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OP.0021.9.2017 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 23 października 2017 r. do 17 listopada 2017 r. 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 

W okresie od 23 października 2017 r. do 17 listopada 2017 r. odbyło się 9 posiedzeń Zarządu Powiatu 
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 
1. 24 października 2017 r., godz. 11:30, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 

oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

 
2. 25 października 2017 r., godz. 10:45, w którym udział wzięli:  
             Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
             Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
             Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
     oraz  
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
3. 26 października 2017 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli: 
            Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
            Członek Zarządu                  Zygmunt Jeżewski 
            Członek Zarządu                 Piotr Zalewski 
     oraz  
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
4. 31 października 2017 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli: 
            Starosta                               Jan Grabkowski 
            Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
            Członek Zarządu                  Zygmunt Jeżewski 
            Członek Zarządu                 Piotr Zalewski 
     oraz  
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 
 
5. 7 listopada 2017 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
            Starosta                               Jan Grabkowski 
            Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
            Członek Zarządu                  Zygmunt Jeżewski 
            Członek Zarządu                 Piotr Zalewski 
     oraz  
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 
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6. 10 listopada 2017 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli: 
            Starosta                               Jan Grabkowski 
            Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
            Członek Zarządu                  Zygmunt Jeżewski 
            Członek Zarządu                 Piotr Zalewski 
     oraz  
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     w części posiedzenia: 
     Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Romuald Najdek 
     Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów Anna Gruszecka 
     Projektant Justyna Mikołajczak,   
 
7. 14 listopada 2017 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
            Starosta                               Jan Grabkowski 
            Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
            Członek Zarządu                 Piotr Zalewski 
     oraz  
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
8. 15 listopada 2017 r., godz. 11:15, 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 
     w części posiedzenia: 
     Dyrektor Wydziału Radców Prawnych Alicja Piątkowska  
     Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Hanna Kwiatkowska 
     Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Małgorzata Waszak. 
 
9. 17 listopada 2017 r., godz. 14:00, w którym udział wzięli: 
            Starosta                               Jan Grabkowski 
            Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
     oraz  
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 12 postanowień,  
(w tym 3 o nieuzgodnieniu) 

2. w sprawie przyznania stypendium Rady Powiatu w Poznaniu 60 uczniom szkół, prowadzonych 
przez Powiat Poznański, w łącznej wysokości 150.000,00 zł. Warunkiem koniecznym do 
otrzymywania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej  
lub gimnazjum, prowadzonych przez Powiat Poznański, równej co najmniej 5,0. Stypendium 
przyznawane jest na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy),  
w kwocie 250 zł netto miesięcznie. Wypłaty stypendium dokonuje szkoła. Lista uczniów, którym 
przyznano stypendium Rady Powiatu w Poznaniu stanowi załącznik do uchwały, 
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3. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 15/2PB2/BOZR1/17 w zakresie 
dostawy i montażu podnośników i wyposażenia linii diagnostycznej, przygotowanego dla spółki 
Werther International Polska sp. z o.o. z siedzibą w Brzozie, na kwotę netto 154.900,00 zł,  
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, 

4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie podłączenia do sieci 
dystrybucyjnej ENEA Operator obiektów szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, z firmą Zbigniew Ptak z siedzibą w Poznaniu, na 
kwotę 29.864,40 zł brutto,  

5. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na rewaloryzację wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, pl. 
Przemysława 9 -  
etap I, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Zamówienie zostanie zrealizowane  
w ramach projektu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020. 
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego w ramach ZIT 
dla MOF Poznania. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 12 miesięcy od 
dnia przekazania terenu budowy,  

6. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia biurowego, z podziałem na 4 części, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres:  

− Część nr 1 - Artykuły biurowe, Część nr 2 – Papier, Część nr 4 – Materiały archiwizacyjne - 
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 

− Część nr 3 – Materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco – drukujących – do 12 miesięcy  
od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na realizację zamówienia, 

7.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę, wyprodukowanych przez Wykonawcę, 
tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

8.  w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia i wsparcia informatycznego, z podziałem na 4 
części, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres:  

− Część nr 1 – Monitory – do 14 dni od dnia podpisania umowy, 

− Część nr 2 – Serwis urządzeń sieciowych, Część nr 3 – Serwis urządzeń serwerowych, Część  
nr 4 – Oprogramowanie – do 21 dni od dnia podpisania umowy, 

9.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Leśnej  
w m. Jerzykowo, ul. Polnej i ul. Śliwkowej w m. Biskupice, gm. Pobiedziska. Zarząd Powiatu 
pozytywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg gminnych następujących dróg  
w gm. Pobiedziska: 

− ul. Polnej w m. Biskupice na działce o nr ewid. 100, 

− ul. Podgórnej w m. Biskupice na działkach o nr ewid. 92, 142, 

− ul. Śliwkowej w m. Biskupice na działkach o nr ewid. 163/3, 163/2, 163/1, 166/4, 

− ul. Leśnej w m. Jerzykowo. 
Przedmiotowe drogi, tj. ul. Polna, ul. Podgórna i ul. Śliwkowa w m. Biskupice, ul. Leśna  
w m. Jerzykowo, uzupełniają sieć dróg służących miejscowym potrzebom, posiadają utwardzoną 
nawierzchnię, a działki ewidencyjne, na których jest zlokalizowana droga stanowią własność 
gminy, co stanowi podstawę do zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. Mając na uwadze 
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wytyczne zawarte w przepisach możliwe jest pozytywne zaopiniowanie zaliczenia 
przedmiotowych dróg  
do kategorii dróg gminnych. Zgodnie z § 6 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), zwanymi dalej „WT", zaliczenie drogi  
do kategorii drogi publicznej, wiąże się z zapewnieniem możliwości umieszczenia elementów 
drogi  
i urządzeń z nią związanych, wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych 
funkcji oraz uwarunkowań terenowych jak np.: jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, pobocza, 
odwodnienie powierzchniowe, oznakowanie, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
W związku z powyższym zasadne jest zweryfikowanie zasadności włączenia sąsiednich działek, 
zwłaszcza dla ul. Podgórnej i ul. Śliwkowej wzdłuż powyższych dróg, dla uzyskania wystarczającej 
szerokości pasa drogowego określonego w § 7 ust. 1 WT, 

10.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy dwóch obiektów inżynierskich  
w m. Nadrożno i m. Złotniczki w ciągu drogi powiatowej nr 2408P, gmina Pobiedziska. 
Przedmiotowa inwestycja będzie polegała m.in. na budowie dwóch obiektów inżynierskich  
w miejsce dotychczas istniejących, budowie nawierzchni dróg, ścieżki rowerowej z chodnikiem, 
ukształtowaniu skarp i nasypów, przebudowie i/lub zabezpieczeniu kolidujących urządzeń 
infrastruktury technicznej, budowie odcinków kanalizacji deszczowej, budowie elementów 
bezpieczeństwa ruchu, wycince drzew i krzewów, urządzeniu zieleni, 

11.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 r. prowadzenia punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego, w ramach realizacji zadania 
publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Ogłoszenie dotyczy prowadzenia 
pomocy prawnej w 8 Gminach: Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Czerwonak, Murowana Goślina, 
Pobiedziska, Rokietnica i Stęszew. Na realizację ww. zadania przeznacza się środki finansowe  
w kwocie  485.807,04 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r., 

12.  w sprawie przyznania Szpitalowi im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. dotacji na zakup sprzętu 
medycznego, w wysokości 25.000,00 zł. Rada Miasta Mosina na podstawie uchwały Nr LII/594/17  
z dnia 29 czerwca 2017 r. przyznała Powiatowi  pomoc finansową w kwocie 25.000,00 zł, w 
formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w 
Puszczykowie.  
Z ww. dotacji zostanie zakupiony następujący sprzęt medyczny: system wysiłkowy XScribe 6, 
bieżnia Flow CPET, zestaw komputerowy do obsług ww. sprzętu, 

13.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę i montaż tablic informacyjnych  
w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, z firmą Sebastian Jurga Fresh - Design Studio 
Reklamy z siedzibą w Robakowie, na kwotę 48.500,00 zł brutto, 

14. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch 
tablic informacyjnych w ramach promocji projektu „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej  
nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania  
z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo 
wielkopolskie", z firmą MABIT Studia Realizacji Reklamowych z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 
8.610,00 zł brutto, 

15. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Remont kościoła 
zabezpieczająco - wzmacniający wraz z rewaloryzacją etap I - elewacja północna (kruchta, nawa, 
prezbiterium)” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie. 
Parafia wykonała  
w terminie prace określone w umowie z dnia 8 maja 2017 r., na kwotę 146.600,00 zł 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 wnosi uwag, 
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16.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego 
porozumienia, dotyczącego powierzenia czynności kontrolnych i ustalenia wysokości kosztów, 
związanych z prowadzonym nadzorem nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli 
pojazdów, na kwotę 32.000,00 zł,  

17.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę wyprodukowanych przez 
Wykonawcę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z Polską Wytwórnią Papierów 
Wartościowych S.A.  
z siedzibą w Warszawie. Zamówienie, którego termin wykonania zaplanowano na okres  
do dnia 31.12.2018 r., będzie realizowane do wykorzystania kwoty 5.074.420,11 zł brutto, 

18. w sprawie ustalenia i aktualizacji podstawowych kwot dotacji dla szkół niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2017: 
1) Ustala się zaktualizowaną kwotę dotacji w roku budżetowym 2017 na jednego ucznia 

niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której 
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości: 5.726,42 zł na 
jednego ucznia liceum ogólnokształcącego rocznie, 

2) Ustala się zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji w roku budżetowym 2017 na jednego 
ucznia: 

− Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w którym nie jest realizowany obowiązek nauki -  
w wysokości 2.366,90 zł rocznie, z uwzględnieniem przy jej ustalaniu zaktualizowanej liczby 
303 uczniów statystycznych, 

− Szkoły policealnej, w której nie jest realizowany obowiązek nauki - w wysokości 1.560,95 zł 
rocznie, z uwzględnieniem przy jej ustalaniu informacji z najbliższej j.s.t., 

− Szkoły policealnej kształcącej w zawodach medycznych, w której nie jest realizowany 
obowiązek nauki - w wysokości 2.533,37 zł rocznie, z uwzględnieniem przy jej ustalaniu 
informacji z najbliższej j.s.t. 

Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych wymienione w pkt 
1, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego 
ucznia miesięczną dotację w roku budżetowym 2017 w wysokości: 477,00 zł na jednego ucznia 
liceum ogólnokształcącego. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół 
publicznych wymienione w pkt 2, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia miesięczną dotację w roku budżetowym 2017  
w wysokości: 

− 99,00 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,  

− 65,00 zł  na jednego ucznia szkoły policealnej (tryb zaoczny, dla dorosłych),  

− 106,00 zł na jednego ucznia  szkoły policealnej kształcącej w zawodach medycznych (tryb 
zaoczny, dla dorosłych), 

19. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług, polegających na holowaniu i przechowywaniu 
na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze 
zm.), zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

20. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na aktualizację bazy danych Systemu Informacji Prawnej 
„LEX dla Samorządu Terytorialnego”. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na  zawarcie umowy z 
Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. firmą Wolters Kluwer Polska S.A  
z siedzibą  
w Warszawie, która zaproponowała wykonanie zamówienia za kwotę 73.800,00 zł brutto. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

21. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ronda – ul. Średzka  
(DP 2410P) w Rabowicach”, gm. Swarzędz. Inwestycja będzie polegała m.in. na budowie ronda, 
budowie ścieżek rowerowych i chodników, budowie/przebudowie zjazdów, budowie drogi 
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dojazdowej, wykonaniu odwodnienia z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej, budowie 
oświetlenia ronda, usunięciu kolizji infrastruktury technicznej, 

22. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej rozbudowy pasa drogowego ulicy Dworcowej 
(drogi gminnej) w m. Złotniki, gmina Suchy Las, polegającej na budowie chodnika, drogi 
rowerowej oraz ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od km 0+673 do ul. Łagiewnickiej (w 
ramach przebudowy węzła przesiadkowego w Złotnikach), 

23. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ulicy Tulipanowej (drogi gminnej)  
w m. Złotniki, gmina Suchy Las, 

24.  w sprawie zatwierdzenia wyników 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. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”  
z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 17.000,00 zł,  

25. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 
2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024. Opinia stanowi załącznik do uchwały,  

26.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla 
projektu, dotyczącego adaptacji domków szeregowych, znajdujących się w sąsiedztwie Domu 
Pomocy Społecznej w Lisówkach na mieszkania chronione wspierane, zgodnie z naborem  
Nr RPWP.09.01.02-IŻ-00-30-001/17, z firmą Lider Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, za 
kwotę 29.520,00 zł brutto, 

27. w sprawie przyjęcia podsumowania do „Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r.  
W związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Poznaniu Uchwały Nr XXXIII/479/V/2017 w dniu  
25 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego  
do 2030 r.” dołącza się uzasadnienie do Strategii oraz pisemne podsumowanie do Strategii, które 
stanowi załącznik do uchwały, 

28. w sprawie zlecenia wykonania badań densytometrycznych dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego firmie Osteomedik Bartosz Zerkowski z siedzibą w Piastowie, za kwotę 17.000,00 
zł. Badania planuje się przeprowadzić w dniach 21-30 listopada 2017 r. w 17 gminach powiatu  
przy wykorzystaniu mobilnego punktu diagnostycznego tzw. „osteobusu”. W każdej gminie 
planuje przebadać się ok. 40 osób (łącznie ok. 680 osób), 

29. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów reklamowych, 
wykorzystywanych do działań promocyjnych Powiatu Poznańskiego, z podziałem na 2 części: 

− Część nr 1 - Gry –  zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Agencję Reklamy Eureka Plus 
Barbara Fedorowicz, Ryszard Fedorowicz z siedzibą w Rzeszowie, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 25.700,00 zł brutto. Ponadto Wykonawca zobowiązał się,  
że dostarczy gry w terminie 14 dni roboczych od dnia akceptacji projektów graficznych przez 
Zamawiającego. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 24.500,00 zł brutto.  
W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne  
do wykonania ww. zamówienia w wysokości odpowiadającej cenie brutto zaproponowanej  
w ofercie, 

− Część nr 2 – Artykuły i gadżety – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez firmę PROMOBAY 
Brzoskowski Kamaj Sp. j., z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 25.013,60 zł brutto. Ponadto Wykonawca zobowiązał się, że dostarczy 
artykuły i gadżety w terminie 5 dni roboczych od dnia akceptacji projektów graficznych przez 
Zamawiającego. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 27.888,50 zł brutto, 

30.  w sprawie zbycia 3 samochodów osobowych stanowiących mienie Powiatu Poznańskiego  
w drodze pisemnego przetargu publicznego. Zbyciu podlegają następujące samochody: Skoda 
Octavia, rok produkcji 2007, cena - 13.800,00 zł, Skoda Octavia, rok produkcji 2011, cena – 
20.000,00 zł oraz Skoda Octavia, rok produkcji 2001, cena - 20.200,00 zł. Ww. pojazdy poddano 
wycenie uprawnionego rzeczoznawcy samochodowego, który ustalił wartość rynkową, 
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31.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego 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. Zarząd Powiatu 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna 
Insurance Group z siedzibą w Warszawie, w której zaproponowano realizację zadania za kwotę 
1.016.553,11 zł. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 900.000,000 zł. W 
budżecie Powiatu Poznańskiego zwiększone zostały środki finansowe niezbędne do wykonania  
ww. zamówienia, w wysokości odpowiadającej cenie zaproponowanej w ofercie. Termin realizacji 
zadania zaplanowany został na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r., 

32.  w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone  
w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2018 roku prowadzenia punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego. Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy   
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ 
administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu 
opiniowania złożonych ofert. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Zarządu 
Powiatu, przedstawiciele komórek organizacyjnych Starostwa oraz osoby wskazane przez 
organizacje pozarządowe. W przypadku reprezentantów organizacji - nie mogą oni pochodzić z 
organizacji, których oferty zostały złożone w konkursie. Z głosem doradczym w pracach komisji 
mogą brać udział osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, w jakiej organizowany 
jest konkurs. Do członków komisji stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, 
dotyczące wyłączenia pracownika. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, komisja konkursowa ma za zadanie opiniowanie ofert. Jej decyzja nie jest wiążąca 
dla organu administracji publicznej. Szczegółowe warunki naboru określone są w ogłoszeniu o 
naborze członków Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do uchwały,  

33.  w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ulicy Topolowej i Lipowej 
w Koziegłowach”, gm. Czerwonak. Wniosek o zaopiniowanie przedmiotowej inwestycji, złożony 
przez Pana Wojciecha Ziołka, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Czerwonak, nie zawiera 
wszystkich elementów zgodnie z art. 11 b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 
2017 r.  
poz. 1496), jak np. brak zaznaczenia terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, przy 
ingerencji w działki poza pasem drogowym. Ponadto zwraca się uwagę na potrzebę zastosowania 
uwag z opinii geometrii drogi, 

34.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Zabezpieczenie wraz z uporządkowaniem 
kanału piwnicznego w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, z firmą 
TWM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 14.883,00 zł brutto, 

35.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na rozbudowę Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, zatwierdzenia SIWZ, powołania 
komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 15 miesięcy 
od dnia przekazania terenu budowy,  

36. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata  
2018 - 2022. Uchwała zostanie przekazana Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej, 

37. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018. Uchwała zostanie 
przekazana Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 

38.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla radcy prawnego Katarzyny Augustyniak, pracownika 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego przed sądami 
powszechnymi, sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym, 

39. w sprawie aktualizacji podstawowych kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych w roku  2017: 
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1) Ustala się zaktualizowaną kwotę dotacji w roku budżetowym 2017 na jednego ucznia 
niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której 
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości 5.726,42 zł na jednego 
ucznia liceum ogólnokształcącego rocznie, 

2) Ustala się zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji w roku budżetowym 2017 na jednego 
ucznia:  

− Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w którym nie jest realizowany obowiązek nauki -  
w wysokości 2.366,90 zł rocznie, z uwzględnieniem przy jej ustalaniu liczby 303 uczniów 
statystycznych, 

− Szkoły policealnej, w której nie jest realizowany obowiązek nauki - w wysokości 1.521,13 zł 
rocznie, z uwzględnieniem przy jej ustalaniu informacji z najbliższej j.s.t., 

− Szkoły policealnej kształcącej w zawodach medycznych, w której nie jest realizowany 
obowiązek nauki - w wysokości 1.925,53 zł rocznie, z uwzględnieniem przy jej ustalaniu 
informacji z najbliższej j.s.t. 

Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych wymienione w pkt 1,  
w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia 
miesięczną dotację w roku budżetowym 2017 w wysokość: 477,00 zł na jednego ucznia liceum 
ogólnokształcącego. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, 
wymienione w pkt 2, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 
otrzymują na każdego ucznia miesięczną dotację w roku budżetowym 2017 w wysokości: 

− 99,00 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 

− 63,00 zł na jednego ucznia szkoły policealnej (tryb zaoczny, dla dorosłych), 

− 106,00 zł na jednego ucznia szkoły policealnej kształcącej w zawodach medycznych  
(tryb zaoczny, dla dorosłych), 

40. w sprawie: zakupu usług dostępu do bazy INFORLEX Administracja Superpremium na okres  
24 miesięcy, od firmy INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie. Całkowity koszt zlecenia wyniesie 
11.279,10 zł brutto. Dostęp do bazy INFORLEX Administracja Superpremium zapewni 
pracownikom Starostwa Powiatowego możliwość korzystania z internetowej wersji Dziennika 
Gazety Prawnej, porad, artykułów i komentarzy. Ponadto istnieje możliwość korzystania z bazy 
aktów prawnych wraz z wersjami archiwalnymi i projektami ustaw, aktywnych formularzy, 
kalkulatorów, wskaźników i stawek. Dostępne są również dyżury telefoniczne oraz porady e-mail, 
a także webinaria czyli szkolenia z możliwością zadawania pytań wykładowcom. Oferta zawiera 
nieograniczony dostęp dla wszystkich użytkowników stacjonarnych oraz 3 stanowiska mobilne, 

41. w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie konferencji „Wirtualna Rzeczywistość – wyzwanie 
dla szkolnych specjalistów”, organizowanej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną  
w Luboniu oraz Zespół Szkół im. W. i J. Zamoyskich w Rokietnicy, w kwocie 300,00 zł. Konferencja 
odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. w Zespole Szkół im. W. i J. Zamoyskich w Rokietnicy, a jej 
tematyka dotyczyć będzie m.in. wpływu cyfryzacji na funkcjonowanie we współczesnym świecie.  
Adresatami konferencji są przede wszystkim psycholodzy, pedagodzy i informatycy zatrudnieni  
w szkołach i placówkach wspomaganych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną   
w Luboniu,  

42. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu z wolnej ręki na dostawę pomocy 
naukowych obejmujących swoim zakresem sprzęt komputerowy na potrzeby zajęć doradztwa 
zawodowego, zatwierdzenia NWZ, 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.  Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się firmę JUNGER s.c. Adela 
Jungermann, Krzysztof Tymel z siedzibą w Mosinie. Termin wykonania zadania zaplanowany 
został na okres  
do 20 dni od daty podpisania umowy, 
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43. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowych,  
z podziałem na 2 części: 

− Część nr 1 – Dokumentacja projektowa na modernizację budynku Ośrodka Wspomagania 
Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, wraz z przystosowaniem do przepisów 
przeciwpożarowych – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez firmę UNI – FORM Sp. z o.o., 
Sp. k. z siedzibą w Łodzi, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 36.900,00 
zł brutto. Ponadto Wykonawca zobowiązał się, że dokumentację wykonawczą sporządzi  
w terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy. Na wykonanie zadania zamierzano 
przeznaczyć kwotę 30.000,00 zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczono 
środki finansowe niezbędne do wykonania ww. zamówienia, w wysokości odpowiadającej 
cenie brutto zaproponowanej w ofercie, 

− Część nr 2 – Dokumentacja projektowa na modernizację budynku sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – zatwierdza się 
wybór oferty złożonej przez  firmę UNI – FORM Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Łodzi, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 11.070,00 zł brutto. Ponadto Wykonawca 
zobowiązał się, że dokumentację budowlano - wykonawczą sporządzi w terminie 4 tygodni  
od dnia podpisania umowy. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 30.000,00 
zł brutto, 

44.  w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonak na lata 
2017  - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024. Opinia stanowi złącznik do uchwały, 

45. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację szkolenia dla sołtysów z terenu 
powiatu poznańskiego, z zakresu ochrony środowiska, w wysokości 23.000,00 zł. Szkolenie 
odbędzie się w Ośrodku Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie, 

46.  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. 
Dąbrowskiego Spółka Akcyjna, o kwotę 3.000.000,00 zł. Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez 
emisję 300.000 nowych akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł każda. Wszystkie 
nowoutworzone akcje obejmie dotychczasowy akcjonariusz Spółki tj. Powiat Poznański. Akcje 
zostaną pokryte w całości przez dotychczasowego akcjonariusza wkładem pieniężnym.  
Po dokonaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy spółki Szpital w Puszczykowie im Prof. 
S.T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna wyniesie 83.111.000,00 zł i będzie składać się z 8.311.100 akcji 
imiennych o wartości nominalnej 10 zł każda. Uzyskane z podniesienia kapitału zakładowego 
środki, Zarząd Spółki planuje przeznaczyć na remont kolejnych oddziałów szpitalnych m.in. 
dostosowanie do aktualnych wymagań przeciwpożarowych, 

47.  w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - 
węzeł S5 Gniezno Południe (była DK nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego i budową 
nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec - Kiekrz. Zarząd Powiatu pozytywnie 
zaopiniował ww. inwestycję, 

48. w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy pasa drogowego – budowa ul. Lipowej w m. 
Suchy Las, Gmina Suchy Las. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 

49.  w sprawie akceptacji dokumentacji budowlanej wykonanej w ramach zadania pn. Sporządzenie 
dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego Dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka 
szkoleniowo – konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, realizowaną na podstawie umowy  
nr ZP.272.00023.2017 z dnia 25.05.2017 r., zawartej z firmą J.M. PRACOWNIA PROJEKTOWA 
Justyna Mikołajczak z siedzibą w Gnieźnie. Ww. dokumentacja została wykonana zgodnie  
z warunkami określonymi w umowie i w programie funkcjonalno – użytkowym, 

50.  w sprawie nieodpłatnego przekazania artykułów biurowych dla Zespołu Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie, w ramach projektu: „Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudnienia 
uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański”,  
na łączną kwotę 8.464,00 zł brutto. Wykaz artykułów biurowych zawarty jest w załączniku  
do uchwały,  
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51.  w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na holowaniu  
i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych 
w trybie art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1260 ze zm.), ponieważ cena jedynej złożonej oferty (682.497,50 zł brutto) przewyższa 
kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 540.000,00 zł brutto, 

52.  w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę, wyprodukowanych przez 
Wykonawcę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej, ponieważ oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 673.288,08 zł 
brutto. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty na kwoty: 1.037.875,23 zł brutto  
i 903.283,95 zł brutto, 

53.  w sprawie unieważnienia Części nr 3 i 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia i wsparcia 
informatycznego, z podziałem na 4 części, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu. Na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć w zakresie: Części nr 3 – Serwis 
urządzeń serwerowych -  17.835,00 zł brutto, Części nr 4 -  Oprogramowanie – 67.650,00 zł 
brutto, 

54.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację spotkania integracyjnego dla osób 
niepełnosprawnych, z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, w wysokości 
11.200,00 zł, (w tym 7.000,00 zł na zakup usługi organizacji spotkania i 4.200,00 zł na zakup 
upominków dla uczestników). Organizacja imprezy, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 r.  
w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, zlecona zostanie firmie Eurozet sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie. Udział w niej wezmą uczestniczy 9 warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu 
poznańskiego, uczniowie/wychowankowie 2 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych  
w Mosinie i Owińskach oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie.  
Dla uczestników wskazanych placówek zostanie zakupiony sprzęt gospodarstwa domowego  
w postaci 12 wielofunkcyjnych opiekaczy z przeznaczeniem do funkcjonujących w nich pracowni 
gospodarstwa domowego, co pozwoli na dalsze rozwijanie umiejętności życia codziennego osób 
niepełnosprawnych, 

55.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert 
na powierzenie w 2018 roku prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 
powiatu poznańskiego, w następującym składzie:  
1) Przewodniczący Komisji – Zygmunt Jeżewski Członek Zarządu Powiatu, 
2) Członkowi komisji: 

− Magdalena Buczkowska Sekretarz Powiatu, 

− Teresa Gromadzińska Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, 

− Elżbieta Tonder Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. 
Zgodnie z  art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) organ administracji publicznej ogłaszający 
konkurs powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W myśl art. 15 ust. 
2b i 2d ww. ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego 
tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób 
wskazanych przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie. Zarząd Powiatu w 
Poznaniu Uchwałą  
Nr 2049/2017 z dnia 07.11.2017 r. ogłosił nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 
powiatu poznańskiego w 2018 roku. W wyniku ogłoszonego naboru żadna z organizacji 
pozarządowych nie zgłosiła swojego przedstawiciela. Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 ww. ustawy 
komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, 
jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, 
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56. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  
z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie 
powiatu poznańskiego w 2018 roku. Na realizację ww. zadania przeznacza się środki finansowe  
w kwocie 437.460,00 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa. Konkurs obejmuje oferty 
przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od dnia 01.01.2018 r., a kończy z dniem 
31.12.2018 r. Ogłoszenie stanowi załącznik do uchwały. Oferty należy składać do dnia 7 grudnia 
2017 r. do godz. 15:00, 

57. w sprawie odmowy umorzenia Konsorcjum: Polhol Zakład Usług Motoryzacyjnych  
i Transportowych Pomoc Drogowa Andrzej Mocydlarz, ul. Ptasia 26 60-319 Poznań, Pers Roman 
Pers, ul. Szkółkarska 4 62-002 Suchy Las, Auto Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny Marian 
Chara, ul. Grzybowa 31 61- 472 Poznań, należności w kwocie 46.996,24 zł z tytułu kary umownej, 
wynikającej z § 4 ust. 6 umowy ZP.272.0080.2016 z dnia 22.12.2016 r., związanej  
z niepowiadomieniem w terminie trzech dni o upływie trzech miesięcy od daty usunięcia pojazdu 
Peugeot 106 o nr rej. PO 26789. W dniu 25 września 2017 r. Powiat Poznański notą 20/KU/2017 
obciążył Lidera Konsorcjum, Pana Andrzeja Mocydlarza kwotą 43.996,24 zł tytułem ww. kary 
umownej. W dniu 9 października 2017 r. Lider Konsorcjum złożył wniosek o umorzenie kary 
wskazanej w nocie obciążeniowej 20/KU/2017. Wniosek umotywowany został tym, że zaistniała 
sytuacja wynikała z nieświadomego błędu usługodawcy, który uznał, że pojazd Peugeot 106  
o nr rej PO 26789 został usunięty z terenu miasta Poznania, a nie Powiatu Poznańskiego. 
Wnioskodawca zaproponował w zamian za odstąpienie od nałożonej kary, zwrot kosztów  
za holowanie i parkowanie ww. pojazdu i bezpłatne jego przechowywanie do momentu 
całkowitego rozwiązania sprawy. Podstawę stosowania ulg w spłacie należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny stanowi Uchwała Nr XLIII/249/lll/2010 Rady Powiatu  
w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Powiatowi Poznańskiemu lub jego jednostkom podległym oraz 
wskazania organu do tego uprawionego. W § 4 ust. 1 ww. Uchwały wymienia się przesłanki 
umorzenia w części lub w całości uzasadnione ważnym interesem dłużnika lub interesem 
publicznym. Są to: śmierć osoby fizycznej bez pozostawienia spadkobierców; wykreślenie  
z właściwego rejestru osoby prawnej przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by 
egzekwować należność; brak możliwości ustalenia dłużnika lub miejsca jego pobytu; uzasadnione 
przypuszczenie, że w toku postępowania egzekucyjnego nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów 
dochodzenia należności; egzekucja należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza 
egzystencji jego lub jego rodziny. Katalog powyższy nie obejmuje możliwości rozpatrzenia 
wniosku,  
w którym wskazuje się, że naliczenie kary wynikało z nieświadomego błędu. W analizowanej 
sytuacji nie zachodzi również przesłanka interesu publicznego, gdyż zaproponowane przez 
wnioskodawcę rozwiązanie (odstąpienie od kary i jednocześnie obciążania Powiatu kosztami 
holowania i przechowywania pojazdu Peugeot 106 o nr rej. PO 26789), nie stanowi korzyści dla 
Powiatu, gdyż szacowane koszty przechowywania i holowania pojazdu wyniosą zaledwie ok. 50% 
wartości kary. Wobec powyższego brak jest podstaw do zastosowania ulgi w postaci umorzenia 
kary w kwocie 43.996,24 zł,  

58. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, 
dotyczącego wspierania w latach 2016 - 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki 
pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wpieranie 
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Środki finansowe 
stanowiące wkład własny na realizację zadania w wysokości 1.000,00 zł zostały zaplanowane w 
budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2018. Warunkiem udzielenia wsparcia jest zapewnienie 
przez organ prowadzący szkołę, w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w 
Programie, wkładu własnego wynoszącego co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania 
objętego dofinansowaniem. Z wnioskiem o udział w Programie wystąpił Dyrektor Specjalnego 
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Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie. Całość zadania dla tej placówki opiewa na kwotę  
5.000,00 zł, wnioskowana kwota wsparcia wynosi 4.000,00 zł, przy zapewnieniu wkładu 
własnego  
w wysokości 1.000,00 zł,  

59. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 19/2PB2/BOZR1/17, w zakresie 
prac budowlanych, polegających na dostawie i montażu konstrukcji stalowych, przygotowanego 
dla przedsiębiorców: Piotra Weynert oraz Karoliny Weynert, prowadzących wspólnie działalność 
gospodarczą pod firmą WESTAL BYDGOSZCZ z siedzibą w Bydgoszczy, na kwotę netto  
172.071,01 zł, 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, 

60.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, firmie Cool-Art z siedzibą w Konarzewie,  
za kwotę 7.232,40 zł brutto, 

61.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Remont i wymiana drewnianych 
elementów konstrukcji kościoła” przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Michała Archanioła  
i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku. Parafia wykonała w terminie prace określone 
umowie z dnia 12 kwietnia 2017 r. na kwotę 102.899,50 zł brutto 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 wnosi uwag, 

62.  w sprawie unieważnienia Części nr 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia biurowego  
z podziałem na 4 części, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  
(nie została złożona żadna oferta).  
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów 
Biernatki, Dębiec i Prusinowo, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy 
usługowej w zieleni urządzonej, tereny zieleni krajobrazowej, tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki, tereny 
infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych, tereny 
wewnętrznych ciągów pieszych. Na obszarze planu przebiega droga powiatowa nr 2468P relacji 
Kórnik – granica Powiatu. Po przeanalizowaniu projektu planu Zarząd Powiatu w Poznaniu wnosi o 
przesunięcie linii zabudowy na odległość 8 m od granicy z pasem drogowym drogi powiatowej 
oznaczonej jako 1KDZ. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. 
U. z 2016 r.  
poz. 1440 ze zm.) odległość obiektów budowlanych w terenie zabudowanym powinna wynosić 
minimum 8 metrów od krawędzi jezdni. Przesunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy na 
odległość 8 metrów od granicy z pasem drogowym wynika z planowanego poszerzenia jezdni 
drogi powiatowej do szerokości 6 metrów oraz zabezpieczenia terenu dla budowy chodnika i 
ścieżki rowerowej. Drogi powiatowe zgodnie z art. 6a ustawy o drogach publicznych powinny 
stanowić połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między 
sobą,  
a także zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruch drogowego. Żeby spełnić ten 
warunek należy ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do takich miejsc należą wszelkie 
włączenia, czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi itp. Nowe zjazdy wpływają negatywnie na prędkość 
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ruchu i bezpieczeństwo na drodze. Wszelkie manewry związane z włączaniem się do ruchu  
na drodze są manewrami niebezpiecznymi zarówno dla pojazdu włączającego się do ruchu,  
jak i dla pojazdu jadącego drogą publiczną. Zadaniem zarządcy drogi jest takie zagospodarowanie 
pasa drogowego, aby minimalizować ilość możliwych miejsc kolizyjnych. Droga 2468P Kórnik – 
granica Powiatu stanowi drogę klasy zbiorczej. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) na drogach tej klasy należy dążyć do 
ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie dla terenów przeznaczonych pod nową zabudowę.  
W związku z tym dla terenów położonych przy drodze 1KDZ posiadających dostęp do dróg niższej 
klasy lub dróg wewnętrznych, obsługę komunikacyjną należy zapewnić przez te drogi. W związku  
z powyższym w § 14 pkt 4 zaleca się uzupełnić o zapis „oraz dróg wewnętrznych”. W granicach 
opracowania planu wyznaczono nową drogę oznaczoną symbolem 2KDZ, która nie została 
wprowadzona do dokumentów planistycznych Gminy na wniosek Zarządu Powiatu w Poznaniu, 
ani zarządcy dróg powiatowych, tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. W związku z tym, 
powyższe ustalenia dot. ww. drogi 2KDZ mogą naruszać interes prawny Powiatu z uwagi na skutki 
prawne wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zobowiązując powiat 
do budowy, utrzymania, ochrony i modernizacji dróg powiatowych. Konsekwencją powyższych 
założeń może być także nabycie przez powiat nieruchomości przeznaczonych w planie 
zagospodarowania pod drogi powiatowe, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) stanowiącym, że:  

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

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

Zarząd Powiatu zwraca również uwagę, że droga oznaczona symbolem 2KDZ, winna spełniać 
zapisy  
§ 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, tj. odległości między 
skrzyżowaniami poza terenem zabudowy winny być nie mniejsze niż 500 m oraz na terenie 
zabudowy nie mniejsze niż 300 m, 

2.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
w Niepruszewie przy ul. Starowiejskiej – drodze gminnej do miejscowości Cieśle, gm. Buk – 
projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni, lasu, 
teren rolniczy, tereny infrastruktury technicznej, elektroenergetycznej, tereny dróg publicznych 
klasy dojazdowej oraz tereny publicznych ciągów pieszych. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

3.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo 
obejmującej część działki 438/3 położonej w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo,  
gm. Kleszczewo – projekt planu wyznacza teren zieleni naturalnej oraz zieleni urządzonej. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

4.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo 
obejmującego  działki położone w Gowarzewie, rejon ul. Czereśniowej, gm. Kleszczewo - projekt 
planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny dróg wewnętrznych. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

5.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych 
Gminy Pobiedziska – część III, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza tereny rolnicze i zieleni 
otwartej oraz teren drogi wewnętrznej. Poza terenem objętym projektem planu przebiega droga 
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powiatowa nr 2483P relacji Pobiedziska – granica powiatu w miejscowości Polska Wieś. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

6.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego wieś 
Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa 
– CZĘŚĆ POŁUDNIOWA B, gm. Swarzędz  - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej lub zabudowy usług 
nieuciążliwych, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny produkcyjne, 
magazynowo - składowe, tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej oraz usług oświaty, sportu i 
rekreacji, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni nieurządzonej, tereny rolnicze, lasy, tereny 
wód powierzchniowych i śródlądowych, teren infrastruktury technicznej, teren dróg publicznych i 
wewnętrznych. Na obszarze objętym mpzp przebiega droga powiatowa 2436P Swarzędz - 
Sarbinowo, oznaczona w planie jako 2KDZ, 3KDZ i 4KDZ oraz droga powiatowa nr 2503P - ul. 
Wrzesińska oznaczona jako 1KDZ. Postanowieniem z dnia 21.04.2017 r., znak: 
WD.673.17.69.2017.ST Zarząd Powiatu w Poznaniu  
nie uzgodnił przedmiotowego projektu planu wskazując m.in., że stan prawny gruntów 
znajdujących się w pasie drogi powiatowej 2436P został uregulowany, dlatego też pasy IT zostały 
wyznaczone na terenie stanowiącym pas drogi powiatowej. Ponadto Zarząd Powiatu w Poznaniu 
w postanowieniu z dnia 21.04.2017 r. zwrócił również uwagę, że należy zwymiarować linie 
zabudowy na terenach położonych przy drodze oznaczonej jako 7KDZ, 6KDZ i 3KDZ. Zgodnie  
z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 r. poz. 1440 ze zm.) 
linia zabudowy powinna być zlokalizowana minimum 8 m od krawędzi jezdni. Ponadto,  
w postanowieniu z dnia 21.04.2017 r. znak: WD.673.17.69.2017.ST wskazano, że należy również 
wprowadzić w projekcie planu zapis o zakazie odprowadzenia wód deszczowych i opadowych  
do kanalizacji deszczowej, mającej za zadanie odwodnienie pasa drogowego drogi 3KDZ, 6KDZ  
i 7KDZ, z wyjątkiem inwestycji gminnych - art. 39 pkt 9 Ustawy o drogach publicznych. W 
ponownie przedstawionym do uzgodnienia projekcie planu uwzględnione zostały wszystkie 
uwagi wskazane w postanowieniu z dnia 21.04.2017 r., znak: WD.673.17.69.2017.ST, 

7.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Sobota, rej. ul Poznańskiej i ul. Kasztanowej, gm. Rokietnica, z uwagami:  

− należy zmienić klasę techniczną drogi powiatowej 2428P z KDL na KDZ, 

− należy skorygować zapis § 19 pkt 2 na: zakaz lokalizowania nowych bezpośrednich zjazdów  
z działek budowlanych na drogi oznaczone KDG -1 i KDZ - 2, dla terenów mających dostęp  
do dróg niższej kategorii lub dróg wewnętrznych. 

Projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy 
mieszkaniowo - usługowej, przemysłowo - usługowej, tereny komunikacji: drogi publiczne, 
wewnętrzne, pas techniczny związany z poszerzeniem istniejącej drogi. Przez teren objęty 
projektem planu przebiegają drogi powiatowe: o nr 2400P relacji Napachanie - Złotkowo oraz 
2428P Golęczewo - Sobota. Droga Powiatowa 2428P (ul. Kasztanowa) posiada klasę drogi 
zbiorczej (Z). Zgodnie  
z § 4 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 124) do dróg powiatowych należą drogi klasy zbiorczej, głównej lub głównej ruchu 
przyspieszonego. W związku z powyższym należy zmienić klasę techniczną drogi powiatowej  
nr 2428P z lokalnej (L) na zbiorczą (Z). Ponadto należy skorygować zapis § 19 pkt 2 na: zakaz 
lokalizowania nowych bezpośrednich zjazdów z działek budowlanych na drogi oznaczone KDG - 1  
i KDZ - 2, dla terenów mających dostęp do dróg niższej kategorii lub dróg wewnętrznych. Zgodnie 
z § 9 ust. 1 pkt 4 i 5 ww. rozporządzenia należy dążyć do ograniczania liczby zjazdów, szczególnie 
dla terenów przeznczonych pod nowa zabudowę, 

8. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, 
obejmującego tereny położone w miejscowości Zalasewo po wschodniej i zachodniej stronie ulicy 
Kórnickiej – część I (powierzchnia opracowania ca. 98 ha), gm. Swarzędz - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej  
lub zabudowy usługowej nieuciążliwej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny 
zabudowy usługowej nieuciążliwej, tereny zabudowy usługowej – usługi oświaty, teren zabudowy 
usługowej – usługi oświaty lub zieleni urządzonej, tereny zabudowy usługowej – usługi sportu  
i rekreacji, teren zabudowy usługowej – usług celu publicznego, tereny zieleni urządzonej lub 
wód powierzchniowych śródlądowych, tereny zieleni izolacyjnej, teren infrastruktury technicznej 
– gazownictwo, teren infrastruktury technicznej z dopuszczeniem infrastruktury komunikacyjnej, 
teren dróg publicznych klasy głównej, zbiorczej, lokalnej dojazdowej. Poza opracowaniem planu 
przebiega droga powiatowa nr 2489P klasy technicznej głównej. Symbolem 2KDG oznaczono 
teren pod przebudowę skrzyżowania z ulicą Transportową oznaczoną jako 3KDZ. Zarząd Powiatu 
zwraca uwagę, że drogi powiatowe zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze. zm.) powinny stanowić połączenia miast będących 
siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą, a także zapewniać 
bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Żeby spełnić ten warunek należy 
ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do takich miejsc należą wszelkie włączenia, 
czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi itp. Nowe zjazdy wpływają negatywnie na prędkość ruchu i 
bezpieczeństwo na drodze. Wszelkie manewry związane z włączaniem się do ruchu na drodze są 
manewrami niebezpiecznymi zarówno dla pojazdu włączającego się do ruchu, jak i dla pojazdu 
jadącego drogą publiczną. Zadaniem zarządcy drogi jest takie zagospodarowanie pasa 
drogowego,  
aby minimalizować ilość możliwych miejsc kolizyjnych. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r.  
poz. 124) na drogach klasy głównej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie dla 
terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. W związku z tym dla terenów położonych przy 
drodze KDG posiadających dostęp do dróg niższej klasy lub dróg wewnętrznych obsługę 
komunikacyjną należy zapewnić przez te drogi. W związku z tym należy wprowadzić w projekcie 
planu zapisy uniemożliwiające włączenie się w przedmiotową drogę z terenu oznaczonego 
symbolem 12KDD. Zarząd Powiatu zwraca również uwagę, że droga oznaczona symbolem KDG 
winna spełniać zapisy § 9 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie - tj. odległości między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy 
winny być nie mniejsze niż 800 m oraz na terenie zabudowy nie mniejsze niż 500 m. Dopuszcza 
się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie mniejsze niż 600 m,  
a na terenie zabudowy nie mniejsze niż 400 m, 

9. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, 
obejmującego tereny położone w miejscowości Zalasewo po wschodniej i zachodniej stronie ulicy 
Kórnickiej – część II (powierzchnia opracowania ca. 121 ha), gm. Swarzędz - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub zabudowy usługowej nieuciążliwej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej tereny zabudowy usługowej – usługi 
oświaty, teren zabudowy usługowej – usługi oświaty lub zieleni urządzonej, tereny zieleni 
urządzonej lub wód powierzchniowych śródlądowych, tereny zieleni izolacyjnej, teren 
infrastruktury technicznej – gazownictwo, teren infrastruktury technicznej z dopuszczeniem 
infrastruktury komunikacyjnej, teren dróg publicznych klasy głównej, zbiorczej, lokalnej 
dojazdowej. Poza obszarem planu przebiega droga powiatowa nr 2410P relacji Swarzędz – Środa 
o klasie technicznej głównej. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że drogi powiatowe zgodnie z art. 6a 
Ustawy z dnia 21 marca 1999 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) powinny 
stanowić połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin 
między sobą, a także zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Żeby 
spełnić ten warunek należy ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do takich miejsc 
należą wszelkie włączenia, czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi itp. Nowe zjazdy wpływają 
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negatywnie na prędkość ruchu i bezpieczeństwo na drodze. Wszelkie manewry związane z 
włączaniem się do ruchu na drodze są manewrami niebezpiecznymi zarówno dla pojazdu 
włączającego się do ruchu,  
jak i dla pojazdu jadącego drogą publiczną. Zadaniem zarządcy drogi jest takie zagospodarowanie 
pasa drogowego, aby minimalizować ilość możliwych miejsc kolizyjnych. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz.U. z 2016 r. poz. 124) na drogach klasy głównej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów 
szczególnie dla terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. W związku z tym dla terenów 
położonych przy drodze KDG posiadających dostęp do dróg niższej klasy lub dróg wewnętrznych 
obsługę komunikacyjną należy zapewnić przez te drogi. W związku z tym należy wprowadzić  
w projekcie planu zapisy uniemożliwiające włączenie się w przedmiotową drogę z terenów 
oznaczonych symbolami KDX, 39KDW, 43KDW. Zarząd Powiatu zwraca również uwagę, że droga 
oznaczona symbolem KDG winna spełniać zapisy § 9 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - tj. odległości między 
skrzyżowaniami poza terenem zabudowy winny być nie mniejsze niż 800 m oraz na terenie 
zabudowy nie mniejsze  
niż 500 m. Dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy  
nie mniejsze niż 600 m, a na terenie zabudowy nie mniejsze niż 400 m, 

10.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska  
w rejonie ulic: Południowej, Zachodniej i Wschodniej, gm. Komorniki  – projekt planu wyznacza: 
teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub zabudowy usługowej oraz teren 
zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia projektu planu  
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

11.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika 
ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Koninko, Szczytniki, Kamionki  
i Borówiec w gminie Kórnik - projekt planu wyznacza: tereny rolnicze lub zieleni nieurządzonej, 
tereny lasów, tereny wód powierzchniowych śródlądowych lub rowów, tereny sportu i rekreacji, 
tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego. Poza obszarem opracowania projektu planu przebiegają 
drogi powiatowe nr P2489P oraz P2461P, 

12.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica, rejon ul. Leśnej, ul. Szkolnej i ul. Bukowej, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, teren zabudowy 
mieszkaniowej lub usługowej, tereny komunikacji: drogi publiczne, drogi wewnętrzne,  
ciąg pieszo - rowerowy, tereny infrastruktury technicznej. W granicy opracowania planu 
przebiega droga powiatowa klasy głównej (G) nr 2400P (ul. Szkolna), relacji Napachanie – 
Rokietnica –  
Sobota - Złotkowo. Przedmiotowy projekt planu był już przedmiotem analizy Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 07.04.2017r. postanowieniem znak: 
WD.673.17.58.2017.WL nie uzgodnił przesłanego pismem znak: RG.6721.17.2016 z dnia 
20.03.2017 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagi  
na poszerzenia drogi powiatowej 2400P na działce nr ewid. 984 oraz na zjazdach z drogi 
powiatowej na istniejące drogi wewnętrzne. W dniu 10.05.2017 r. wpłynął kolejny wniosek  
o uzgodnienie ww. projektu planu. Postanowieniem znak: WD.673.17.75.2017.WL z dnia 
19.05.2017 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu uzgodnił skorygowany projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W dniu 06.11.2017 r. po raz trzeci do uzgodnienia wpłynął 
zmodyfikowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica, rejon ul. Leśnej, ul. Szkolnej i ul. Bukowej, gmina Rokietnica. Na odcinku drogi 
powiatowej objętej projektem planu zlokalizowane są 3 skrzyżowania dróg KDD-5, KDD-6 i KDD-8 
z drogą powiatową KDZ (ul. Szkolną), jeden zjazd na drogę wewnętrzną  KDW - 5, KDW-10 oraz 
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kolejne skrzyżowanie z ul. Leśną – poza granicami projektu mpzp. Skrzyżowania i zjazd są 
rozmieszczone na długości ok. 785 m. Droga powiatowa 2400P ul. Szkolna stanowi drogę 
zbiorczą, a zgodnie z §9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia  
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) na drodze klasy Z odstępy między skrzyżowaniami 
poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 500 m oraz na terenie zabudowy nie 
mniejsze  
niż 300 m; dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy  
nie mniejsze niż 250 m, a na terenie zabudowy - nie mniejsze niż 150 m. W związku z tym, 
przyjęcie  
w przedmiotowym projekcie planu powyższych rozwiązań komunikacyjnych, wiązać się będzie na 
etapie projektu budowlanego dla włączeń tych dróg w drogę powiatową z koniecznością 
uzyskania odstępstwa od § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Ponadto Zarząd Powiatu ponownie zwraca uwagę, że intensywne 
zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, w tym na drodze powiatowej nr 2400P (ul. 
Szkolna), z problemami komunikacyjnymi, możliwością występowania dyskomfortu oraz 
problemów w zakresie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Intensywny stopień 
zainwestowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie 
ruchu na drogach prowadzących  
w kierunku miasta Poznania. Zarząd Powiatu zwraca także uwagę, że wyznaczenie zbyt rozległych 
terenów zabudowy mieszkaniowej (MN) stoi w sprzeczności z powszechnie znanymi prognozami 
demograficznymi i niekorzystnie wpłynie na jednostkowe koszty budowy i eksploatacji 
infrastruktury technicznej i społecznej, stanowiących zadanie własne gminy, 

 
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 ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów 

usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu, 

4. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w roku 2018”, 

5. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce, której zostanie powierzona realizacja  
zadania izby wytrzeźwień w 2018 roku, 

6. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających usuniętych z obszaru wodnego, 

7. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia 
ich rozwiązaniami proekologicznymi, 

8. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozłożenia 
na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 
Powiatowi Poznańskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, 

9. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/93/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2015 r.  
w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2413P, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu  
Nr XIII/173/V/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r., 
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10. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/188/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r.  
w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2391P, 

11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę ronda  
na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk, 

12. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/325/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 marca  
2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las niektórych zadań zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi, 

13. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie ochrony zdrowia, polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług:  
e – dokumentacji i e – rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala  
w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz 
dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych 
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany 
danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, 

14. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/246/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016 
r.  
w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi 2492P i 2498P, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu  
Nr XX/281/V/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXIV/331/V/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.,  
Nr XXV/346/V/2017 z dnia 22 lutego 2017 r., 

15. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy kupna, nieruchomości położonej  
w Poznaniu przy ul. Obornickiej 330. 

 
V. PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

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

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z: 
a)  interpelacjami i wnioskami Radnych Powiatu: 

−  interpelacją Radnej Powiatu Z. Dobrowolskiej, dot. utworzenia Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej  w Dopiewie, 

−  interpelacją Radnej Powiatu M. Halber,  dot. wycinki drzew przy drodze nr 2486P,  

−  interpelacją  Radnego Powiatu M. Pietrzyńskiego, dot. środków publicznych na zadania w 2014 r., 
2015 r. i 2016 r., 
 

−  wnioskiem Klubu Radnych PiS z dnia 25.10.2017 r., dot. zmiany uchwały Rady Powiatu, 

−  wnioskiem Klub Radnych PiS z dnia 25.10.2017 r., dot.  przeprowadzenia kontroli, 

−  interpelacją Radnej Powiatu E. Kuleczki – Drausowskiej,  dot.  uzgodnień w sprawie opracowania 
dokumentacji  projektowej, 

−  interpelacją Radnej Powiatu E. Kuleczki – Drausowskiej, dot. przyspieszenia prac w zakresie 
utwardzenia nawierzchni  pasa jezdni Zielątkowo – Żydowo, 

−  interpelacją Radnego Powiatu J. Czerniawskiego z dnia 02.11.2017 r., dot. rekultywacji żwirowni   
Bednarach, gm. Pobiedziska, 

−  wnioskiem Klubu Radnych PiS z dnia 14.11.2017 r., dot. wyrażenia stanowiska,  
b)  protokołem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu, dot. „Kontroli realizacji 5 losowo 

wybranych uchwał Rady Powiatu, powierzonych Zarządowi w roku 2016”, 
c)  pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27.10.2017 r., dot. kontroli 

gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym  
w Poznaniu, 
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d)  pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27.10.2017 r., dot. skargi na 
działalność dyrektora jednostki organizacyjnej. 

 
3.   Zarząd Powiatu zapoznał się Uchwałą Nr XXXVII/897/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska o ogłoszeniu roku 2018  
w Wielkopolsce Rokiem Powstania Wielkopolskiego.  

 
4. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o szkołach i placówkach niepublicznych, które są 

uprawnione do otrzymania dotacji w 2018 r. Wnioski o dotację na rok 2018 w wymaganym 
terminie do dnia 30.09.2017 r., zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, złożyły  następujące 
podmioty: 
1) I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu - Fundacja Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu, 
2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skórzewie - Leszek Grobelny, 
3) Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER" w Buku - Małgorzata Szlązak, 
4) Szkoła Policealna „LIDER" w Buku - Małgorzata Szlązak, 
5) Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER" w Pobiedziskach - Małgorzata 

Szlązak, 
6) Szkoła Policealna „LIDER" w Pobiedziskach - Małgorzata Szlązak, 
7) Studium Medyczne „LIDER" w Buku - Małgorzata Szlązak, 
8) Liceum Ogólnokształcące w Kostrzynie /dla dorosłych/- Fundacja „PRO VOBIS", 
9) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER" w Stęszewie- Małgorzata Szlązak - termin 

rozpoczęcia działalności 01.09.2018 r.,  
10) Technikum LIDER w Buku - Małgorzata Szlązak - termin rozpoczęcia działalności 01.09.2018 r., 
11) ll Liceum Ogólnokształcące w Stęszewie /dla dorosłych/- Fundacja „PRO VOBIS" - termin 

rozpoczęcia działalności 01.09.2018 r., 
12) Liceum Ogólnokształcące w Kostrzynie /dla młodzieży/- Fundacja „PRO VOBIS" - termin 

rozpoczęcia działalności 01.09.2018 r. - nie nadano uprawnień, 
13)  Liceum Ogólnokształcące w Stęszewie /dla młodzieży/- Fundacja „PRO VOBIS" - termin 

rozpoczęcia działalności 01.09.2018 r. - nie nadano uprawnień, 
14) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kamionkach - Centrum Zdrowia 

Rodziny Sp. z o.o., 
15) Placówka Kształcenia Ustawicznego CDS - „LIDER" w Buku - Małgorzata Szlązak. 

Jednocześnie wpłynął wniosek o udzielenie dotacji z budżetu powiatu Poznańskiego na 
przeprowadzenie w roku 2018 kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ), które złożyła Placówka 
Kształcenia Ustawicznego CDS - „LIDER" w Buku - Małgorzata Szlązak.  
 
 
 
 
5. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację zajęć rewalidacyjnych dla: 
a)  uczennicy ZS w Bolechowie, w wymiarze 1 godziny tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych  

w roku szkolnym 2017/2018, 
b)  ucznia ZS w Bolechowie, w wymiarze 1 godziny tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych w 

roku szkolnym 2017/2018. 
 

6.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidulane dla uczennicy ZS w Bolechowie,  
w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2017/2018.  

 
7.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o odwołaniu od 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, gm. Kórnik,  
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z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało 
przesłane do Wojewody Wielkopolskiego. 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. 165, 

− 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 zapoznał się z zawiadomieniem o odwołaniu od 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, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. Odwołanie wraz z aktami 
sprawy zostało przesłane do Wojewody Wielkopolskiego. 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. 57/1, 

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

− gmina Pobiedziska, obręb Pobiedziska, ark. 41, dz. o nr ewid. 1, 

− gmina Pobiedziska, obręb Pobiedziska, ark. 28, dz. o nr ewid. 10. 
 

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

 
10.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 

przeprowadzoną w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Swarzędzu. Kontrola została 
przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia udzielonego przez 
Starostę Poznańskiego, w dniu 17.10.2017 r., w zakresie gromadzenia środków publicznych, w 
tym: ustalenie procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków publicznych, ustalenie  
i windykacja należności, ewidencja rozrachunków, zawieranie umów związanych z gromadzeniem 
środków publicznych oraz sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych  
po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą: rok 2016 oraz I półrocze 2017 roku. 
 
Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 20.10.2017 r.  podpisanym przez 
dyrektora jednostki i główną księgową. W piśmie z dnia 24.10.2017 r. dyrektor jednostki złożyła 
dodatkowe wyjaśnienia do protokołu. Sformułowano zalecenia pokontrolne. 

 
11.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 

przeprowadzoną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, prowadzącym obsługę 
finansowo – księgową Domu Rodzinnego w Swarzędzu. Kontrola została przeprowadzona przez 
Wydział Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego,  
w dniu 16.10.2017 r., w zakresie gromadzenia środków publicznych, w tym: ustalenie procedur 
wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków publicznych, ustalenie i windykacja należności, 
ewidencja rozrachunków, zawieranie umów związanych z gromadzeniem środków publicznych 
oraz sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. 
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Okres objęty kontrolą: rok 2016 oraz I półrocze 2017 roku. Ustalenia z kontroli zawarte zostały  
w protokole kontroli z dnia 19.10.2017 r. podpisanym przez Dyrektor Domu Rodzinnego  
w Swarzędzu, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu i główną księgową.  
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie nie wydano zaleceń 
pokontrolnych.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  
Magdalena Krygier 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 20 listopada 2017 r.  


