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OP.0021.8.2017 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 25  września 2017 r. do 20 października 2017 r. 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 

W okresie od 25 września 2017 r. do 20 października 2017 r. odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Powiatu 
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 
1. 25 września 2017 r., godz. 10:00, 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. 28 września 2017 r., godz. 08:00, 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. 4 października 2017 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli 
            Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
            Członek Zarządu                  Zygmunt Jeżewski 
            Członek Zarządu                 Piotr Zalewski 
     oraz 
     Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu, 
 
4. 6 października 2017 r., godz. 08:30, w którym udział wzięli:  
            Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
            Członek Zarządu                  Zygmunt Jeżewski 
            Członek Zarządu    Piotr Zalewski 
     oraz 
     Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu, 
 
5. 11 października 2017 r., godz. 08:00, 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, 
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6. 18 października 2017 r., godz. 08:30, 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. 20 października 2017 r., godz. 10:00, 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. 
 

II.  UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 7 postanowień, 
2. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację konkursu dla uczniów „Nie daj 

szansy AIDS”, w wysokości 600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród i drobnego poczęstunku 
dla uczestników. Konkurs organizowany jest przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny  
w Poznaniu i przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego, 

3. w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej 
gminnej, ul. Palaczówka do granicy Gminy Tarnowo Podgórne i części ul. Bukowskiej pomiędzy  
ul. Palaczówka, a ul. Jankowicką w m. Ceradz Kościelny, gm. Tarnowo Podgórne. Na podstawie  
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze 
zm.) pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi  
z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej 
kategorii. Pomimo, że ul. Palaczówka nie posiada na całym odcinku utwardzonej nawierzchni  
i jednocześnie ma mniejszą szerokość w liniach rozgraniczających dla drogi klasy „L” niż 12 m,  
co sprawia, że nie stanowi drogi w myśl art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, gdzie droga jest to „budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 
urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno - użytkową, przeznaczoną do 
prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym”, nie została wpierw wyłączona 
z użytkowania. Podobnie część ul. Bukowskiej pomiędzy ul. Palaczówka, a ul. Jankowicką, nie 
może być pozbawiona kategorii drogi gminnej bez uprzedniego wyłączenia jej z użytkowania, 

4. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni ekspozycyjnej celem udziału Powiatu 
Poznańskiego w evencie w ramach kampanii promocyjnej „Szacun dla zawodowców” oraz 
przeznaczenia środków finansowych na sfinansowanie tego przedsięwzięcia, w kwocie  
25.000,00 zł. W związku z kolejną edycją kampanii promocyjnej organizowanej przez Miasto 
Poznań pn. „Szacun dla zawodowców", podobnie jak w roku ubiegłym, Powiat Poznański planuje 
zapoznać uczniów z ofertą edukacyjną szkół zawodowych, dla których jest organem 
prowadzącym, 

5. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie prac żelbetowych, 
przygotowanego dla firmy EMIBUD Emilia Barteczka, Łukasz Kwiatkowski Spółka Cywilna z 
siedzibą w Koźminie Wielkopolskim, 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, Powiatowi Poznańskiemu, przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w 
Warszawie, 
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6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przyłączenie obiektu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9, do sieci 
ENEA Operator sp. z o.o. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rewaloryzacja wnętrz 
dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap I, konieczne jest 
zwiększenie mocy przyłączeniowej o 44 kW (do wartości 130 kW), co wymaga podpisania umowy  
o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 
Opłata za przyłączenie wyniesie 3.560,55 zł brutto, 

7. 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 1223K. Upoważnienie wydano na okres od  
25.09.2017 r. do 06.10.2017 r., 

8. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las – etap IIb, droga gminna, 

9. w sprawie wydania pozytywnej  opinii dotyczącej rozbudowy pasa drogowego ulicy Dworcowej 
(drogi gminnej) w m. Złotniki, gmina Suchy Las obejmującej budowę chodnika i ścieżki rowerowej 
na odcinku o długości 190,0 m od km 0+0673 do ul. Łagiewnickiej (w ramach przebudowy węzła 
przesiadkowego w Złotnikach), 

10. w sprawie przyznania Nagród Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek  
prowadzonych przez Powiat Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej w następujących 
wysokościach: 
1) Dyrektorzy szkół i placówek: 

− Beata Strama Dyrektor ZS w Bolechowie – 2.500,00 zł, 

− Emilia Stanny Dyrektor ZS w Kórniku – 2.500,00 zł, 

− Przemysław Budzyński Dyrektor LO w Puszczykowie – 2.750,00 zł, 

− Przemysław Jankiewicz Dyrektor ZS nr 1 w Swarzędzu – 3.000,00 zł, 

− Tomasz Zandecki Dyrektor ZS nr 2 w Swarzędzu – 3.000,00 zł, 

− Wojciech Kaczmarek  Dyrektor ZS w Rokietnicy – 3.000,00 zł, 

− Paweł Zawieja Dyrektor ZS w Mosinie – 2.500,00 zł, 

− Maria Tomaszewska Dyrektor SOS-W w Owińskach – 2.500,00 zł, 

− Bożena Mazur Dyrektor SOS-W w Mosinie – 2.500,00 zł, 

− Maria Bobrowska Dyrektor PP-P w Puszczykowie – 2.750,00 zł, 

− Adriana Jankowska – Semik Dyrektor PP-P w Swarzędzu – 2.500,00 zł, 

− Hanna Łabuzińska Dyrektor PP-P w Luboniu – 2.500,00 zł. 
2) Nauczyciele szkół i placówek: 

− Ewa Pomin ZS w Bolechowie - 2.150,00 zł brutto, 

− Agata Kulak ZS w Kórniku - 2.150,00 zł brutto, 

− Kinga Kwiatkowska – Światowy - LO w Puszczykowie - 2.150,00 zł brutto, 

− Agnieszka Wójcik ZS nr 1 w Swarzędzu - 2.150,00 zł brutto, 

− Karolina Tkaczuk ZS nr 1 w Swarzędzu - 2.150,00 zł brutto, 

− Anita Durowicz ZS w Rokietnicy - 2.150,00 zł brutto, 

− Dagmara Szymkowiak SOS-W w Owińskach - 2.150,00 zł brutto, 

− Łukasz Jankowiak SOS-W w Mosinie - 2.150,00 zł brutto, 

− Renata Potrzebna – Filipiak PP-P w Puszczykowie - 2.150,00 zł brutto, 

− Teresa Adamska – Handl PP-P w Swarzędzu - 2.150,00 zł brutto, 

− Beata Szymoniak PP-P w Luboniu - 2.150,00 zł brutto, 
11. w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z 
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Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”. Konsultacje przeprowadzone 
były w formie: elektronicznej w dniach od 2 do 8 października 2017 r. oraz dwóch spotkań, z 
udziałem przedstawicieli powiatu poznańskiego: Członka Zarządu Powiatu w Poznaniu, 
Pełnomocnika Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz pracowników 
Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. Ww. spotkania odbyły się w sali nr 315 Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu w dniach: 02.10.2017 r., w godz. od 14:00 do 16:45  oraz 04.10.2016 r., 
w godz.  
od 10:00 do 13:00,  

12. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na budowę systemu 
odprowadzania wód opadowych wraz z izolacją ścian fundamentowych i drenażem opaskowym  
w budynku Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się TORAQUA Sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 8 tygodni od dnia 
przekazania terenu budowy, 

13. w sprawie wyznaczenia nowego członka komisji inwentaryzacyjnej do spraw nabywania mienia 
przez Powiat Poznański. W związku ze zmianami organizacyjnymi dot. przejęcia z Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wszystkich spraw związanych  
z regulacją stanów prawnych dróg powiatowych, odwołuje się z funkcji członka ww. Komisji  
Panią Joannę Muszyńską – pracownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej i powołuje na jej miejsce Pana Romana Białka – pracownika Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu, 

14. w sprawie rozpatrzenia i stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Taneczne 
Integracje 2018, zgłoszonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i 
Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE z siedzibą w Pobiedziskach. Stwierdzenie celowości nie jest 
równoznaczne  
z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez 
składającego ofertę, w przypadku wzięcia udziału w Otwartym konkursie Ofert. Termin ogłoszenia 
konkursu zostanie podany do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Poznańskiego www.bip.powiat.poznan.pl, na stronie www.powiat.poznan.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

15. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę pomocy naukowych, z podziałem na 4 części, powołania 
komisji przetargowej. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Gotowi do pracy – 
poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

16. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok, 
17. w sprawie wydania pozytywnej opinii dot. rozbudowy pasa drogowego ul. Poznańskiej w Kiekrzu, 

polegającego na budowie chodnika. Inwestycja polegać będzie na budowie chodnika, budowie  
i przebudowie skrzyżowań oraz zjazdów indywidualnych i publicznych, budowie kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia drogowego, 

18. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ulicy Cedrowej (drogi gminnej)  
w m. Złotkowo, gm. Suchy Las na odcinku o długości 467,0 m, 

19. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ulicy Oliwkowej (drogi gminnej)  
w m. Złotkowo, gm. Suchy Las na odcinku o długości 123,0 m, 

20. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej przebudowy/rozbudowy 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, gm. Czerwonak. Inwestycja polegać będzie  
m.in. na wykonaniu nawierzchni jezdni, budowie/przebudowie zjazdów, budowie chodników, 
budowie ścieżek rowerowych, budowie zatok autobusowych, budowie/przebudowie przepustów, 
usunięciu kolizji infrastruktury technicznej, wycince i nasadzeniu drzew i krzewów oraz 
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przebudowie urządzeń podziemnych i towarzyszących jak: energetycznych, teletechnicznych, sieci 
gazowej niskiego ciśnienia, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, 

21. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup 
czasu antenowego na emisję 30 sekundowych spotów promocyjnych na antenie Telewizji WTK,  
w wysokości 17.908,80 zł. Szczegóły dot. emisji zawarte będą w umowie,  

22. w sprawie wyrażenia zgody na: Aktualizację mapy do celów projektowych terenu Zespołu Szkół  
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, przez  firmę Dionizy 
Waloszczyk Usługi Geodezyjno - Kartograficzne w Poznaniu, za kwotę 1.476,00 zł brutto, 

23. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr D/I/55/12428540/00002/0, z ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu, zwiększającego moc umowną dla Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w 
Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, 

24. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej inwestycji pn: „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 
obejmująca budowę dodatkowej jezdni położonej po północnej stronie pasa drogowego,  
na odcinku od m. Jasin do m. Paczkowo, gmina Swarzędz – ETAP I”. W ramach zadania przewiduje 
się m.in. budowę odcinka dodatkowej jezdni po stronie północno - zachodniej i północno -
wschodniej, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji 
uzbrojenia terenu, regulację i oczyszczenie odcinków istniejących rowów drogowych, przepustowi 
przykanalików. Wskazuje się, że inwestycja zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym oraz 
wnioskiem, nie umożliwia bezpiecznej obsługi ruchu z węzła drogowego na połączeniu                                
z ul. Rabowicką. Zgodnie z pismem Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu nr: 
ZDP.WI.4621.44/17.KŚ z dnia 02.10.2017 r. w projekcie należy uwzględnić konieczność wykonania 
poszerzeń łuków poziomych na odcinku istniejącej drogi, znajdującej się w pasie drogowym 
istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej, wobec planowanego udostępnienia jej dla ruchu 
ciężkiego, tj. pojazdów typu ciągnik siodłowy z naczepą zgodnie z pismem ZDP.IN.4621.4.3/17AP2 
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z dnia 25.07.2017 r. Realizacja zadania powinna być 
wykonana po upływie terminu rękojmi, jaką gwarantuje Wykonawca (COLAS), tj. po 19.09.2019 r. 
lub po otrzymaniu akceptacji firmy COLAS na wprowadzenie zmian w okresie rękojmi, 

25. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2016 rok z wykonania przez Powiat Poznański dotacji 
celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
dotacji celowych przekazanych gminom na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień: 
1) Drogi publiczne powiatowe: 

− dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jst - przyznano kwotę 1.503.679,00 zł, wykorzystano kwotę 1.501.679,00 zł,  

− dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane  
na podstawie porozumień (umów) między jst - przyznano kwotę 2.263.882,00 zł, 
wykorzystano kwotę 2.129.498,02 zł, 

2) Drogi publiczne gminne: 

− dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

- przyznano kwotę 374.176,00 zł, wykorzystano kwotę 344.176,00 zł. 
Stwierdzono prawidłowość wykonania zadań i wykorzystania przekazanych dotacji. W załączniku 
zawarto wykaz zadań z uwzględnieniem gminy, nazwy zadania, wysokość przyznanej dotacji, 
przekazanej dotacji, wykorzystanej dotacji, kwoty do zwrotu, kwoty zwróconej, uwag 
zawierających m.in. adnotacje nt. daty złożenia sprawozdania, daty zwrotu określonej kwoty, 

26. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Prace wewnątrz kościoła  
pw. Św. Mikołaja w Owińskach w zakresie renowacji tynków i uzupełnienia posadzek”  przez 
Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach. Parafia wykonała w terminie 
prace określone w umowie dnia 27 kwietnia 2017 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania w 
zakresie renowacji tynków i uzupełnienia posadzek wraz z protokołem odbioru prac 
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela 
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Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji 
i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag,  

27. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na budowę systemu odprowadzenia wód opadowych wraz  
z izolacją ścian fundamentowych i drenażem opaskowym, na potrzeby Zespołu Szkół w Kórniku,  
ul. Poznańska. 2. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez wykonawcę 
zaproszonego do wzięcia udziału w negocjacjach tj. TORAQUA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 
która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 319.800,00 zł brutto, w terminie 7 tygodni 
od dnia przekazania terenu budowy i udzieliła 35 miesięcy gwarancji na przeprowadzone prace 
budowlane, 

28. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi kontynuacji opieki autorskiej 
programu finansowo - księgowego System FoKa PRO wraz z modułem do obsługi rozliczeń VAT. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwarcie umowy wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału  
w negocjacjach, tj. Sputnik Software sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała 
realizację zamówienia za kwotę 124.401,96 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r., 

29. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę artykułów reklamowych z podziałem na 2 części, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

30. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowych z podziałem na 2 części, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,  

31. w sprawie przeprowadzenia  negocjacji w związku z zamiarem zmiany umowy nr 
ZP.272.00044.2015 z dnia 14.10.2015 r., zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej 
Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, zatwierdzenia NWZ, powołania 
komisji przetargowej, 

32. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie licytacji elektronicznej na zakup urządzeń 
sieciowych wraz z serwisami, zatwierdzenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, powołania komisji przetargowej, 

33. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzenia konsultacji społecznych 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 w roku 2018”. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie dwóch spotkań,  
w których konsultantami ze strony powiatu poznańskiego byli: Członek Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, Pełnomocnik Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 
pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. Spotkania odbyły się w dniach:  
2 października 2017 r. w godzinach od 14:00 do 16:45 oraz 4 października 2017 r. w godzinach od 
10:00 do 13:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. Konsultacje 
przeprowadzono także w formie elektronicznej w dniach od 2 do 8 października 2017 r. 
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Promocji i Aktywności 
Społecznej. Z ww. spotkań konsultacyjnych skorzystało 6 podmiotów. Uwagi dotyczące Programu 
zawarte zostały w załączniku do uchwały,   

34.  w sprawie wydania pozytywnej  opinii dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las – etap IIB, 

35. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na aktualizację bazy danych 
Systemu Informacji Prawnej „LEX dla Samorządu Terytorialnego”, zatwierdzenia NWZ, powołania 
komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się firmę Wolters Kluwer Polska 
S.A. z siedzibą w Warszawie, 

36.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Remont dachu i wymiana 
dachówki nad główną nawą i zakrystią kościoła w Lusowie” przez Parafię Rzymskokatolicką 
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pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe  
z wykonania ww. zadania na kwotę 120.000,00 zł brutto. Parafia wykonała w terminie prace 
określone w umowie z dnia 18.05.2017 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, 

37. w sprawie zakupu kserokopiarki formatu A3 typu Bizhub 185, od firmy Konica Minolta Buisness 
Solutions Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, koszt zlecenia wyniesie 4.624,80 zł brutto, 

38.  w sprawie podpisania umowy na zakup licencji i wdrożenia programu GEO – INFO,  
z firmą SYSTEHRM INFO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 15.067,50 zł brutto. W związku 
ze zmianą w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oprogramowania 
służącego do zarządzania ewidencją gruntów i budynków, niezbędna jest zmiana oprogramowania 
po stronie Starostwa Powiatowego, służącego do ewidencjonowania i zarządzania mieniem 
nieruchomym: powiatu i skarbu państwa. Oba oprogramowania są ze sobą ściśle powiązane  
(do aktualizacji oprogramowania Starostwa niezbędna jest aktualna replika bazy danych 
pozyskana  
z PODGIK ). Wybór programu GEO-INFO, który jest produktem tego samego producenta co 
oprogramowanie w PODGIK, zapewni możliwie najlepszą integrację obu systemów. Umowa 
obejmuje: zakup sieciowej licencji programu GEO-INFO Sigma do 50 użytkowników, instalację  
i konfigurację na serwerze i 5 wybranych przez Zamawiającego stanowiskach, zdalne wsparcie 
użytkowników przez okres 1 roku, szkolenie w siedzibie Starostwa, 

39. w sprawie akceptacji projektu aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 6/2PB2/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 umowy, zawartej z firmą EMIBUD Emilia Barteczka, Łukasz 
Kwiatkowski s.c. z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim, polega na wykreśleniu w całości § 19 
„Warunki Ogólne” wraz z odniesieniami, 

40.  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia 
publicznego pn. „Zdrowy senior – działania edukacyjno - profilaktyczne w zakresie chorób 
otępiennych i innych zaburzeń psychicznych” w 2017 r. Na mocy ustawy z dnia 11 września  
2015 r. o zdrowiu publicznym został opracowany Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 
(NPZ), w którym wskazano cel strategiczny jakim jest: wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa 
zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych  
w zdrowiu. Zadanie pn. „Zdrowy senior – działania edukacyjno -profilaktyczne w zakresie chorób 
otępiennych i innych zaburzeń psychicznych” stanowi wypełnienie zapisów celu operacyjnego  
3 „wspieranie zdrowia psychicznego” oraz celu operacyjnego 5 „promocja zdrowego i aktywnego 
starzenia się”. Stanowi ono również wypełnienie zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych, wśród których wymienia się „poprawę 
jakości i skuteczności opieki geriatrycznej nad pacjentem w wieku podeszłym”. Uzasadnieniem dla 
realizacji ww. zadania są również dane demograficzne i epidemiologiczne. Treść ogłoszenia  
o konkursie stanowi załącznik nr 1 do uchwały,   

41.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o pełnienie nadzoru archeologicznego i 
wykonania na tej podstawie opracowania, nad realizacją inwestycji pn. Budowa systemu 
odprowadzania wód opadowych z budynku Zespołu Szkół w Kórniku wraz z izolacją ścian 
fundamentowych i drenażem opaskowym, z Panią dr Barbarą Stolpiak, zamieszkałą w Poznaniu, 
na kwotę 4.000,00 zł, 

42.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z budynków Zespołu 
Szkół  
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w Kórniku wraz z izolacją ścian fundamentowych i drenażem opaskowym budynku, z firmą Zakład 
Usługowo – Handlowy Wojciech Wojtalak z siedzibą w Buku, na kwotę 5.000,00 zł brutto,  

43.  w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia fakultatywne w II półroczu 2017 r. dla 
uczniów klas maturalnych, w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański, w łącznej wysokości 
43.000,00 zł.  Corocznie Powiat Poznański przeznacza z własnego budżetu środki finansowe na 
dodatkowe zajęcia edukacyjne przeznaczone dla uczniów klas maturalnych. Na rok 2017 
zaplanowano na ten cel 100.000,00 zł. W I półroczu 2017 r. (4 miesiące zajęć) przeznaczono kwotę 
57.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 43.000,00 zł przeznacza się na zajęcia fakultatywne  
w II półroczu 2017 roku (3 miesiące zajęć) w następującej wysokości: 

− ZS w Rokietnicy - 4.589,00 zł, 

− ZS w Mosinie - 3.059,00 zł, 

− ZS w Kórniku  - 4.079,00 zł, 

− LO w Puszczykowie - 6.714,00 zł, 

− ZS nr 1 w Swarzędzu - 12.322,00 zł, 

− ZS nr 2 w Swarzędzu - 7.308,00 zł, 

− ZS w Bolechowie - 4.504,00 zł, 

− SOS-W w Owińskach i 425,00 zł.  
Podziału środków dokonano przy uwzględnieniu liczby maturzystów w poszczególnych szkołach, 
zgodnie z obowiązującym Programem wspierania edukacji. Zajęcia odbywać się będą od 
października do grudnia 2017 r. Liczba uczniów jest zgodna z informacjami zawartymi w Systemie 
Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017 r., 

44.  w sprawie przyznania Nagrody Starosty Poznańskiego uczniom za wybitne osiągnięcia. Kierując 
się kryteriami regulaminu, przyznano nagrody pieniężne dla 25 uczniów, w ogólnej wysokości 
20.000,00 zł, w tym: 5 uczniom za wybitne osiągnięcia sportowe (2 nagrody w wysokości  
1.800,00 zł, 1 nagroda w wysokości 1.600,00 zł i 2 w wysokości 1.400,00 zł) i 20 uczniom 
zasadniczych szkół zawodowych (przyznano narody w wysokości  600,00 zł  brutto każda). Lista 
nagrodzonych stanowi załącznik do uchwały. Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia można 
otrzymać w jednej z poniższych kategorii: 

− jako uczeń szkoły prowadzonej przez Powiat Poznański, który wykazał się wybitnymi 
osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie 
naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody 
otrzymują laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego, 

− jako uczeń zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej przez Powiat Poznański, który za 
ostatni rok szkolny w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański uzyskał średnią ocen  
co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych i 4,00 z przedmiotów ogólnokształcących, 
uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz nie uzyskał oceny niedostatecznej z żadnego  
z przedmiotów, 

45.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na wykonanie prac związanych  
z likwidacją wyrobów zawierających azbest nr ZP.272.00013.2017, zawartej z w dniu 19.04.2017 r. 
z AM. Trans Progres Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu 
realizacji ww. prac do dnia 03.11.2017 r., w związku ze zwiększoną, w stosunku do lat 
poprzednich, ilością złożonych wniosków.  

46.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic 
położonych na terenie Gminy Komorniki: 

− ul. Zakładowa zlokalizowana na działkach o nr ewid. 687/14 i 677/4 (część) obręb 0003 
Komorniki, 

− ul. Sadowa zlokalizowana na działkach o nr ewid. 642/178, 642/194, 642/192, 642/12, 
642/190, 642/180, 642/188, 642/184, 642/186, 642/45, 642/50 obręb 0003 Komorniki. 

Przedmiotowe drogi uzupełniają sieć dróg służących miejscowym potrzebom, posiadają 
utwardzoną nawierzchnię, a działki ewidencyjne, na których zlokalizowane są drogi stanowią 
własność gminy, co stanowi podstawę do zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych,   
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47.  w sprawie wyboru najkorzystniejszej  oferty na wykonanie kalendarza trójdzielnego na rok 2018, 
złożonej przez Drukarnię Sil-Veg-Druk s. c. J. Pawelak, D. Pełka, D. Śmich z siedzibą w Lublińcu,  
na kwotę 44.712,00  zł brutto.  Kalendarze zostaną  przygotowane, wydane i dostarczone do 
siedziby Starostwa Powiatowego w terminie 16 dni roboczych od daty zawarcia umowy.  

48.  w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pt. „Zabytkowo i 
klockowo” – warsztaty popularyzacji sakralnego dziedzictwa architektonicznego powiatu 
poznańskiego dla dzieci. Oferta złożona przez Fundację F-XXI z siedzibą w Sieniawie Żarskiej 
zawiera błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji ww. zadania, 

49.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej  
nr 2393P polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach projektu pn.: „Budowa 
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina”. Przedmiotowa inwestycja będzie 
polegała m.in. na budowie odcinków chodników, budowie ścieżek rowerowych, budowie peronów 
autobusowych, budowie/przebudowie zjazdów, usunięciu kolizji infrastruktury technicznej, 

50.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej  
nr 2393P (ul. Gnieźnieńska) z drogą powiatową nr 2399P (ul. Goślińska) w ramach projektu pn.: 
„Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina.” Przedmiotowa inwestycja 
będzie polegała m.in. na rozbudowie skrzyżowania, budowie odcinków chodników, budowie 
ścieżek rowerowych, budowie peronów autobusowych, budowie/przebudowie zjazdów, usunięciu 
kolizji infrastruktury, 

51.  w sprawie zmiany uchwały Nr 1987/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 października  
2017 r. w sprawie zakupu kserokopiarki formatu A3 od firmy Konica Minolta Business Solutions 
Polska sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Z uwagi na niedostępność pierwotnie zaproponowanego 
urządzenia wielofunkcyjnego typu Bizhub 185, firma Konica Minolta zaproponowała wyższy model 
typu Bizhub 226, o tej samej konfiguracji i na tych samych warunkach cenowych,   

52.  w sprawie podpisania umowy na świadczenie usług mobilnego dostępu do internetu w planie 
taryfowym Internet LTE dla Dużych Firm, z firmą Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,  
a okres dwóch lat, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Całkowity koszt zlecenia nie przekroczy 
kwoty 15.000,00 zł brutto, 

53.  w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  
w trybie licytacji elektronicznej na zakup urządzeń sieciowych wraz z serwisami, ponieważ 
wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Na realizację 
zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 335.790,00 zł brutto, 

54.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr ZP.272.00044.2015 z dnia 14.10.2015 r., 
zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych 
jednostek organizacyjnych. W ramach zmiany ww. umowy, zawartej z Powszechnym Zakładem 
Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Warszawie, zostanie wykonane zamówienie uzupełniające, za 
kwotę 616,00 zł brutto. Zamówienie przewidziane do wykonania dotyczy powtórzenia tego 
samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe i polegać będzie na ubezpieczeniu:   

− mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
(all risk), będącego w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Zespołu Szkół  
w Rokietnicy oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie, 

− OC, AC, NNW i Assistance dla samochodu osobowego marki Hyunday i20, użytkowanego 
przez Dom Pomocy Społecznej  w Lisówkach.  

Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 
Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres do 31.12.2017 r.,  

55. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy naukowych, z podziałem 
na 4 części: 

− Część nr 1 – Materiały dydaktyczne na potrzeby zajęć dodatkowych (wyrównawczych) i zajęć  
z doradztwa zawodowego – unieważnia się prowadzone postępowanie, ponieważ nie 
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
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został  
na okres do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Na wykonanie zadania 
zamierzano przeznaczyć kwotę 31.750,00 zł brutto, 

− Część nr 2  - Artykuły biurowe – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Firmę Usługowo – 
Handlową ANNA Anna Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 8.464,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się dostarczyć 
artykuły  
w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Na wykonanie zadania 
zamierzano przeznaczyć kwotę 14.400,00 zł brutto, 

− Część nr 3 – Urządzenia na potrzeby zajęć z dietetyki – unieważnia się prowadzone 
postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 30 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 2.500,00 zł brutto, 

− Część nr 4 – Sprzęt komputerowy na potrzeby zajęć z doradztwa zawodowego – unieważnia 
się prowadzone postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 20 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć 
kwotę 10.000,00 zł brutto, 

56.  w sprawie zmiany Uchwały Nr 1951/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września 2017 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni ekspozycyjnej celem udziału Powiatu 
Poznańskiego w evencie w ramach kampanii promocyjnej „Szacun dla Zawodowców” oraz 
przeznaczenia środków finansowych na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. W związku z decyzją 
Miasta Poznania – głównego organizatora kampanii „Szacun dla zawodców” zmianie ulega miejsce 
i termin przeprowadzenia eventu. Impreza „Arena Zawodów” odbędzie w dniu 24 listopada  
2017 r. w poznańskiej arenie, podobnie jak w roku 2016,  

57.  w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, na zakup urządzeń sieciowych wraz z serwisami, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres  
do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

58.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na 
rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności w Poznaniu w 2017 roku,  
z Panią Ewą Śpikowską zamieszkałą w Poznaniu. W związku z przejściem na emeryturę z dniem 
01.10.2017 r. przewodniczącego składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania 
o niepełnosprawności stanowisko to pozostaje nieobsadzone, a niezbędnym jest zabezpieczenie 
kadrowe umożliwiające kontynuowanie procesu orzekania. Termin wykonania zlecenia 
zaplanowany został na okres od 23.10.2017 r. do 31.12.2017 r. Koszt zlecenia nie może 
przekroczyć kwoty 12.000,00 zł brutto, 

59.  w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego, na rozbudowę Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1, ponieważ oferta  
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
tj. 11.740.230,09 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do  
15 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. W przeprowadzonym postępowaniu złożono  
3 oferty, najniższa była na kwotę 13.479.807,60 zł brutto, 

60. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 17/2PB2/BOZR1/17, w zakresie prac 
murarskich, przygotowanego dla spółki VICTORIA CAPITAL Sp. z o.o. 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, Powiatowi Poznańskiemu, 
przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 
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61.  w sprawie akceptacji koncepcji wykonanej w ramach zadania pn. Wykonanie dokumentacji 
projektowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, ul. Obornicka 1, realizowanego na podstawie umowy nr ZI.28/2017 z dnia 
20.09.2017 r., zawartej z firmą Sławomir Ambrożewicz Projektowanie Architektoniczne 
Ambrożewicz Sławomir z siedzibą w Poznaniu. Ww. koncepcja została wykonana zgodnie  
z warunkami określonymi w umowie i w programie funkcjonalno – użytkowym, 

62. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 16/2PB2/BOZR1/17, w zakresie prac 
polegających na wykonaniu przyłącza SN i stacji transformatorowej, przygotowanego  
dla przedsiębiorcy Tadeusza Wudarczaka oraz Bartosza Wudarczaka, prowadzących wspólnie 
działalność gospodarczą pod firmą  Zakład Robót Elektroinstalacyjnych „Wudarczak i syn” s.c.  
z siedzibą w Puszczykowie, 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, 
Powiatowi Poznańskiemu, przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 

63. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 14/2PB2/BOZR1/17, w zakresie 
instalacji podposadzkowej, przygotowanego dla przedsiębiorcy Stanisława Kaniewskiego, 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZISTAN Inżynieria Sanitarna Grzewcza  
inż. Stanisław Kaniewski 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, Powiatowi Poznańskiemu, przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą  
w Warszawie, 

64. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej pełnienia nadzoru 
inwestorskiego dla zadania pn.: Modernizacja korytarzy II i III piętra w budynku przy  
ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, zawartej w dniu 12.04.2017 r. z firmą Roman Młodak NORD – 
Roman Młodak z siedzibą w Śremie. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie ww. umowie 
następujących zmian: 

− rozszerzenie przedmiotu umowy o nadzór inwestorski nad wykonaniem wentylacji 
mechanicznej i chłodzenia korytarzy II i III piętra budynku, 

− podwyższenie wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego o kwotę 6.642,00 zł 
brutto, 

− zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy – przewidywany termin zakończenia prac – 
grudzień 2017 r., 

− wprowadzenie terminu płatności faktury końcowej – 7 dni. 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dębno i Dębienko, gm. Stęszew  – projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rumianku  
w rejonie ulic: Nowej, Parkowej i Szkolnej – „Część C”, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu 
wyznacza m.in. tereny zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej, 
tereny zieleni urządzonej, tereny rolnicze, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu  
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora 
Biezdruchowo w Pobiedziskach, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza teren sportu  
i rekreacji, tereny sportu, rekreacji i turystyki, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
i usługowej, teren infrastruktury technicznej i zieleni izolacyjnej, tereny parkingów, teren zieleni 
publicznej, teren zieleni izolacyjnej, teren lasu, tereny dróg publicznych klasy głównej, zbiorczej, 
dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Na terenie planu przebiega droga powiatowa nr 2147P – 
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ul. Kiszkowska (granica Powiatu - Pobiedziska). Zarząd Powiatu w Poznaniu, po przenalizowaniu 
projektu planu nie wnosi uwag dot. przebiegu ww. drogi powiatowej, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 
18/29 ark. 30 w Pobiedziskach, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza teren obiektów 
produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie 
ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie, w obrębach geodezyjnych Kórnik  
i Dziećmierowo, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zieleni izolacyjnej, 
tereny zieleni otwartej z wodami powierzchniowymi śródlądowymi, tereny dróg publicznych 
lokalnych, teren drogi publicznej zbiorczej, tereny dróg publicznych głównych. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34  
przy ulicy Nowej w Murowanej Goślinie, gm. Murowana Goślina - projekt planu wyznacza teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren drogi publicznej. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
pomiędzy miejscowościami Bolechowo - Osiedle i Bolechówko, gm. Czerwonak – projekt planu 
wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolnicze, tereny lasów, teren 
drogi publicznej – głównej ruchu przyspieszonego, teren drogi publicznej – lokalnej, teren drogi 
wewnętrznej, teren kolejowy. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego. 

 
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 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu 

Poznańskiego za lata 2017 – 2018, 
4. sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/275/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r. 

w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zadania zarządzania drogą powiatową nr 
2420P ul. Wierzbowa w m. Tarnowo Podgórne i Lusowo, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w 
Poznaniu nr XXXV/331/IV/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., nr XLIII/440/IV/2014 z dnia 23 września 
2014 r.,  
nr V/56/V/2015 z dnia 17 marca 2015 r. oraz nr XIII/ 169/V/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r., 
XXIII/321/2016 z dnia 23 listopada 2016 r., 

5. w sprawie powierzenia gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2420P ul. Poznańska w m. Tarnowo Podgórne, 

6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych  
w ośmioletnie szkoły podstawowe, 

7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych  
w branżowe szkoły I stopnia, 

8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych w szkoły policealne,  
o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo oświatowe, 

9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych przysposabiających do 
pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkoły specjalne przysposabiające do pracy,  
o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, 

10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego    
 im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja   
 Kopernika w Puszczykowie, 



13 
 

11. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/222/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2392P – ul. Poznańską w m. Jankowice zmienionej 
uchwałami  Rady Powiatu w Poznaniu nr XIX/245/V/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.  
i nr XXIII/319/2016 z dnia 23 listopada 2016 r., 

12. w sprawie  zmiany uchwały Nr XXV/343/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 r.  
w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2496P - ul. Otuska w m. Buk, 

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

14. w sprawie udzielenia Gminie Kleszczewo  pomocy finansowej na realizację zadania publicznego, 
polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 489 na trasie Kleszczewo –  
Siekierki Wlk. – Gowarzewo – Swarzędz, 

15. w sprawie udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 
polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina – Puszczykowo – 
Kórnik, 

16.  w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku”, 
17. w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 

publiczną drogą powiatową nr 2428P- ul. Lipowa w m. Golęczewo, 
18. w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2484P. 
 

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: 

− interpelacją Radnej Powiatu E. Kuleczki - Drausowskiej, dot. pobocza jezdni Golęczewo -
Zielątkowo,  

− interpelacją Radnej Powiatu E. Kuleczki - Drausowskiej, dot. utwardzenia nawierzchni drogi 
Zielątkowo – Żydowo, 

− wnioskiem Radnego Powiatu F. Żelaznego dot. przedstawienia uwag do projektu Strategii 
Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku oraz prognozy Oddziaływania na środowisko, 

− zawiadomieniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 05.10.2017 r. dot. 
kontroli gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie 
Powiatowym  
w Poznaniu, 

− wnioskiem Radnego Powiatu T. Pawłowskiego z dnia 12.09.2017 r., dot. przekazania  
z budżetu Powiatu Poznańskiego środków w wysokości 10.000,00 zł na rehabilitację artysty, 

− wnioskiem Radnej Powiatu M. Halber zgłoszonym na posiedzeniu Komisji Promocji i Rozwoju 
Regionalnego Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 11.09.2017 r., dot. zapewnienia środków  
na zakup stojaków i tablic informacyjnych do siedemnastu bibliotek w Powiecie Poznańskim, 

− wnioskiem Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu w Poznaniu, zgłoszonym  
na posiedzeniu w dniu 16.10.2017 r., dot. propozycji uwzględnienia w projekcie budżetu 
Powiatu Poznańskiego na rok 2018 wydatków związanych z uroczystymi obchodami 100 
Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, w kwocie 360.000,00 zł.   

− z pismem Społeczności Sołectwa Rosnówko – Walerianowo z dnia 11.10.2017 r., dot. prośby  
o pomoc w realizacji projektu ciągu pieszo – rowerowego łączącego wsie Rosnowo – 
Walerianowo – Rosnówko. 

3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację zajęć rewalidacyjnych dla : 
a)  ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie (K. M.), w wymiarze 2 godzin tygodniowo, do 

końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018. 
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b)  uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie (A. N.), w wymiarze 2 godzin tygodniowo, 
do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.  

4. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidulane dla: 
a)  ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie (J. K), w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018, 
b)  uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie (M.P.) w wymiarze 12 godzin tygodniowo, 

do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2017/2018.  
c)  uczennicy Zespołu Szkół w Bolechowie (W. N.) w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

dydaktycznych roku szkolnego 2017/2018, 
d)  uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie (I.D.), w wymiarze 12 godzin tygodniowo, 

do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2017/2018. 
5. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która 

odbyła się w dniu 16.10.2017 r. w Eurohotelu w Swarzędzu, o godz. 17.00. Na organizację Dnia 
Edukacji Narodowej przeznaczono środki w wysokości 5.000,00 zł. 

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego  
nr 19/2017 z dnia 13.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na 
rozbudowie pasa drogowego – budowa chodnika Lusowo – Tarnowo Podgórne, ul. Wierzbowa – 
droga nr 2420P, powiat poznański, województwo wielkopolskie, z nadanym rygorem 
natychmiastowej wykonalności.  Własnością Powiatu Poznańskiego jest działka: gmina Tarnowo 
Podgórne, obręb Lusowo, ark. 1, dz. o nr ewid. 144. 

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego  
nr 20/2017 z dnia 14.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej  
na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477 Gądki – Szczodrzykowo, powiat poznański, 
województwo wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. Własnością 
Powiatu Poznańskiego są działki: 

− gmina Kórnik , obręb Gądki, ark. 1, dz. o nr ewid. 37/2,  

− gmina Kórnik , obręb Gądki, ark. 1,  dz. o nr ewid. 38/15, 

− gmina Kórnik , obręb Gądki, ark. 1,  dz. o nr ewid. 38/16, 

− gmina Kórnik , obręb Gądki, ark. 1,  dz. o nr ewid. 41/20, 

− gmina Kórnik , obręb Gądki, ark. 1,  dz. o nr ewid. 41/39,  

− gmina Kórnik, obręb Robakowo, ark. 2, dz. o nr ewid. 157/4, 

− gmina Kórnik, obręb Szczodrzykowo, ark. 1, dz. o nr ewid. 34. 
8. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej  

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach w roku szkolnym 2017/2018, w następującym 
wymiarze: 

− Grażyna Michalczyk – zastępca dyrektora, w wymiarze 4 godzin tygodniowo,  

− Dariusz Jurga – kierownik internatu, w wymiarze 8 godzin tygodniowo.  
9. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. listu intencyjnego wystosowanego przez Zastępcę 

Prezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego do Starosty Poznańskiego, odnośnie zasad 
współpracy w zakresie partycypacji w ponoszonych przez Miasto Poznań kosztach kształcenia 
uczniów będących mieszkańcami powiatu poznańskiego w szkołach specjalnych prowadzonych 
przez Miasto Poznań. Z oferty edukacyjnej szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań 
korzysta, według danych przedłożonych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania na dzień 
13 czerwca 2017 r. ok. 350 uczniów, mieszkańców powiatu poznańskiego. Przedłożony list 
intencyjny nie rodzi skutków finansowych, ani zobowiązań do zawiązania współpracy. Deklaruje 
on wolę współpracy w zakresie znalezienia rozwiązań służących współfinansowaniu przez Powiat 
Poznański oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa specjalnego tworzonej przez Miasto Poznań. 
Szczegóły współpracy w zakresie współfinansowania tej oferty zostaną doprecyzowane na etapie 
dalszych uregulowań. 

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Starosty Tucholskiego z dnia 19.09.2017 r. w sprawie   
 udzielenia wsparcia finansowego Powiatowi Tucholskiemu na usuwanie skutków nawałnicy z dnia   
 11.08.2017 r.  
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11. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego  
nr 21/2017 z dnia 15.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na 
przebudowie/ rozbudowie drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5),  
gm. Pobiedziska i Kostrzyn, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. Własnością 
Powiatu Poznańskiego są działki: 

− gmina Pobiedziska, obręb Pobiedziska, ark 44, dz. o nr ewid. 2, 

− gmina Pobiedziska, obręb Wójtostwo, ark. 1, dz. o nr ewid. 92/1, 

− gmina Pobiedziska, obręb Kociałkowa Górka, ark. 2, dz. o nr ewid. 75, 

− gmina Pobiedziska, obręb Kociałkowa Górka, ark. 1, dz. o nr ewid. 51/1, 

− gmina Pobiedziska, obręb Promienko, ark. 3, dz. o nr ewid. 175, 

− gmina Pobiedziska, obręb Pobiedziska, ark. 41, dz. o nr ewid. 1. 
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 2400P na odcinku Napachanie – Rokietnica,  
gm. Rokietnica. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki: 

− gmina Rokietnica, obręb Napachanie, ark. 2, dz. o nr ewid. 151/8, 

− gmina Rokietnica, obręb Napachanie, ark. 4, dz. o nr ewid. 151/9, 

− gmina Rokietnica, obręb Rokietnica, ark. 9, dz. o nr ewid. 1025, 1026, 971, 973, 992, 994. 
13.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 

przeprowadzoną w Zespole Szkół w Mosinie. Kontrola została przeprowadzona przez Wydział 
Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego dniach: 
od 01.06.2017 r. do 22.06.2017 r. oraz od 26.06.2017 r. do 18.07.2017 r. w zakresie: gospodarki 
kasowej, gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawdzenia 
stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Kontrolą objęty 
został okres od 01.01.2016 r. do 30.04.2017 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole 
kontroli z dnia 26.07.2017 r. podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. W piśmie  
z dnia 30.08.2017 r. dyrektor jednostki złożył dodatkowe wyjaśnienia do protokołu. Dyrektor 
Wydziału Audytu i Kontroli w piśmie z dnia 04.10.2017 r. ustosunkowała się do wyjaśnień 
złożonych przez dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie. Sformułowano zalecenia pokontrolne do 
wprowadzenia i stosowania na bieżąco.  

14.  Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem listu intencyjnego określającego zasady współpracy 
pomiędzy gminą Tarnowo Podgórne oraz Powiatem Poznańskim w sprawie budowy i utworzenia       
z dniem 1 września 2019 r. na terenie gminy Tarnowo Podgórne publicznej szkoły 
ponadpodstawowej zwanej Zespołem Szkół Technicznych. 

15.  Zarząd Powiatu zapoznał się i zatwierdził informację o stanie realizacji zadań oświatowych 
Powiatu Poznańskiego za rok szkolny 2016/2017. Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy  z dnia 14 
grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze 
zm.) do informacji  
o stanie realizacji zadań oświatowych j.s.t. za rok szkolny 2016/2017 stosuje się art. 5a ust. 4 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego w terminie do dnia 31 października przedstawia organowi stanowiącemu 
informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za rok poprzedni, w tym o 
wynikach: 

− egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych  
na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, 
których prowadzenie należy do zadań własnych jst, 

− nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra  
w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań 
własnych jst.  

Informacja zawiera m.in. wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański  
z podziałem na liczbę zatrudnionych nauczycieli oraz uczniów w poszczególnych szkołach, 
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działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, analizę liczby uczniów w naborze do klas I-
szych  
w poszczególnych szkołach, wyniki nadzoru pedagogicznego, zdawalność egzaminów 
gimnazjalnych, maturalnych i zawodowych w poszczególnych szkołach, wyniki 
przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego. Informacja jest przygotowana w formie prezentacji 
i została przedstawiona Radzie Powiatu. 

 
 
 
 
 
 

Opracowała:  
Justyna Nowakowska  
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 23 października  2017 r.  


