 postanowień  
(w tym 1 o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie prac zbrojarskich, 
przygotowanego dla firmy STAVBUD sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przedstawionego 
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, 

3. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 2/2PB2/BOZR1/17, 
przedstawionego 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. Zmiana dotyczy terminu płatności z 30 na 14 dni, 

4. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na lata 
2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował  
ww. projekt, z uwagami do niektórych zagadnień ujętych w Programie. Opinia stanowi załącznik 
do uchwały, 

5. w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie kosztów związanych z dostępem do aplikacji iArkusz 
Zbiorczy, obsługiwanej przez Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wspomagającej 
organizację pracy szkół i placówek Powiatu Poznańskiego. Opłata za korzystanie z usługi wyniesie 
3.768,74 zł za okres obowiązywania umowy, tj. od 08.09.2017 r. do 07.09.2020 r., z możliwością 
waloryzacji tej kwoty,  

6. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, 
prowadzącego stację demontażu pojazdów, do odbioru z parkingu i demontażu pojazdu  
(Fiat Seicento nr rej. ZK 36858), wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Upoważnienie wydano  
na okres od 08.09.2017 r. do 22.09.2017 r.,  

7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę w ramach leasingu operacyjnego 
trzech fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2017 roku samochodów osobowych  
z VOLKSWAGEN LEASING GMBH, Oddział w Polsce – Warszawa, na następujących warunkach: 
suma rat leasingowych - 142.614,26 zł, suma opłat  za kilometry przejechane poza limitem - 
1,12 zł, suma opłat początkowych - 3,69 zł. Okres leasingu zaplanowany został na okres  
24 miesięcy,  

8. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie 
usługi kontynuacji opieki autorskiej programu finansowo - księgowego System FoKa wraz  
z modułem do obsługi centralizacji rozliczeń VAT, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się firmę Sputnik Software Sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu, 

9. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu 
Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, w tym również ubezpieczenie majątku 
stanowiącego własność Skarbu Państwa, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. 
Powołuje się biegłych: Andrzej Silski, Jacek Strzelecki, 

10. w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w ZS im. 
Adama Wodziczki w Mosinie, 
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11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn. Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 
2, z firmą Zakład Usługowo Handlowy Wojciech Wojtalak z siedzibą w Buku, za kwotę 7.500,00 zł 
brutto,  

12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie dokumentacji projektowej 
zagospodarowania terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,  
ul. Obornicka 1, z firmą Sławomir Ambrożewicz Projektowanie Architektoniczne Ambrożewicz 
Sławomir, z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 26.814,00 zł brutto, 

13. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -
komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Środki finansowe na realizację zadania 
w wysokości 7.000,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 2017 r. Do programu 
zgłoszone zostaną: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie oraz Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,  

14. w sprawie zakończenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na budowę systemu 
odprowadzania wód opadowych wraz z izolacją ścian fundamentowych i drenażem opaskowym, 
na potrzeby Zespołu Szkół  Kórniku, ul. Poznańska 2. W konsekwencji przeprowadzenia 
postępowania nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, 

15. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie cyklu przewodników z mapami  
z panem Andrzejem Ogórkiewiczem, zam. w Poznaniu, na kwotę 119.100,00 zł brutto, 

16. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy drogi od ul. Św. Wojciecha do ul. 
Szkolnej w Czerwonaku wraz z budową parkingu oraz budową przedłużenia ul. Św. Wojciecha, 
gm. Czerwonak. Inwestycja będzie polegała m.in. na  budowie ronda, przebudowie jezdni, 
budowie kanalizacji deszczowej, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, 
ścieżki rowerowej i zatoki postojowej, 

17. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd zaakceptował projekt umowy 
o podwykonawstwo nr 8/2PB2/BOZR1/17, w zakresie prac dekarskich, przygotowany dla 
przedsiębiorcy Wojciecha Popłonikowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

ZOHA Wojciech Popłonikowski we Wrzącej 6, 98-235 Błaszki, przedstawiony 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, Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę BUDIMEX S.A.  
z siedzibą w Warszawie,  

18. w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Budzyńskiego-Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych             
z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO-WER) pod 
tytułem: „Udział w projekcie nauczycieli Zespołu Szkół w Puszczykowie sposobem zdobycia 
umiejętności i kompetencji niezbędnych w nowoczesnym nauczaniu”, a w szczególności 
obejmujących:  

− podpisanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu PO WER, 

− podpisanie umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach programu PO WER wraz  
z wszelkimi załącznikami oraz aneksami do umowy, 

− dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji, 

− podpisywanie dokumentów oraz składanie oświadczeń woli dotyczących Programu.  
Projekt będzie realizowany przez nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  
w Puszczykowie w formie szkoleń i kursów zagranicznych. Udział w projekcie nie tylko rozwinie 
kompetencje poszczególnych uczestników, lecz również podniesie atrakcyjność edukacyjną 
szkoły, 

19. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 13/2PB2/BOZR1/17 w zakresie prac 
murarskich, przygotowanego dla firmy Artur Lajszner FIRMA OGÓLNO – BUDOWLANA z siedzibą 
w Nowym Luboszu, przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00018.2017 z dnia 
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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, 

20. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 10/2PB2/BOZR1/17 w zakresie prac 
murarskich, przygotowanego dla spółki IMPERIAL GROUP Sp. z o.o. , przedstawionego 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, 

21. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 9/2PB2/BOZR1/17 w zakresie prac 
murarskich, przygotowanego dla przedsiębiorców: Jakuba Bąbola, prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą PUTMAJSTER Jakub Bąbol i Dariusza Hoffmanna, prowadzącego 
działalność gospodarcza pod firmą PUTMAJSTER ELEKTRO Dariusz Hoffmann, prowadzącymi 
łącznie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, pod firmą PUTMAJSTER s. c. z siedzibą  
w Poznaniu, przedstawionego 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, 

22. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Osuszenie zawilgoconych 
pomieszczeń piwnicznych kościoła parafialnego w Konarzewie” przez Parafię Rzymskokatolicką 
pw. Św. Marcina i Św. Piotra w Okowach w Konarzewie. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie 
końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 36.997,07 zł brutto. Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Św. Marcina i Św. Piotra w Okowach wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 
18.04.2017 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac 
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela 
Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział 
Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag, 

23. w sprawie zmiany uchwały nr 1577/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 marca 2017 r.  
w sprawie listy projektów partnerskich realizowanych wspólnie z Miastem Poznań i Gminami 
Powiatu Poznańskiego oraz finansowanych z środków instrumentu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, zmienionej Uchwałą 
Nr 1716/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 maja 2017 r. W związku z ogłoszeniem przez 
Instytucję Zarządzającą ostatniego naboru na dofinansowanie budowy węzłów integracji, 
skorygowano listę projektów partnerskich, zmieniając tytuł zadania obejmującego budowę węzła 
przesiadkowego Gułtowy w Gminie Kostrzyn oraz dodano nowy projekt realizowany wspólnie  
z Gminą Kórnik, obejmujący budowę węzła przesiadkowego Gądki,  

24.  w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie mapy zasadniczej dla zadania pn.: Zagospodarowanie 
parku Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, na kwotę 322,00 zł brutto, 

25.  w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy ulicy Sportowej w Puszczykowie. Zarząd Powiatu 
pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję,  

26.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej rozbudowy ul. Zygmunta Grudzińskiego  
w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie, gm. Swarzędz. Przedmiotowa inwestycja 
będzie polegała m. in. na budowie ronda, budowie skrzyżowania skanalizowanego, przebudowie 
jezdni, budowie kanalizacji deszczowej z przepompownią ścieków, przebudowie kanalizacji 
sanitarnej, przebudowie oświetlenia ulicznego, budowie kanału technologicznego, usunięciu 
kolizji - przebudowa istniejącego uzbrojenia, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, zjazdów, 
chodników, 

27.  w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy ul. Stefańskiego w Suchym Lesie na odcinku  
od ul. Poziomkowej do ul. Szkółkarskiej. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 
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28.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2425P  
w m. Kiekrz, na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Letniej, gm. Rokietnica. Przedmiotowa 
inwestycja będzie polegała m.in. na przebudowie jezdni, wykonaniu poboczy, budowie/ 
przebudowie zjazdów, budowie chodników, peronu autobusowego oraz ścieżki rowerowej, 
budowie kanalizacji deszczowej, budowie oświetlenia, usunięciu kolizji infrastruktury technicznej, 
wykonaniu nowej nakładki nawierzchni jezdni, 

29.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ulicy Cysterek w Owińskach, gm. 
Czerwonak. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała m. in. na budowie i przebudowie jezdni, 
budowie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowie infrastruktury technicznej 
kolidującej z nowym przebiegiem dróg, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika, 
ścieżki rowerowej, 

30.  w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty 
Poznańskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 
dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański,  
w następującym składzie: 

− Barbara Antoniewicz, przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu  
w Poznaniu, 

− Andrzej Laskowski, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady 
Powiatu w Poznaniu, 

− Kalina Grzelak, prezes Zarządu Oddziału ZNP Powiatu Poznańskiego, 

− Wojciech Miśko, wiceprzewodniczący O. M. NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  
i Wychowania Region Wielkopolska, 

− Monika Lis - Nożyńska, dyrektor Wydziału Edukacji. 
Tryb i zasady działania Komisji określa załącznik do Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu  
w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2005 r., 

31.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania pn. 
Modernizacja korytarzy II i III piętra budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. 
Słowackiego 8, zawartej w dniu 06.04.2017 r. ze spółką TWM sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie w ww. umowie następujących zmian: 

−  zwiększenie przedmiotu umowy o wykonanie wentylacji mechanicznej i chłodzenia korytarzy 
II i III piętra budynku, 

− zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach 
przedmiotu umowy, o kwotę 450.000,00 zł, tj.: do wysokości 1.356.266,47 zł, 

− zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 12.12.2017 r., 

− wprowadzenie terminu płatności faktury końcowej - 7 dni. 
W ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja korytarzy II i III piętro w budynku przy ul. 
Słowackiego 8 w Poznaniu dokonano oczyszczenia i udrożnienia kanałów wentylacji grawitacyjnej. 
Nie wystarczyło to jednak dla zapewnienia prawidłowej wentylacji korytarzy. Mimo udrożnienia 
kanałów wentylacyjnych, przepływ powietrza pozostaje niewystarczający dla zapewnienia 
komfortu i bezpieczeństwa osób oczekujących na przyjęcie w gabinetach lekarskich. W związku      
z powyższym, konieczne jest wykonanie wentylacji mechanicznej i chłodzenia korytarzy II i III 
piętra budynku. Z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne, wprowadzenie dodatkowego 
wykonawcy spowodowałoby istotne niedogodności lub znaczne zwiększenie kosztów. 
Wykonywanie wentylacji, po zakończenia realizacji inwestycji, groziłoby uszkodzeniem lub 
zniszczeniem wykonanych już prac i utratą gwarancji. Dlatego zasadna jest realizacja robót przez 
obecnego wykonawcę. Przedłużenie terminu dotyczy wykonania wentylacji mechanicznej                
i chłodzenia korytarzy oraz robót zakresu podstawowego, których wykonanie jest niewskazane 
przed jej zrealizowaniem. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla połączenia ulicy 
Grzybobranie z ulicą Główną, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: tereny lasów, teren zieleni 
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krajobrazowej, łąk i zadrzewień, teren wód powierzchniowych, teren drogi publicznej – klasa 
zbiorcza, teren drogi publicznej – klasa lokalna. Ulica Główna w Borówcu jest drogą powiatową  
o nr 2461P. Po przeanalizowaniu ww. projektu planu Zarząd Powiatu w Poznaniu nie wnosi uwag, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Dopiewo rejon ul. Deszczowej,  gm. Dopiewo  - projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Poza granicami planu przebiega droga powiatowa  
nr 2401P – ul. Poznańska. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla działki 
192/98 w miejscowości Dopiewiec, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza tereny zabudowy 
usługowej lub terenów produkcyjnych, magazynów i składów, teren dróg publicznych. Poza 
granicami planu przebiega droga powiatowa nr 2415P relacji Dopiewiec – Konarzewo klasy 
zbiorczej. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że dla terenu objętego projektem planu bezpośrednią 
obsługę komunikacyjną należy zapewnić przez działkę o nr ewid. 283, obręb Dopiewiec. Drogi 
powiatowe zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 
r. poz. 1440) powinny stanowić połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami 
gmin i siedzib gmin między sobą. Spełniają one podwójną rolę: służą lokalnej społeczności              
i przenoszą ruch tranzytowy. Przede wszystkim jednak powinny zapewniać bezpieczeństwo 
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Żeby warunek ten spełnić należy ograniczyć liczbę 
miejsc kolizyjnych na drogach, a do takich miejsc należą włączenia dróg, czyli skrzyżowania, 
zjazdy parkingi itp. Nowe zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo na 
drodze. Wszelkie manewry związane z włączaniem się do ruchu na drodze są manewrami 
niebezpiecznymi zarówno dla włączającego się do ruchu, jak i dla pojazdu jadącego drogą 
publiczną. 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 Zarząd Powiatu w Poznaniu nie wyraża zgody na 
bezpośrednią obsługę komunikacyjną z drogi powiatowej nr 2415P, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Gołuski, rejon ulicy Osiedle Leśne, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny dróg publicznych klasy 
dojazdowej, teren publicznego ciągu pieszo – jezdnego. Poza granicami planu przebiega droga 
powiatowa nr 2416P relacji Gołuski – Plewiska klasy zbiorczej. Zarząd Powiatu zwraca uwagę,  
że należy oznaczyć teren 1KD-D i 2KD-D jako teren KDW. 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) odstępy miedzy skrzyżowaniami na terenie zabudowy powinny być nie 
mniejsze niż 300 m, dopuszcza się wyjątkowo w terenie zabudowy – odstępy między 
skrzyżowaniami nie mniejsze niż 150 m. Ponadto Zarząd Powiatu zwraca uwagę,  
że ww. Rozporządzenie nie przewiduje zastosowania „publicznego ciągu pieszo - jezdnego”.       
Minimalna szerokość pasa drogowego drogi publicznej klasy dojazdowej winna wynosić 10 m,  
a wprowadzanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów 
niezgodnych z obowiązującymi przepisami powoduje problemy z właściwym oznakowaniem dróg 
oraz bezpieczeństwem i płynnością ruchu drogowego, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 196  
w Długiej Goślinie, gm. Murowana Goślina - projekt planu wyznacza tereny zabudowy usługowej. 
Obszar projektu planu położony jest przy drodze powiatowej nr 2029P Rogoźno – Murowana 
Goślina. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – 
„Żabikowo” – Północ”, gm. Luboń - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, teren 
zabudowy produkcyjno – usługowej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej – 
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usług administracji, teren zabudowy usługowej – usług sakralnych, teren zabudowy usługowej – 
usług oświaty, teren zieleni urządzonej, sportu i rekreacji, teren zieleni urządzonej, teren 
cmentarza, teren wód powierzchniowych śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej – 
elektroenergetyki, tereny infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych – lokalnych, tereny 
dróg publicznych – dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych, tereny dróg wewnętrznych pieszo - 
rowerowych, teren parkingu, tereny parkingu z zielenią. Ustalenia projektu planu nie ingerują we 
własność Powiatu Poznańskiego, 

7. 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. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo 
obejmującego działkę o nr ewid. 69/72 położoną w miejscowości Nagradowice, gm. Kleszczewo - 
projekt planu wyznacza tereny usług kultury, sportu i rekreacji oraz drogę publiczną klasy 
dojazdowej. Poza granicami planu przebiega droga powiatowa nr 2440P Tulce - Bugaj. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo 
obejmującego działkę o nr ewid. 193/26 położoną w obrębie Tulce, gm. Kleszczewo - projekt 
planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej. Poza 
granicami planu przebiega droga powiatowa nr 2429P Tulce - Kostrzyn. Ustalenia projektu planu 
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach 
przy drodze krajowej nr 92 oraz przy ul. Lusowskiej, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu 
wyznacza: teren zabudowy usługowej. Poza granicą opracowania planu przebiega droga 
powiatowa nr 2419P – ul. Lusowska. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach  
w rejonie ul. Jeżynowej, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy 
usługowej, tereny zabudowy usługowej, teren zieleni urządzonej oraz usług sportu i rekreacji, 
tereny dróg wewnętrznych, teren ciągu pieszo - rowerowego. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie 
ulicy Jeziornej, Słonecznej i Złoty Łan w miejscowości Więckowice, gm. Dopiewo - projekt planu 
wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, tereny dróg publicznych – dojazdowych, 
tereny dróg wewnętrznych. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że 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) minimalna szerokość pasa drogowego drogi publicznej klasy dojazdowej winna wynosić 
10 m, a wprowadzanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów 
niezgodnych z obowiązującymi przepisami powoduje problemy z właściwym zaprojektowaniem  
i oznakowaniem dróg oraz bezpieczeństwem i płynnością ruchu drogowego. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

13. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo 
obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce, gm. Kleszczewo - projekt planu 
wyznacza tereny usług oświaty oraz sportu i rekreacji oraz drogę publiczną klasy lokalnej.  
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Poza granicami planu przebiega droga powiatowa nr 2438P Poznań - Tulce. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

14. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie 
Podgórnym – część centralna - projekt planu wyznacza m.in. tereny zabudowy: mieszkaniowej 
jednorodzinnej, mieszkaniowej i usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej, usługowej, tereny zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów, tereny rolnicze, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
tereny zieleni otwartej i izolacyjnej, tereny wód powierzchniowych, śródlądowych i zieleni 
otwartej, tereny infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych 
oraz parkingu. W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2404P Tarnowo 
Podgórne - Napachanie (ul. Rokietnicka), a poza granicami planu przebiegają drogi powiatowe  
nr 2420P Tarnowo Podgórne - Lusowo (ul. Poznańska) i 1872P Kaźmierz-Tarnowo Podgórne  
(ul. Szkolna). Postanowieniem z dnia 25.02.2016 r., znak: WD.673.17.11.2016 Zarząd Powiatu  
w Poznaniu nie uzgodnił przedmiotowego projektu planu wskazując m.in. na konieczność 
wprowadzenia zmian dotyczących określenia klasy technicznej drogi powiatowej nr 2404P, 
wyłączenia z pasa drogowego działek o nr ewid. 261 i 259/10 oraz uwzględnienia w pasie 
drogowym ulicy Rokietnickiej działki o nr ewid. 1081. Wszystkie uwagi zawarte w postanowieniu 
z dnia 25.02.2016r. zostały uwzględnione w ponownie przedłożonym do uzgodnienia projekcie 
planu, 

15. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry  
w rejonie ulic: Szreniawskiej i Nadrzecznej, gm. Komorniki – projekt planu wyznacza teren usług 
oświaty, teren drogi publicznej lokalnej, teren drogi publicznej dojazdowej, teren urządzeń 
elektroenergetycznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

16. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Annowo –  
część wschodnia”, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, lasy, tereny urządzeń infrastruktury, tereny dróg wewnętrznych, teren drogi 
publicznej – dojazdowej. Poza obszarem planu przebiega droga powiatowa nr 2434P Owińska – 
Mielno (ul. Kolejowa). Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę, że na zlecenie Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu opracowywane jest Studium korytarzowe, Koncepcji Projektowej wraz  
z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla budowy Północno – Wschodniej 
Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi GP na odcinku węzeł Złotkowo –Suchy 
Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5. Aktualnie trwa postępowanie mające na celu 
uzyskanie decyzji środowiskowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. 
Zgodnie z Koncepcją projektową obwodnica przebiega po śladzie drogi powiatowej nr 2434P.  
Nie jest wytyczona dokładna trasa, w związku z tym nie jest wskazane planowanie zabudowy  
przy drodze powiatowej. 

 
IV.  PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU:   
1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017, 
2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017- 2021, 
3. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego polegającego  

na zarządzaniu drogą powiatową nr 2495P na odcinku Komorniki (ul. Zakładowa) – Szreniawa 
(wiadukt pod linią kolejową nr 357), 

4. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego polegającego na 
zarządzaniu drogą powiatową nr 2489P w miejscowości Koninko, stanowiącej element 
infrastruktury drogowej zintegrowanego Węzła Integracji Gądki, 

5. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/377/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia 
Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego, polegającego na zarządzaniu drogami 
powiatowymi nr 2445P na odcinku Siedlec – Gułtowy i 2443P na odcinku Gułtowy do granicy 
gminy (ul. Wiejska i Średzka), 
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6. w sprawie powierzenia Gminie Czerwonak prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2407P, 

7. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2514P  i 2439P, 

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

9. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2393P Murowana Goślina – Karczewo  
na terenie gminy Murowana Goślina na odcinku od drogi powiatowej nr 2398P do granicy 
powiatu, 

10. w sprawie pozbawienia kategorii drogi nr 2399P Murowana Goślina – Zielonka na terenie gminy 
Murowana Goślina, 

11. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publiczną 
droga powiatową nr 2387P – ul. Szkolna w m. Plewiska, 

12. w sprawie zmiany uchwały Nr V/51/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 r.  
w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2466P, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Poznaniu  
Nr X/109/V/2015 z dnia 23 września 2015 r., Nr XVII/228/V/2016 z dnia 18 maja 2016 r.,  
Nr XXIV/336/V/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r., Nr XXV/345/V/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. 

13. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego, 
14. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Gniezna. 
 
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 M. Pietrzyńskiego, dot. informacji odnośnie projektów uchwał 
Rady, które wymagają przedstawienia skutków finansowych, 

− zapytaniem Radnej Powiatu E. Kuleczki – Drausowskiej, dot. powstałych szkód podczas wichur  
i podtopień, które miały miejsce w sierpniu 2017 r.,  

− interpelacją Radnej Powiatu E. Kuleczki - Drausowskiej w sprawie drogi powiatowej nr 2427P 
na odcinku Zielątkowo - Żydowo, 

− interpelacją Radnej Powiatu E. Kuleczki - Drausowskiej w sprawie podjęcia prac dot. 
poszerzenia pasa jezdni i budowy poboczy na drodze powiatowej nr 2428P łączącej 
miejscowość Golęczewo z  miejscowością Sobota, 

− wnioskiem Radnego Powiatu M. Pietrzyńskiego z dnia 31.08.2017 r., dot. propozycji zmian  
do Regulaminu określającego szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagród Powiatu 
Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury, 

− pismem Starosty Gnieźnieńskiego oraz pismem Prezydenta Miasta Gniezna w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r., 

− pismem Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 
28.08.2017 r., dot. wniosku do budżetu na 2018 rok, 

− pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 08.09.2017 r., dot. „Kontroli 
realizacji 5 losowo wybranych uchwał Rady Powiatu, powierzonych Zarządowi w roku 2016”.  

 
3. Zarząd Powiatu zapoznał się zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego  

nr 16/2017 z dnia 16.08.2017 r. o odmowie udzielenia zezwolenia 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. Średzką. 
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4. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat naboru do klas pierwszych na rok szkolny   

2017/2018 i w związku z wynikłymi niedoborami i nadmiarami w oddziałach, wyraził zgodę na 
utworzenie klas I-szych poniżej 24 oraz powyżej 27 uczniów, zgodnie z wnioskami dyrektorów 
Szkół: ZS w Mosinie, ZS Nr 2 w Swarzędzu, ZS w Bolechowie, ZS w Kórniku, ZS w Puszczykowie  
(od 01.09.2017 r. - L.O. im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie), ZS Nr 1 w Swarzędzu,  
ZS w Rokietnicy i ZS w Rokietnicy – Poznań. 
 

5. Zarząd Powiatu zdecydował o partycypowaniu przez ZDP w Poznaniu,  od 2018 roku, w  kosztach 
opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością  
Skarbu Państwa,  działki nr 35/2 i 34/3, na których posadowiony jest budynek przy ul. Zielonej 8  
w Poznaniu,  proporcjonalnie do  zajmowanej przez ZDP powierzchni stanowiącej własność 
Powiatu Poznańskiego.  

 
6. Zarząd Powiatu przyjął informację z działalności: Spółdzielni Socjalnej „KOSTRZYNIANKA”  

w Kostrzynie i Spółdzielni Socjalnej „WYKON” w Pobiedziskach, za okres od 1 stycznia do 31 
grudnia 2016 r.  

 
7.  Zarząd Powiatu zaakceptował poniższe zadania do zgłoszenia w naborze wniosków  

o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”, przewidziane do realizacji w latach 2018 - 2019: 
1. Rozbudowa dróg powiatowych nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice i 2403P 

Więckowice - Dopiewo dla zadania pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - Więckowice oraz 
nr 2403P Więckowice - Dopiewo, m. Więckowice", etap 1 o łącznej długości około 2,3 km - 
realizacja w roku 2018, 

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo dla zadania pod nazwą: 
„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo", etap 1  
o długości około 2,3 km - realizacja w roku 2018, 

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo dla zadania pod nazwą: 
„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo", etap 2  
o długości około 3,1 km - realizacja w roku 2019, 

4. Rozbudowa DP 2389P Głuchowo - Chomęcice (dojazd do węzła Konarzewo S5) - realizacja 
 w roku 2019, 

oraz jako rezerwowe zadanie do realizacji na rok 2019: „Rozbudowa drogi powiatowej  
nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice dla zadania pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa 
drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) - 
Więckowice oraz nr 2403P Więckowice - Dopiewo, m. Więckowice", etap 2 o długości 1,3 km  
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne". 
 
8. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na  nauczanie indywidualne dla: 
a) dla ucznia III klasy LO w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

dydaktycznych roku szkolnego 2017/2018, 
b) ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie, w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo, na czas trwania nauki w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. 
 
9.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 

przeprowadzoną w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Kontrola została przeprowadzona 
przez Wydział Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę 
Poznańskiego, w okresie od 31.05.2017 r. do 20.06.2017 r. w zakresie: ustalenia procedur 
wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków publicznych, ustalenia i windykacji należności, 
ewidencji rozrachunków, zawierania umów związanych z gromadzeniem środków publicznych 
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oraz sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. 
Okres objęty kontrolą - rok 2016. Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole kontroli  
z dnia 07.07.2017 r.  podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. W piśmie z dnia 
14.07.2017 r. dyrektor jednostki złożył dodatkowe wyjaśnienia do protokołu. Po uwzględnieniu 
złożonych wyjaśnień odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych, w związku z nie 
stwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 

 
10.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej  
na budowie ścieżki pieszo – rowerowej Tarnowo Podgórne – Lusowo w ul. Wierzbowej (droga 
powiatowa nr 2420P).  

 
11.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu 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, z rygorem natychmiastowej wykonalności. 

 
12.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej  
 na  przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477 Gądki - Szczodrzykowo. 

 
13.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  

 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  
 na  przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2486 Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina    
 Pobiedziska i Kostrzyn. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
Magdalena Krygier  
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 25 września 2017 r.  


