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OP.0021.10.2017 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 20 listopada  2017 roku do  8 grudnia 2017 roku 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

 

W okresie od 20 listopada 2017 r. do 8 grudnia 2017 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 
1. 24 listopada 2017 r., godz. 09:30, w którym udział wzięli: 
 Starosta   Jan Grabkowski 
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
 Członek  Zarządu    Zygmunt Jeżewski 
 Członek Zarządu    Piotr Zalewski 
oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
2. 28 listopada  2017 r., godz. 08:30, w którym udział wzięli: 

Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
 Członek Zarządu    Piotr Zalewski 
oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
3. 30 listopada  2017 r., godz. 09:30, w którym udział wzięli: 
 Starosta      Jan Grabkowski 
 Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
 Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
4. 5 grudnia 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, 
 
5. 6 grudnia 2017 r., godz. 14:10, w którym udział wzięli: 
 Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
 Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
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oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
 
6. 7 grudnia 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 –  5 postanowień. 
2. w sprawie wyrażenia zgody Domowi Dziecka w Kórniku - Bninie na zawarcie umowy najmu 

pomieszczenia znajdującego się w budynku zlokalizowanym na działce 613/1 w Bninie, w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej – pracowni fotograficznej. Umowa najmu pomieszczenia  
o pow. 47,50 m², znajdującego się na parterze budynku administracyjnego Domu Dziecka zostanie 
zawarta z Panem Tomaszem Siuda, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Tomasz 
Siuda Fotopluma z siedzibą w Kórniku, na czas oznaczony, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

3. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych Pani Joannie Rządkowskiej – Jurga 
pełnomocnictwa do podejmowania czynności w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w szczególności do: podpisywania wszelkich ogłoszeń, które zamieszcza się  
w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz ogłoszeń, które publikuje się w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; podpisywania 
pism zawierających wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej zmiany; 
podpisywania pism zawierających informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; podpisywania, w trybie art. 26 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wezwań do uzupełnienia ofert lub do składania 
wyjaśnień; podpisywania, w trybie art. 87 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, wezwań do złożenia wyjaśnień lub pism zawierających informacje o poprawieniu 
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych wraz z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek, polegających na niezgodności złożonej 
oferty z SIWZ; podpisywania, w trybie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, wezwań do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu 
złożonych ofert; podpisywania, w trybie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, wezwań do wyrażenia zgody na przedłużanie terminu związania złożonych 
ofert; podpisywania informacji o wynikach postępowania zatwierdzonych Uchwałą przez Zarząd 
Powiatu; podpisywania zawiadomień o przekazanej Zamawiającemu informacji, o której mowa w 
art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Pełnomocnictwo jest 
ważne podczas nieobecności Sekretarza Powiatu, na czas pełnienia funkcji Dyrektora Biura 
Zamówień Publicznych. 

4. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone  
w otwartym konkursie 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. Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d 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 
otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład 
komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą 
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przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. W przypadku reprezentantów 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, wyłączeniu 
podlegają osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, które biorą udział  
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 zostały w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do uchwały. 

5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na administrowanie w 2018 roku udziałem 
Powiatu Poznańskiego w wysokości 25/100 części w prawie własności budynku usługowego, 
położonego  
w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 oraz udziałem w wysokości 25/100 części w prawie użytkowania 
wieczystego działek gruntu nr 35/2 oraz 34/3, na których posadowiony jest wspomniany budynek, 
z Wojciechem Stolarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FALO 
Nieruchomości. Umowa na administrowanie zostanie zawarta na czas od 01.01.2018 r.  
do 31.12.2018 r. Łączne miesięczne wynagrodzenie za czynności związane z administrowaniem 
nieruchomością wyniosą 3.861,07 zł, w tym obowiązujący podatek VAT. Wysokość opłaty  
w odniesieniu do posiadanego przez Powiat Poznański udziału wyniesie 965,27 zł, w tym 
obowiązujący podatek VAT. 

6. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę 
oprogramowania, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału  
w negocjacjach zaprasza się firmę A.P.N. Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowano na okres do 21 dni od dnia podpisania umowy. 

7. w sprawie zakończenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę pomocy 
naukowych, obejmujących swoim zakresem sprzęt komputerowy na potrzeby zajęć z doradztwa 
zawodowego. Zaproszony do udziału w postępowaniu Wykonawca, tj. - JUNGER s.c. Adela 
Jungermann, Krzysztof Tymel z siedzibą w Mosinie, nie przystąpił do udziału w negocjacjach,  
ze względu na określone przez Zamawiającego warunki gwarancji, tj. 3 lata na cały dostarczony 
sprzęt. Na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 10.000,00 zł. 

8. w sprawie zatwierdzenia Części nr 1 i 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia i wsparcia 
informatycznego, z podziałem na 4 części: 

− Część nr 1 – Monitory – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez firmę PARSER Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę  
28.084,59 zł brutto i udzielono 60 miesięcy gwarancji na dostarczone monitory. Na wykonanie 
zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 24.600,00 zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego 
zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do wykonania ww. zamówienia,  
w wysokości odpowiadającej cenie brutto zaproponowanej w ofercie. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 14 dni od dnia podpisania umowy, 

− Część nr 2 – Serwis urządzeń sieciowych – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez firmę  
POINT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w której zaproponowano realizację zamówienia  
za kwotę 28.659,00 zł brutto. Ponadto Wykonawca zobowiązał się, że zrealizuje zamówienia  
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć  
kwotę 25.830,00 zł. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe 
niezbędne do wykonania ww. zamówienia, w wysokości odpowiadającej cenie brutto 
zaproponowanej w ofercie, 

 Powyższe oferty były jedynymi złożonymi do niniejszych części i otrzymały maksymalną liczbę 
100 punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 

9. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę 
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco – drukujących, zatwierdzenia NWZ, 
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powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się firmę JM Data s.c. 
Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania 
kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania. 

10. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę jednego fabrycznie nowego autobusu przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich na 
potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów 
Pułku  
w Owińskach, pl. Przemysława 9, w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez PFRON, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowano 
na okres do 23.03.2018 r. 

11. w sprawie ponownego 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. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

12. w sprawie ponownego 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. 

13. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji umowy ZP.272.48.2015 na 
świadczenie usług telekomunikacyjnych, polegających na zapewnieniu łączności komórkowej i 
przesyłu  
danych - do dnia 29.10.2019 r., z tym jednak zastrzeżeniem, że nie dłużej niż do wyczerpania 
kwoty 80.000,00 zł brutto, określonej w ww. umowie. Wydłużenie terminu realizacji usług 
spowodowane jest niewykorzystaniem w całości środków finansowych wynikających z 
przedmiotowej umowy. 

14. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 24/2PB2/BOZR1/17, w zakresie 
robót budowlanych, polegających na dostawie wraz z montażem okien PCV, aluminiowych, fasad 
zewnętrznych, ścianki szklanej wewnętrznej, drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych 
aluminiowych, łamaczy światła, na kwotę netto 800.000,00 zł, przygotowanego dla spółki  
MIROX 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. 

15. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 25/2PB2/BOZR1/17, w zakresie 
robót budowlanych, polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci 
wodociągowych oraz drenażu przy budynku, na kwotę netto 372.500,00 zł, przygotowanego dla 
firmy BARTPOL Przemysław Bartkowiak 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. 

16. w sprawie przekazania środka trwałego - systemu kaset straży pożarnej, Dyrektorowi Zespołu 
Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2. Wartość środka trwałego została ustalona na kwotę 87.649,80 zł.   
(dla budynku szkoły – 1 szt. o wartości 43.824,90 zł oraz dla budynku internatu – 1 szt. o wartości 
43.824,90 zł). 
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17. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego  
w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony  
i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności. Konkurs obejmuje oferty wykonania 
zadań, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 09.02.2018 r., a kończy nie później niż  
10.12.2018 r. Oferty można składać od dnia 27.11.2017 r. do 20.12.2017 r., do godz. 10.00. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29.01.2018 r. Wysokość środków przeznaczonych w 2018 
roku na realizację zadań publicznych z zakresu: 

− edukacji – 50.000,00 zł brutto, 

− kultury i sztuki – 440.000,00 zł brutto, 

− kultury fizycznej i turystyki – 610.000,00 zł brutto, 

− pomocy społecznej – 400.000,00 zł brutto, 

− ochrony i promocji zdrowia – 90.000,00 zł brutto, 

− ratownictwa i ochrony ludności – 60.000,00 zł brutto. 
18. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego  

w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Konkurs obejmuje oferty wykonania 
zadań, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 09.02.2018 r., a kończy nie później niż 
10.12.2018 r. Oferty można składać od dnia 27.11.2017 r. do 20.12.2017 r., do godz. 10.00. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29.01.2018 r. W 2018 roku na zadania z zakresu zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa przeznaczono łączną kwotę 10.000,00 zł brutto. 

19. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 20/2PB2/BOZR1/17, na wykonanie 
instalacji elektrycznych oraz wykonanie i utrzymanie instalacji zasilania placu budowy, wykonanie 
kanalizacji teletechnicznej, w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy, dla Kazimierza 
Marciniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Elektroinstalacyjnych 
Kazimierz Marciniak z siedzibą w Rogoźnie, na kwotę netto 1.153.303,91 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. 

20. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 21/2PB2/BOZR1/17, na wykonanie 
instalacji teletechnicznych wewnętrznych, ułożenie kabli do kamer, montaż kamer, w zakresie 
określonym w załączniku nr 1 do umowy, na kwotę netto 655.785,78 zł, dla spółki DTNET 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. 

21. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn.: „Prace konserwatorskie przy 
kamiennej późnogotyckiej chrzcielnicy z Kościoła Św. Ap. Piotra i Pawła w Kostrzynie Wlkp.” przez 
Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kostrzynie. Zarząd Powiatu przyjął 
sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 6.100,00 zł brutto. Parafia wykonała w 
terminie prace określone w umowie z dnia 01.06.2017 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania 
zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie 
zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków  
i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził 
sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag. 

22. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację imprezy mikołajkowo - 
gwiazdkowej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego, w 
wysokości 15.000,00 zł. Impreza odbędzie się w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dniu 8 
grudnia  
2017 r. W programie imprezy planowane są atrakcje dla dzieci m.in. pokaz iluzjonisty, przenośne 
planetarium, tańce zabawy i konkursy, fotobudka, pinata, opieka animatorów, spotkanie  
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z Mikołajem oraz ciepły poczęstunek i słodkie upominki. Organizacja imprezy zostanie zlecona 
firmie Eurozet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

23. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z pomocy 
społecznej w zakresie „Zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku 
lokalnym oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom w powiecie poznańskim”, 
polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu 
poznańskiego w 2018 roku”. Konkurs obejmuje oferty wykonania zadań, których realizacja 
rozpoczyna się nie wcześniej niż 01.01.2018 r., a kończy nie później niż 31.12.2018 r. Oferty można 
składać od dnia 27.11.2017 r. do 18.12.2017 r., do godz. 11.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
do dnia 22.12.2017 r. W 2018 roku na realizację ww. zadania przeznaczono kwotę 450.000,00 zł 
brutto. Ogłoszenie stanowi załącznik do uchwały. 

24. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych  
im. Synów Pułku w Owińskach Pani Anny Elegańczyk, ubiegającej się  o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego, w następującym składzie: 

− Monika Lis - Nożyńska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 

− Marzena Adamczyk – Pelcer - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

− Maria Tomaszewska  - dyrektor szkoły, 

− Mirosława Abreu – Diaz - ekspert, 

− Sławomir Nowicki - ekspert. 
 Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 

Poznańskiego na rok 2017. 
25. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 

dla nauczyciela w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu Pani Marty 
Wlazełko, ubiegającej się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym 
składzie: 

− Monika Lis - Nożyńska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 

− Marzena Adamczyk – Pelcer - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

− Przemysław Jankiewicz  - dyrektor szkoły, 

− Mirosława Abreu – Diaz - ekspert, 

− Sławomir Nowicki - ekspert. 
 Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 

Poznańskiego na rok 2017. 
26.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego dla nauczyciela w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w 
Swarzędzu Pana Bartosza Szczepaniaka, ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego, w następującym składzie: 

− Monika Lis - Nożyńska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 

− Marzena Adamczyk – Pelcer  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

− Przemysław Jankiewicz  - dyrektor szkoły, 

− Janusz Czyż  - ekspert, 

− Sławomir Nowicki - ekspert. 
 Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 

Poznańskiego na rok 2017. 
27. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 

dla nauczyciela w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie Pana Filipa 
Majewskiego, ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym 
składzie: 

− Monika Lis – Nożyńska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 

− Marzena Adamczyk – Pelcer – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

− Beata Strama – dyrektor szkoły, 
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− Janusz Czyż – ekspert, 

− Sławomir Nowicki – ekspert. 
 Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 

Poznańskiego na rok 2017. 
28. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 

dla nauczyciela w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie Pani Ewy Malinowskiej, ubiegającej 
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie: 

− Monika Lis – Nożyńska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 

− Marzena Adamczyk – Pelcer – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

− Przemysław Budzyński  - dyrektor szkoły, 

− Sławomir Nowicki – ekspert, 

− Janusz Czyż – ekspert. 
 Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 

Poznańskiego na rok 2017. 
29. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 

dla nauczyciela w Zespole Szkół w Kórniku Pani Żanety Jaśkowiak, ubiegającej się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie: 

− Monika Lis – Nożyńska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 

− Marzena Adamczyk – Pelcer – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

− Emilia Stanny  - dyrektor szkoły, 

− Sławomira Czarnecka – ekspert, 

− Sławomir Nowicki – ekspert. 
 Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 

Poznańskiego na rok 2017. 
30. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń sieciowych wraz z 
serwisami. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez Q4NET Poznań sp. z o.o. z 
siedzibą we Wrocławiu, w której zaproponowano  realizację zamówienia za kwotę 298.233,00zł 
brutto. Termin realizacji zamówienia wyniesie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy. W postepowaniu złożono 4 oferty, do kwoty 367.686,36 zł brutto. 

31. w sprawie zatwierdzenia wyników części nr 1, 2 i 4 postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia 
biurowego z podziałem na 4 części. Zarząd Powiatu zatwierdził w zakresie: 

− Część nr 1 – artykuły biurowe – wybór oferty złożonej przez Rodan sp. z o.o. w Poznaniu, która   
na potrzeby porównania i ceny ofert zaproponowała kwotę 46.000,00zł brutto, z terminem 
dostawy – 1 dzień roboczy od dnia złożenia pisemnego zlecenia, całkowita wartość umowy 
wyniesie 47.000,00 zł brutto,  

− część nr 2 – papier – wybór oferty złożonej przez Rodan sp. z o.o. w Poznaniu, która na potrzeby 
porównania i ceny ofert zaproponowała kwotę 76.600,00 zł brutto, z terminem dostawy – 1 dzień 
roboczy od dnia złożenia pisemnego zlecenia, całkowita wartość umowy wyniesie 45.000,00 zł 
brutto,  

− Część nr 4 – materiały archiwizacyjne – wybór oferty złożonej przez Firmę Usługowo-Handlową 
ANNA Anna Białobrzycka  - Gniezno, która  na potrzeby porównania i ceny ofert zaproponowała 
kwotę 60.376,880 zł brutto, z terminem dostawy – 1 dzień roboczy od dnia złożenia pisemnego 
zlecenia, całkowita wartość umowy wyniesie 50.000,00zł brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 r.  

32. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach 
zamówienia polegającego  na powtórzeniu podobnych robót  budowlanych do umowy nr  
ZP.272.00007.2017 z dnia 6.04.2017 r., części nr 1 -„Modernizacja korytarzy II i III piętra 
obejmującego wymianę pionów instalacji telefonicznej z montażem przełącznic telefonicznych, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. 
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33. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę oprogramowania. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na  zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, 
tj. A.P.N. Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która zaproponowała wykonanie 
zamówienia za kwotę 64.519,35 zł brutto oraz termin realizacji zamówienia do 3 dni od 
podpisania umowy. 

34. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w na dostawę 
pomocy naukowych obejmujących swoim zakresem urządzenia na potrzeby zajęć z dietetyki, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach  zaprasza 
się E.C.E. Konrad Łukaszewicz – Grodzisk Mazowiecki.  

35. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach 
zamówienia polegającego  na powtórzeniu podobnych robót  budowlanych do umowy  
nr ZP. 272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 t. dotyczącej przedsięwzięcia pn. Budowa Centrum 
kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu  
os. Mielżyńskiego 5a, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. 

36. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki  na świadczenie 
usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu pojazdów z terenu powiatu 
poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.), zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Konsorcjum: 

− Lider – Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa Andrzej 
Mocydlarz - Poznań,  

− Partner – Auto Chara  Pomoc Drogowa Transport Specjalny Marian Chara – Poznań,  

− Partner –PERS Roman Pers Suchy Las. 
37. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup artykułów świąteczno-noworocznych dla 

dzieci z pieczy zastępczej w powiecie poznańskim i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  
w Lisówkach  w wysokości 23.700,00 zł (artykuły kosmetyczne, słodycze, odzież, drobny sprzętu 
RTV i AGD, zabawki,  karnety wejściowe na basen, Muzeum Czekolady, Blubry 6D). 

38. w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017. 
39. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Prace konserwatorskie przy 

dwóch rokokowych ławach kolatorskich z prezbiterium Kościoła p.w. Św. Kazimierza w 
Gułtowach” przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach. Zarząd Powiatu 
przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 28.600 zł brutto. Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza w Gułtowach wykonała w terminie prace określone  
w umowie z dnia 27.04.2017 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem 
odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez 
przedstawiciela Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i niezbędną 
dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie  
i nie wniósł do niego uwag. 

40. 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 0287X. Upoważnienie wydano na okres od  
30.11.2017 r. do 14.12.2017 r. 

41. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku 
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego, w ramach 
realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Zarząd Powiatu 
zatwierdził wybór ofert oraz preliminarz wydatków na realizację ww. zadania na terenie gmin: 
Czerwonak, Komorniki, Kórnik, Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica i Stęszew, na łączną 
kwotę 485.807,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wykaz ofert niespełniających 
wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2. 
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42. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ulicy Topolowej i Lipowej  
w Koziegłowach, gm. Czerwonak”. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję.  

43. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie dotyczącej zadania pn. 
Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z budynków Zespołu Szkół w Kórniku wraz z 
izolacją  
ścian fundamentowych i drenażem opaskowym, zawartej w dniu 11.10.2017 r. z firmą  
TORAQUA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie  
w ww. umowie następujących zmian: 

− zwiększenie przedmiotu umowy o wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza 
sali gimnastycznej, 

− zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach 
przedmiotu umowy, o kwotę 16.836,24 zł, tj. do wysokości 336.636,24 zł, 

− zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.12.2017 r., 

− wprowadzenie terminu płatności faktury końcowej – do 7 dni.  
44. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na 

realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2018 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury 
fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony 
ludności. Zgłoszenia można składać do 15 grudnia 2017 r. do godz. 10.00. 

45. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na 
realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2018 w dziedzinie zwiększenia świadomości 
prawnej społeczeństwa. Zgłoszenia można składać do 15 grudnia 2017 r. do godz. 10.00. 

46. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na: Wykonanie podłączenia do sieci 
dystrybucyjnej ENEA Operator obiektów szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, do  dnia 15 grudnia 2017 r., z uwagi na konieczność  
poprawienia wykonanych nieprawidłowo przez ENEA Operator  sp. z o.o.  złączy kablowych. 

47. w sprawie akceptacji umowy o podwykonawstwo nr 26/2PB2/BOZR1/17 w zakresie robót 
budowlanych polegających na dostawie i montażu ścianki mobilnej Sw2 dla spółki MODUŁ sp. z 
o.o. z siedzibą w Kozerkach, na kwotę netto 55.500,00 zł przedstawioną zgodnie z umową 
wykonawczą nr ZP.272.00018.2017  z dnia 14.07.2017 r. na realizacje inwestycji pn. Budowa 
Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w 
Swarzędzu,  
os. Mielżyńskiego 5a,  przez Wykonawcę BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie. 

48. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na najem miejsc postojowych na potrzeby 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu z firmą RJ Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w poznaniu, która 
zaproponowała parking zlokalizowany w poznaniu przy ul. Kraszewskiego 28, miesięczny najem 
jednego miejsca postojowego w wysokości 138,00zł brutto, godzinę najmu jednego miejsca 
postojowego w wysokości 3,00 zł brutto. Zadanie realizowane będzie do wykorzystania kwoty 
64.000,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia zaplanowany został na okres od 02.01.2018 r. 
do 31.12.2018 r. 

49.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki w ramach zadania polegającego na powtórzeniu podobnych 
robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00007.2017 z dnia 06.04.2017 r. Część nr 1 – 
„Modernizacja korytarzy II i III piętra” (ul. Słowackiego 8 w Poznaniu) obejmującego wymianę 
pionów instalacji telefonicznej z montażem przełącznic telefonicznych. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na  zawarcie umowy  z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach tj. 
TWM sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, który zaproponował wykonanie zamówienia za kwotę 
8.000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 4 dni od dnia 
podpisania umowy. 

50. 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 
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i wykonania demontażu pojazdu – roweru typu „damka”. Upoważnienie wydano na okres  
od 07.12.2017 r. do 18.12.2017 r.  

51. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji z przeznaczeniem dla 
Powiatu Kartuskiego, w wysokości 200.000,00 zł. Kwota dotacji została wykorzystana w całości. 
Sprawozdanie końcowe z rozliczenia udzielonej dotacji znajduje się w załączniku do uchwały. 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego sprawdził sprawozdania ze sposobu realizacji 
dotacji pod względem merytorycznym oraz  finansowym i nie wniósł do niego żadnych uwag. 

52. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę jednego fabrycznie nowego autobusu przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich  
na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów 
Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9, w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez 
PFRON. Zarząd Powiatu  zatwierdził wybór oferty złożonej przez BUSIMPORT PL Sp. z o.o. z 
siedzibą w Nekli, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 588.000,00 zł brutto. 
Powyższa oferta była jedyną złożoną w przeprowadzonym postępowaniu. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 23 marca 2018 r. Na wykonanie zadania zamierzano 
przeznaczyć kwotę 600.000,00 zł brutto. 

53. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę materiałów eksploatacyjnych do 
urządzeń kopiująco – drukujących. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z 
Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. firmą JM Data s.c., Żebrowski 
Jarosław, Ryciak Maciej z siedzibą w Warszawie, która zaproponowała dostawę szacowanych ilości 
asortymentu za kwotę 165.526,02 zł brutto oraz, że przedmiot zamówienia będzie dostarczać w 
terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego zlecenia.  

54. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów udziału Powiatu 
Poznańskiego na Targach Edukacyjnych 2018 w Poznaniu, w wysokości 2.500,00 zł brutto. Targi 
odbędą się                w dniach od 23 do 25 marca 2018 r. Podczas trwania imprezy, pracownicy 
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu będą na stoisku udostępniać ofertę 
edukacyjną wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. Dodatkowo, w styczniu 2018 
roku, wszystkie szkoły oraz poradnie psychologiczno - pedagogiczne otrzymają wsparcie 
finansowe z przeznaczeniem na działania promocji bezpośredniej lub wynajem stoiska o 
powierzchni 4 m² na Targach Edukacyjnych. Zainteresowanie udziałem w Targach Edukacyjnych 
2018 wyrazili dyrektorzy: Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu oraz  Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu. 

55. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach zadania polegającego na powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r., dotyczącej 
przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1  
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. firmą 
BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, która zaproponowała wykonanie zamówienia za kwotę 
472.120,36 zł brutto. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 475.316,27 zł brutto. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 2 tygodni od dnia podpisania 
umowy.  

56.  w sprawie unieważnienia powtórzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyprodukowanych przez 
Wykonawcę, tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej, ponieważ oferta z najniższą ceną 
(906.121,65 zł brutto) przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, tj. 673.288,08 zł brutto.  

57.  w sprawie unieważnienia powtórzonego 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. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
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drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty, 
niepodlegającej odrzuceniu. 

58.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie dofinansowania związanego z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest i podpisanie umowy o udzielenie dofinansowania. Dofinansowanie ma 
formę dotacji i obejmuje demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów 
zawierających azbest. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest złożenie do dnia 21 grudnia 
2017 r. kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu, 
zawarcie umowy. 

59. w sprawie zakupu skanerów Fujitsu Fi-7260 – 2 szt., od firmy Sevencomp z siedzibą w Swarzędzu, 
za kwotę 9.766,20 zł brutto (7.940,00 zł netto). Zakup ww. skanerów jest konieczny w celu 
wymiany wyeksploatowanych i uszkodzonych urządzeń.  

60.  w sprawie podpisania umowy na dostawę licencji Microsoft WinSvrDCCore 2016 OLP 16 LicNLGov 
CoreLic (P/N 9EA- 00231) – 2 szt., z firmą Onex Group Jakub Hryciuk z siedzibą w Częstochowie,  
za kwotę 43.789,01 zł brutto.  

61. w sprawie rozbudowy sieci strukturalnej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu  
przy ul. Jackowskiego 18. Zarząd Powiatu postanowił zlecić ww. zadanie firmie T.T. SYSTEMS  
s.j. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 3.834,75 zł brutto. Rozbudowa sieci strukturalnej w budynku 
przy ul. Jackowskiego 18 obejmuje w szczególności: dostawę i montaż 6 gniazd RJ-45 kat. 6 UTP 
pok. 323, dostawę i montaż 6 gniazd zasilających 230 V pok. 323, wykonanie osobnego obwodu 
zasilającego 230 V zakończonego w rozdzielni pok. 323, doprowadzenie skrętki komputerowej 
oraz jej rozszycie na elementach końcowych, pomiary dynamiczne i elektryczne. Zarówno sieć 
komputerowa, jak i elektryczna w pok. 232 jest niedostosowana do obecnej liczby stanowisk 
pracy. Wynika to z poprzedniego przeznaczenia użytkowego tego pomieszczenia. Rozbudowa sieci 
podyktowana jest koniecznością przełączenia stanowisk komputerowych Biura Rady bezpośrednio 
do urządzeń sieciowych, znajdujących się w istniejącym punkcie dystrybucyjnym na III piętrze oraz 
zapewnienia źródeł zasilania dla tych urządzeń z obwodu dedykowanego dla urządzeń 
komputerowych.  

62.  w sprawie rozbudowy systemu kontroli dostępu w budynku przy ul. Jackowskiego 18. Zarząd 
Powiatu postanowił zlecić ww. zadanie firmie T.T. SYSTEMS s.j. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 
699,70 zł brutto. Rozbudowa systemu kontroli dostępu w budynku przy ul. Jackowskiego 18 
obejmuje w szczególności: dostawę i montaż radiolinii do zdalnego zwalniania rygla pok. 22, 
dostawę i montaż wyświetlacza informacyjnego pok. 22. Rozbudowa systemu podyktowana jest 
usprawnieniem pracy Archiwum Zakładowego. 

63.  w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli 
emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zarząd Powiatu 
przyznał 25 świadczeń, na ogólną kwotę 11.000,00 zł. Wysokość świadczenia wynosi od 300,00 zł 
do 1000,00 zł.    

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik – etap VI, z uwagą - w projekcie planu 
tereny przeznaczone pod poszerzenie drogi powiatowej nr 2477P należy oznaczyć jako KDZ.  
Projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, teren obsługi produkcji  
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, teren parku wiejskiego, tereny rowu melioracyjnego, 
tereny komunikacji: drogi publiczne, wewnętrzne, ciągi pieszo - rowerowe, tereny infrastruktury 
technicznej. Poza obszarem objętym projektem planu przebiega droga powiatowa 2477P Gądki – 
Szczodrzykowo. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu planuje inwestycję polegającą  
na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2477P na odcinku od drogi krajowej S11 węzeł 
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Gądki do drogi wojewódzkiej nr 434. W projekcie planu wprowadzone zostały poszerzenia zgodnie 
z projektem budowlanym oraz decyzją Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej nr 20/2017 z dnia 14.09.2017 r.  Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że w 
projekcie planu tereny przeznaczone pod poszerzenie drogi powiatowej należy oznaczyć jako KDZ. 
Zgodnie z § 4 ust. 2 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)  do dróg kategorii powiatowych zalicza się drogi klasy zbiorczej, 
głównej, głównej przyspieszonej. 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – Północy 
Zachód, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, teren 
zabudowy usługowej, tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni krajobrazowej, teren lasów, tereny 
infrastruktury technicznej, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg publicznych 
klasy lokalnej oraz dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, teren drogi rowerowej. Zarząd 
Powiatu zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych, jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu,  
z problemami komunikacyjnymi, możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów  
w zakresie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Intensywny stopień zainwestowania 
niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 
prowadzących w kierunku miasta Poznania. 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica, rejon ul. Polnej, gm. Rokietnica – projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej i zieleni 
urządzonej, teren zieleni izolacyjnej, teren wód powierzchniowych, tereny komunikacji: dróg 
publicznych, dróg wewnętrznych, tereny przeznaczone pod poszerzenie dróg publicznych, tereny 
publicznych ciągów pieszo – rowerowych. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne 
zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, z problemami komunikacyjnymi, 
możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych relacji 
społeczności lokalnej. Intensywny stopień zainwestowania niedostosowany do sieci dróg 
spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących w kierunku miasta 
Poznania. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego.  

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon 
ulicy 7 Pułku Strzelców Konnych, gm. Suchy Las  - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren sportu i rekreacji, teren zieleni, tereny komunikacji: tereny 
dróg publicznych dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych, tereny ciągów pieszo - rowerowych. 
Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych,  
jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wiąże się ze znacznym zwiększeniem 
natężenia ruchu, z problemami komunikacyjnymi, możliwością występowania dyskomfortu oraz 
problemów w zakresie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Intensywny stopień 
zainwestowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu 
na drogach prowadzących w kierunku miasta Poznania. 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Słonecznej w Murowanej Goślinie, gm. Murowana Goślina - projekt planu wyznacza teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i teren drogi wewnętrznej. Poza opracowaniem projektu 
planu przebiega droga powiatowa nr 2029P ulica Rogozińska w Murowanej Goślinie. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 

 
IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 
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1.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/195/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia 
Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2411P i 2441P. 

2.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie 
połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2018. 

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

4.  w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/221/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia  
2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2429P i 2440P, zmienionej Uchwałą  
Nr XXIV/332/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2016 r.  

5. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na 2017 rok. 
6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2023.  
7. w sprawie ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz 

ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania. 
8. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/409/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca  

2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina zadania zarządzania drogą powiatową nr 2460P  
w m. Czapury.  

9.  w sprawie zmiany uchwały Nr V/51/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 r.  
w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2466P, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Poznaniu  
Nr X/109/V/2015 z dnia 23 września 2015 r., Nr XVII/228/V/2016 z dnia 18 maja 2016 r.,  
Nr XXIV/336/V/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r., Nr XXV/345/V/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.,  
Nr XXXII/456/V/2017 z dnia 27 września 2017 r.  

10.  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
poznańskiego.  

11.  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/493/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 
2017 r. ws. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę ronda  
na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk. 

  

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 zgłoszonymi na XXXIV sesji Rady Powiatu w Poznaniu   

w dniu 22.11.2017 r.: 

− Radnej Powiatu E. Kuleczki – Drausowskiej, dotyczącej drogi powiatowej nr 2424P, łączącej 
miejscowość Kiekrz z miejscowością Rokietnica, 

− Radnego Powiatu M. Pietrzyńskiego, dotyczącej prognozowanych wyników finansowych 
wykonania budżetu za rok 2017 na koniec roku budżetowego, wg źródeł określonych w 
sprawozdaniu Rb-NDS sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jst. 

b) wnioskiem Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu w Poznaniu z dnia  
20.11.2017 r., dotyczącym propozycji uwzględnienia w projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego 
na rok  2018 w dziale „Informacje dodatkowe” punktu nr 3 – „Działania związane z uroczystymi 
obchodami  100-lecia Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia odzyskania Niepodległości”. 

c) pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22.11.2017 r., dotyczącym 
autopoprawki do projektu Uchwały, złożonego przez Klub Radnych PiS, w sprawie wyrażenia 
stanowiska Rady  Powiatu w Poznaniu, w przedmiocie wniosku o zmianę granic otuliny Parku 
Krajobrazowego  Puszcza Zielonka. 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie przyjęcia 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu na rok 2018.  
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4. Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami komisji stałych Rady Powiatu w Poznaniu, tj. Komisji 
Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury, Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji 
Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego, Komisji Oświaty  
i Wychowania, Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, dotyczącymi projektu budżetu 
Powiatu Poznańskiego na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Poznańskiego na lata 2018 – 2023. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie ww. projekty.  

5. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych 
indywidulanych dla ucznia SOS-W w Mosinie, w wymiarze 10 godzin tygodniowo, do końca zajęć 
dydaktycznych roku szkolnego 2017/2018.  

6. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla: 
a) uczennicy LO w Puszczykowie, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych  

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

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

szkolnym 2017/2018. 
7. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczania indywidulne dla uczennicy SOS-W w Mosinie,  

w wymiarze 8 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018. 
8. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego  

nr 31/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, polegającej 
na rozbudowie/przebudowie drogi powiatowej nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odcinku 
Napachanie - Rokietnica. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki: gmina Rokietnica, obręb 
Napachanie ark. 2, działka o nr ewid. 151/8, obręb Napachanie ark. 4, działka o nr ewid. 151/9,  
obręb Rokietnica ark. 9, działka o nr ewid. 1025, 1026, 972, 973, 992, 994.  Decyzja o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, zatwierdza projekt budowlany i zatwierdza podział 
nieruchomości. 

9. Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował projekt listu intencyjnego w sprawie współpracy  
w zakresie współfinansowania oferty edukacyjnej w obszarze szkolnictwa specjalnego, tworzonej 
przez Miasto Poznań, z której korzystają mieszkańcy Powiatu Poznańskiego.  

10. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową, 
przeprowadzoną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Kontrola została przeprowadzona 
przez Wydział Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę 
Poznańskiego, w okresie od 04.09.2017 r. do 21.09.2017 r. w zakresie: gospodarki kasowej, 
gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawdzenia stopnia 
realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą –  
od 01.01.2016 r.  do 31.07.2017 r. Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole kontroli  
z dnia 27.10.2017 r. podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. W piśmie z dnia 
07.11.2017 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 Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mosinie. Kontrola została 
przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia udzielonego przez 
Starostę Poznańskiego, w zakresie:  

− gospodarki kasowej oraz sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych  
po poprzednich kontrolach. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 26.06.2017 r.                                         
do 04.07.2017 r., 

− gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Kontrolę 
przeprowadzono w dniach od 24.07.2017 r. do 31.07.2017 r.   

 Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 30.04.2017 r. – w zakresie gospodarki kasowej,  
od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. – w zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia  
09.10.2017 r.  podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. W piśmie z dnia  
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16.10.2017 r. dyrektor jednostki złożyła dodatkowe wyjaśnienia do protokołu. Sformułowano 
zalecenia pokontrolne. 

12. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem  przesłanym przez Starostę Kartuskiego, który w imieniu 
społeczności powiatu, mieszkańców i samorządowców, wyraża podziękowanie za wsparcie                      
i przekazaną pomoc finansową, która przyczyniła się  do naprawienia skutków  sierpniowej 
nawałnicy na terenie powiatu kartuskiego. Do pisma dołączone jest sprawozdanie z 
wydatkowanie przekazanej kwoty w wysokości 200.000,00 zł. 

 
 
 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 11 grudnia 2017 r.  
 


