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OP.0021.1.2018 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

Od 11 grudnia 2017 r. do 23 lutego 2018 r. 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

W okresie od 11 grudnia 2017 r. do 23 lutego 2018 r. odbyło się 15 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 
1. 12 grudnia 2017 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
      Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
      Członek Zarządu    Zygmunt Jeżewski 
      Członek Zarządu    Piotr Zalewski 
     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
2. 15 grudnia 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 
    w części posiedzenia Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Romuald Najdek,  
 
3. 20 grudnia 2017 r., godz. 13:30, w którym udział wzięli: 
      Starosta      Jan Grabkowski 
      Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
      Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
      Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
    oraz 
    Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
    Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
4. 28 grudnia 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, 
 
5. 29 grudnia 2017 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 
      Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
      Członek Zarządu    Zygmunt Jeżewski 
      Członek Zarządu    Piotr Zalewski 
     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 
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6. 5 stycznia 2018 r., godz. 12:30, w którym udział wzięli: 
     Starosta     Jan Grabkowski 

      Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
    oraz 
    Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
    Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
7. 11 stycznia 2018 r., godz. 11:30, w którym udział wzięli: 

     Starosta     Jan Grabkowski 
      Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
    oraz 
    Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
    Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
8. 19 stycznia 2018 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 

     Starosta     Jan Grabkowski 
      Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
    oraz 
    Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
    Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
9. 25 stycznia 2018 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 

     Starosta     Jan Grabkowski 
      Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
    oraz 
    Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
    Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
10.  30 stycznia 2018 r., godz. 14:15, w którym udział wzięli: 

     Starosta     Jan Grabkowski 
      Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
    oraz 
    Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
11.  1 lutego 2018 r., godz. 13:30, w którym udział wzięli: 

     Starosta     Jan Grabkowski 
      Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
    oraz 
    Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
    Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
12.  7 lutego 2018 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli: 

     Starosta     Jan Grabkowski 
      Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
      oraz 
      Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
      Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
13.  16 lutego 2018 r., godz. 13:30, w którym udział wzięli: 

     Starosta     Jan Grabkowski 
      Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
           Członek Zarządu        Zygmunt Jeżewski 
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       oraz 
       Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
       Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
14.  20 lutego 2018 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli: 

     Starosta     Jan Grabkowski 
           Członek Zarządu       Zygmunt Jeżewski 
       oraz 
       Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 
 
15.  23 lutego 2018 r., godz. 13:30, w którym udział wzięli: 

     Starosta     Jan Grabkowski 
           Członek Zarządu       Zygmunt Jeżewski 
       oraz 
       Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
       Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 38 postanowień  
(w tym 5 o nieuzgodnieniu), 

2.  w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do spraw wyboru najbardziej 
korzystnych ofert na realizację zadania powiatu poznańskiego w roku 2018 z pomocy społecznej. 
Kandydatury można było składać do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 11:00. Ogłoszenie stanowi 
załącznik do uchwały, 

3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu opieki nad zabytkami powiatu 
poznańskiego na lata 2016 – 2019” za okres 2016 – 2017. Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187) Zarząd 
Powiatu co 2 lata sporządza sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami, które 
następnie przedstawia Radzie Powiatu, 

4. w sprawie zmiany uchwały Nr 1409/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert oraz preliminarza wydatków z budżetu Powiatu 
Poznańskiego na rok 2017 na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2017 
ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
typu A i typu B, zmienionej uchwałą Nr 1681/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 
2017 r. Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji o kwotę 12.933,60 zł, zgodnie z zawiadomieniem 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2017 r. nr FB-I.3111.374.2017, 

5. w sprawie powołania 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 roku 2018, w następującym 
składzie: 
1) Przewodniczący Komisji – Zygmunt Jeżewski Członek Zarządu Powiatu, 
2) Członkowie Komisji: 

− Teresa Gromadzińska Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, 

− Elżbieta Bijaczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Poznaniu, 

− Elżbieta Tonder Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. 
Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do uchwały, 

6. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych spółce Eden Springs Sp. z o.o. ul Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, 
na sukcesywną dostawę 3300 szt. butli (18,9 l) wody naturalnej źródlanej, w okresie  
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od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wraz z dzierżawą dystrybutorów oraz przeprowadzeniem 
sanityzacji urządzeń, za kwotę 35.110,35 zł brutto. Zamówienie obejmuje budynki Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filie Wydziału Komunikacji 
i Transportu w Pobiedziskich przy ul. Kościuszki 4, Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25 i Stęszewie 
przy ul. Poznańskiej 20, 

7.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na dostawę prasy codziennej i publikacji dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, firmie GRAMOND PRESS S.A. ul. Lubicz 3, 31 - 034 Kraków, za kwotę 
38.590,69 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 01.01.2018 r.  
do 31.12.2018 r., do momentu dostarczenia wszystkich egzemplarzy opublikowanych w 2018 r.,  

8. w sprawie upoważnienia Pani Aldony Janyszak – Laska – I Zastępcy Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu do podpisywania Wystąpień Realizatora Programu  
o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny 
Samorząd” oraz podpisywania z PFRON umów określających wysokość przyznanych środków 
finansowych w ramach ww. programu. Celem ww. Programu jest udzielanie wsparcia finansowego 
osobom niepełnosprawnym na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, stosownie do stopnia i rodzaju 
niepełnosprawności, 

9. w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Woźnicy - II Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu do podpisywania Wystąpień Realizatora Programu o przyznanie 
środków finansowych PFRON na realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” oraz 
podpisywania z PFRON umów określających wysokość przyznanych środków finansowych  
w ramach ww. programu. Celem ww. Programu jest udzielanie wsparcia finansowego osobom 
niepełnosprawnym na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, stosownie do stopnia i rodzaju 
niepełnosprawności, 

10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2018 roku,  
w specjalności Lekarz – Ortopeda, z Konsorcjum lekarzy ortopedów: Pan Robert Matuszewski 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Ortopedyczny Robert Matuszewski z siedzibą  
w Gortatowie – Lider, Pani Ewa Chirowska – Janowska Prywatny Gabinet Ortopedyczny z siedzibą 
w Poznaniu – Partner, które zaproponowało wydawanie jednej oceny za kwotę 36,90 zł brutto. 
Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. lub do 
wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 
83.025,00 zł brutto, 

11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2018 roku,  
w specjalności Lekarz – Pediatra, z Panią Elżbietą Maciejewską prowadząca Indywidulaną 
Specjalistyczną Praktykę Lekarską z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała wydawanie jednej 
oceny za kwotę 36,90 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres  
od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył  
na realizację zamówienia, tj. do wysokości 59.040,00 zł brutto, 

12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2018 roku,  
w specjalności Lekarz – Psychiatra, z Panem Witoldem Goździkiem, prowadzącym Specjalistyczną 
Praktykę Lekarską Witold Goździk z siedzibą w Poznaniu, który zaproponował wydawanie jednej 
oceny za kwotę 43,05 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres  
od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył  
na realizację zamówienia, tj. do wysokości 43.050,00 zł brutto,  

13. w sprawie zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  
24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)  
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na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach  
do ulg i uprawnień na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  
w Poznaniu w 2018 roku, w specjalności Lekarz – Okulista, ponieważ na ogłoszenie dotyczące 
wydawania ww. orzeczeń, nie odpowiedział żaden Wykonawca. W związku z powyższym  
nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, 

14. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2018 roku,  
w specjalności Lekarz – Neurolog, z Panem Michałem Ratajczakiem prowadzącym Specjalistyczną 
Indywidualną Praktykę Lekarską Michał Ratajczak z siedzibą w Śremie, który zaproponował 
wydawanie jednej oceny za kwotę 36,90 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został 
na okres od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający 
przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 22.140,00 zł brutto, 

15.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki 
na dostawę pomocy naukowych obejmujących swoim zakresem urządzenia na potrzeby zajęć  
z dietetyki. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do 
wzięcia udziału w negocjacjach, tj. E.C.E. Konrad Łukaszewicz z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, 
na kwotę 2.492,00 zł brutto. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Gotowi do 
pracy – poprawa zdolności do zatrudniania uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin wykonania zadania, zgodnie 
z propozycją Wykonawcy, wyniesie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

16. 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 pojazdów o nr rej: PO 8F565, PP 6038F i PO 8075T. Upoważnienie wydano 
na okres od 15.12.2017 r. do 27.12.2017 r., 

17. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy 
Suchy Las. Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg gminnych na 
terenie gminy Suchy Las, następujących dróg: 

− ul. Św. Michała w m. Jelonek, gm. Suchy Las na działce o nr ewid. 219/7, obręb 0008 Jelonek, 

− ul. Węgierska w m. Chludowo, gm. Suchy Las na działce o nr ewid. 519/8 obręb 0002 Chludowo, 

− ul. Rodowa w m. Złotkowo, gm. Suchy Las na działkach o nr ewid.: 3/24 (fragment), 3/35, 4/59 
obręb 0006 Złotkowo, 

− ul. Gryczana i ul. Oświatowa w m. Golęczewo, gm. Suchy Las na działkach o nr ewid.: 282/1 
(fragment), 283/12, 329/2 (fragment), 278/4 (fragment), 278/8 obręb 0003 Golęczewo. 

Przedmiotowe drogi ul. Św. Michała w m. Jelonek, ul. Węgierska w m. Chludowo, ul Rodowa  
w m. Złotkowo, ul. Gryczana i ul. Oświatowa w m. Golęczewo nie są drogami w myśl art. 4 pkt 2 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, gdzie droga to „budowla wraz z drogowymi 
obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno – użytkową, 
przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym”, a stanowią 
jedynie pas terenu wydzielony do poruszania się pojazdów i pieszych. W związku z powyższym 
przedmiotowe drogi nie mogą zostać zaliczone do kategorii dróg gminnych, 

18. w sprawie dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy nr ZP.272.00029.2017  
na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu w zakresie określonym w § 1 Umowy, 
zawartej w dniu 30.06.2017 r. z Przedsiębiorstwem Usług Przyrodniczo – Leśnych Taxus. Termin 
wykonania przedmiotu umowy w części dotyczącej przeprowadzenia prac terenowych, 
opracowania dokumentacji oraz map wektorowych lasów wyznaczono do dnia 19.12.2017 r. 
Przedmiot umowy w pozostałej części zostanie wykonany do dnia 30.03.2018 r., 
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19. w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi DW 307,  
ul. Poznańskiej z ul. Leśną i ul. Jodłową w Niepruszewie. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 
ww. inwestycję, 

20. w sprawie przeprowadzenia kolejnego 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. Zamówienie realizowane będzie do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania, tj. do wysokości 673.288,02 zł brutto, jednak  
nie dłużej niż do 31.12.2018 r., 

21. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Renowacja elewacji zewnętrznej 
drewnianego budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie” przez Panią Katarzynę i Pana 
Zbigniewa Bekasiak. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania  
na kwotę 38.000,00 zł brutto. Pani Katarzyna i Pan Zbigniew Bekasiak wykonali w terminie prace 
określone w umowie z dnia 01.06.2017 r. i złożyli sprawozdanie z wykonania zadania wraz  
z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym 
przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją 
fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł  
do niego uwag, 

22. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Konserwacja polichromii 
sklepienia w nawie głównej w Kościele p.w. Św. Andrzeja Ap. w Komornikach” przez Parafię 
Rzymskokatolicką p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach. Zarząd Powiatu przyjął 
sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 45.000,00 zł brutto. Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach 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, 

23. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Konserwacja murów 
obwodowych kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach. Elewacja frontowa 
wieży – strona zachodnia – wejściowa” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP 
w Tulcach. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 
35.000,00 zł brutto. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach wykonała  
w terminie prace określone w umowie z dnia 10.04.2017 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania 
zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie 
zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków  
i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził 
sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag, 

24. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Odnowienie lub całkowite 
odtworzenie okien, w tym ościeżnic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia 
dachowego, rynien i rur spustowych wraz z zakupem i montażem instalacji odgromowej oraz 
remont części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania 
przybudówki południowej budynku kościoła parafialnego” przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. 
Wszystkich Świętych w Kórniku. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania  
ww. zadania na kwotę 248.000,00 zł brutto. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych  
w Kórniku wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 07.04.2017 r. i złożyła 
sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych 
przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora 
Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej 
sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag, 

25. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Remont uszkodzonej elewacji 
wraz z naprawą tarasu Dworu we Wronczynie” przez Panią Agnieszkę Chudzińską oraz Pana Jacka 
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Chudzińskiego. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 
31.423,68 zł brutto. Pani Agnieszka Chudzińska oraz Pan Jacek Chudziński wykonali w terminie 
prace określone w umowie z dnia 10.05.2017 r. i złożyli sprawozdanie z wykonania zadania wraz  
z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym 
przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją 
fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do 
niego uwag, 

26. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację 
zadania powiatu poznańskiego w roku 2018 z pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, w zakresie „Zapobiegania zjawisk 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 doprowadzanych z terenu powiatu 
poznańskiego w roku 2018”, w następującym składzie:  

− Przewodniczący – Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański,  

− Członek – Zygmunt Jeżewski Członek Zarządu Powiatu.   
W wyniku ogłoszonego Uchwałą Nr 2147/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 grudnia  
2017 r. naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie, żadna  
z organizacji nie zgłosiła kandydatów na członków komisji konkursowej. Zgodnie z ustawą z dnia 
24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przypadku, kiedy żadna 
organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, komisja konkursowa może działać bez 
udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  
ww. ustawy, 

27.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Konserwacja i restauracja witraży 
okrągłych (x2) i triforyjnego z kościoła p.w. Św. Mikołaja w Żydowie, gm. Rokietnica” przez Parafię 
Rzymskokatolicką p.w. Św. Mikołaja w Żydowie. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe  
z wykonania ww. zadania na kwotę 15.000,00 zł brutto. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja 
w Żydowie 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, 

28.  w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 8/2PB2/BOZR/17, 
przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r.,  
na realizację inwestycji pn.: Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1  
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, przez Wykonawcę BUDIMEX 
S.A. z siedzibą w Warszawie. W umowie zawartej z firmą ZOHA Wojciech Popłonikowski z siedzibą 
w Błaszkach zmianie ulega termin zakończenia robót objętych umową na 31.03.2018 r., 

29.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 27/2PB2/BOZR/17, w zakresie robót 
budowlanych, polegających na dostawie i montażu stalowych schodów spiralnych, 
przygotowanego dla przedsiębiorcy Andrzeja Bociańskiego oraz Pawła Osińskiego, prowadzących 
łącznie działalność pod firmą Zakład Ślusarski Spółka Cywilna Andrzej Bociański, Paweł Osiński  
z siedzibą w Poznaniu, na kwotę netto 31.500,00 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, 

30.  w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 14/2PB2/BOZR/17, 
przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r.,  
na realizację inwestycji pn.: Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1  
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, przez Wykonawcę BUDIMEX 
S.A. z siedzibą w Warszawie. W umowie zawartej z firmą ZISTAN Inżynieria Sanitarna Grzewcza  
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inż. Stanisław Kaniewski z siedzibą w Poznaniu, zmianie ulega termin zakończenia robót objętych 
umową na 31.03.2018 r., 

31.  w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 2/2PB2/BOZR/17, 
przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r.,  
na realizację inwestycji pn.: Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1  
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, przez Wykonawcę BUDIMEX 
S.A. z siedzibą w Warszawie. W umowie zawartej z firmą TKZ Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, 
zmianie ulega termin zakończenia robót objętych umową na 30.06.2018 r., 

32.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych spółce Prolift Sp. z o.o. ul. Kościelna 21, 60-536 Poznań,  
na prowadzenie konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej dwóch dźwigów 
osobowych, przystanków i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 oraz dwóch dźwigów dwunożycowych w budynku 
Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 12.398,40 zł brutto, 

33.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na tłumaczenie dokumentów w trybie zwykłym, pisemnym dla 
potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu firmie EBS Group s.c. Anna Bętkowska, Agnieszka 
Imierowicz, ul. Bogusławskiego 12/1 60-214 Poznań. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 
24.000,00 zł brutto, 

34.  w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „Program edukacyjno - korekcyjny PARTNER”, 
udzielonej Fundacji Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu, w kwocie 5.600,00 zł. 
Fundacja przedłożyła w dniu 02.11.2017 r. sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, do którego 
po dokonaniu oceny merytorycznej i finansowej, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia wniósł 
uwagi i wezwał do złożenia korekty. Do przedłożonej w dniu 21.11.2017 r. korekty sprawozdania 
nie wniesiono uwag i stwierdzono, że przekazana dotacja została w całości rozliczona prawidłowo, 

35.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wykonanie projektu statuetki – Pucharu Starosty 
Poznańskiego wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Zarząd Powiatu postanowił 
przeznaczyć kwotę 29.950,00 zł brutto na pokrycie kosztów wykonania projektu statuetki oraz 
przeniesienia praw autorskich do pucharów Starosty Poznańskiego, których wykonawcą jest firma 
Podium Trofea Sportowe z siedzibą w Czerwonaku, reprezentowana przez Karolinę Rychter. 
Puchary Starosty Poznańskiego wręczane są podczas wielu wydarzeń, festynów i różnych spotkań 
o charakterze sportowym oraz kulturalnym w powiecie poznańskim. W celu zgodnego z prawem 
wykorzystania projektu konieczne jest przeniesienie majątkowych praw autorskich na Powiat 
Poznański, co pozwoli w przyszłości na zamówienie Pucharów u innego, konkurencyjnego 
wykonawcy, 

36.  w sprawie zatwierdzenia wyników I pisemnego przetargu publicznego ofertowego na sprzedaż 
samochodów służbowych stanowiących własność Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu 
postanowił o zbyciu samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA 1,8 rok produkcji 2011 numer 
rejestracyjny PO 264SE, za kwotę 20.501,00 zł brutto Panu Krzysztofowi Czeszakowi oraz 
samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA 1,8 rok produkcji 2011, numer rejestracyjny  
PO 265SE, za kwotę 21.444,00 zł brutto Panu Przemysławowi Kaźmierczakowi.  Proponowane ceny 
są wyższe niż ceny wywoławcze ustalone przez rzeczoznawców Stowarzyszenia Rzeczoznawców 
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego – RZECZOZNAWCY – MOT, 

37.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki 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 (Dz.U. z 2017 r.  
poz. 1260 ze zm.). Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym 
do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Konsorcjum: Lider – Zakład Usług Motoryzacyjnych  
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i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa, Andrzej Mocydlarz z siedzibą w Poznaniu, Partner – 
PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, które zaproponowało realizację zamówienia za kwotę 
38.952,94 zł brutto. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 50.000,00 zł brutto. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2017 r.,  

38.   w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017, 
39.   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  

o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w roku 2018,  
z Panem Mariuszem Ganske, zamieszkałym w Poznaniu, na okres od 02.01.2018 r.  
do 31.12.2018 r. W celu zapewnienia ciągłości procesu orzekania w Powiatowym Zespole do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności, niezbędne jest zatrudnienie lekarza chirurga. Koszt zlecenia  
nie przekroczy kwoty 30.000,00 zł brutto, 

40.  w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  
w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
Powiatu i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy. Upoważnienie, dotyczy 
kierowników następujących jednostek budżetowych Powiatu Poznańskiego: 

− Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 

− Zespół Szkół w Kórniku, 

− Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, 

− Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, 

− Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu, 

− Zespół Szkół w Mosinie, 

− Zespół Szkół w Bolechowie, 

− Zespół Szkół w Rokietnicy, 

− Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie, 

− Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

− Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu, 

− Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Puszczykowie, 

− Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Swarzędzu, 

− Dom Dziecka w Kórniku - Bninie, 

− Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, 

− Ośrodek interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, 

− Dom Rodzinny w Swarzędzu, 

− Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 

− Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 

− Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, 

− Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 

− Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, 
41.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ulicy Wiejskiej w Luboniu”, 

gm. Luboń, 
42. w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Jankiewicza – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1  

im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych  
z realizacją projektu w ramach programu Erasmus+, pod tytułem „Mechatronika – dziedzina 
rozwoju nowoczesnego przemysłu w produkcji samochodów”. Upoważnienie obejmuje  
w szczególności podpisanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, podpisanie umowy na 
realizację projektu, dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji w Warszawie, podpisywanie dokumentów oraz składanie oświadczeń woli 
dotyczących programu, 

43. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na 
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rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2018 roku  
z lekarzem neurologiem Ewą Jóźwik, w terminie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Koszt zlecenia 
nie może przekroczyć kwoty 12.000,00 zł brutto,  

44.  w sprawie przyjęcia treści porozumienia w sprawie współpracy w zakresie organizacji XV i XVI  
edycji Konkursu o tytuł „Poznański Lider Przedsiębiorczości” oraz przyjęcia treści porozumienia  
w sprawie powołania partnera merytorycznego XV i XVI edycji o tytuł „Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości” Treść porozumienia stanowi załącznik do uchwały, 

45. w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Poznańskiego położonej w gminie Stęszew, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Zamysłowo, 
arkusz mapy 2, działki nr 192/10 o pow. 0,1400 ha i 192/8 o pow. 0,3920 ha, zapisanej w księdze 
wieczystej KW nr PO1S/00057560/3 oraz niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 
współwłasność Powiatu Poznańskiego w udziale wynoszącym 1/2, położonej w gminie Stęszew, 
oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Zamysłowo, arkusz mapy 2, działka nr 192/6  
o pow. 0,0194 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1S/0005761/3. Nieruchomości 
przekazuje się w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu w celu realizacji zadań 
statutowych. Przedmiotowe nieruchomości stanowią Obwód Drogowy w Zamysłowie. Ustalono 
dla ww. nieruchomości opłaty roczne w wysokości 1% ceny nieruchomości, tj. 6.344,59 zł. 
Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu prawa trwałego zarządu do księgi wieczystej, 

46.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Roboty budowlane związane  
z renowacją Zamku w Kórniku wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim – wykonanie prac 
remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – elewacja frontowa” przez Polską Akademię 
Nauk Bibliotekę Kórnicką, na kwotę 230.000,00 zł. Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnica 
wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 05.05.2017 r. i złożyła sprawozdanie  
z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie 
zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków  
i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził 
sprawozdanie i wniósł do niego uwag,  

47. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rewaloryzacje wnętrz dawnego kompleksu 
cysterskiego obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  
im. Synów Pułku w Owińskach pl. Przemysława 9 – etap I. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez „ORLIKON” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 11.979.436,11 zł brutto, okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia 5 lat 
oraz udzielono 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowalne. Funkcję kierownika budowy 
pełnić będzie Pan Jacek Malanowski. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres  
12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.  Zamówienie realizowane jest 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.  
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta,  

48.  w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie, 

49. w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług ustalania zgonu i jego przyczyny oraz 
wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego w 2018 r. 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 45.000,00 zł 
brutto (500,00 zł brutto za jednostkową usługę), 

50.  w sprawie zawarcia umowy na zarządzanie archiwum akt pracowniczych dotyczących 
zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” spzoz, na kwotę 676,50 zł brutto 
miesięcznie. Umowa zostaje zawarta od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

51.  w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz zatwierdzenia preliminarza wydatków z budżetu 
powiatu poznańskiego na realizację zadania z pomocy społecznej. Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty Stowarzyszenia MONAR z siedzibą w Warszawie  na  realizację zadania Powiatu 
Poznańskiego w roku 2018 z pomocy społecznej w zakresie „Zapobiegania  zjawisku przemocy  



11 
 

w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym  
i uzależnieniom w powiecie poznańskim”, polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień   
dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2018 roku”, na kwotę 450.000,00 zł. 
W konkursie złożona została jedna oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne określone  
w ogłoszeniu o konkursie ofert, 

52.  w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty 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. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty Fundacji Polskich Kawalerów 
Maltańskich „Pomoc Maltańska” z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 437.460,00 zł brutto, 

53. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok,  
54.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo Nr 29/2PB2/BOZR1/17 w zakresie robót 

budowlanych, polegających na dostawie i montażu drzwi stalowych oraz hpl, dla spółki ASSA 
ABLOY MERCOR DOORS Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, na kwotę netto 599.000,00 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 ZS nr 1  
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą  
w Warszawie,  

55.  w sprawie wydania pozytywnej opinii – z uwagami, dotyczącej budowy dwutorowej napowietrznej 
linii 400 kv relacji Piła Krzewina – Plewiska. Budowa linii ma na celu zastąpienie wysłużonej 
jednotorowej linii napowietrznej 220kV. Projektowany odcinek linii o długości ok. 92,34 km będzie 
przebiegał w całości po terenie województwa wielkopolskiego,  

56.  w sprawie wydania pozytywnej  opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ulicy Okrężnej i Fabrycznej 
w Kicinie, gm. Czerwonak”, 

57.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Przebudowa/rozbudowa ulicy 
Zaborskiej w Puszczykowie Zaborzu, gm. Swarzędz, 

58.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i rozliczenia udzielonej dotacji z przeznaczeniem  
dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Powiatu Gnieźnieńskiego. Dotacja dla 
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w wysokości 10.000,00 zł oraz dotacja dla Powiatu 
Gnieźnieńskiego w wysokości 100.000,00 zł, zostały wykorzystane w całości, 

59.  w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Poznańskiego - 2 sztuk wierzb białych o obwodach pni: 250 cm oraz 335 cm, z terenu 
działki o numerze ewidencyjnym 1209/1 (arkusz mapy 22), obręb Mosina, stanowiącej własność 
Powiatu Poznańskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych im. Adama Wodziczki w Mosinie, 

60. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki 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 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.), zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej.  
Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac 
do usług będących przedmiotem zawartej w dniu 22.12.2016 r. umowy nr ZP.272.00080.2016,  
do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania,  
tj. do wysokości 188.000,00 zł brutto, jednak nie dłużej niż do 31.12.2018 r. Do wzięcia udziału  
w negocjacjach zaprasza się Konsorcjum: Lider - Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych 
POLHOL Pomoc Drogowa, Andrzej Mocydlarz z siedzibą w Poznaniu, Partner - Auto - Chara Pomoc 
Drogowa Transport Specjalny z siedzibą w Poznaniu, Partner - PERS Roman Pers z siedzibą  
w  Suchym Lesie, 

61. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie konserwacji systemów oraz instalacji 
elektrycznych wraz z usuwaniem awarii ww. systemów i instalacji, zamontowanych w budynkach 
stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, firmie Zakład Elektronicznych Systemów –  
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Grzegorz Józefowski z siedzibą w Poznaniu. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 33.347,76 zł 
brutto, w tym: 

− 17.712,00 zł brutto – dla budynku przy ul. Jackowskiego 18, 

− 7.995,00 zł brutto – dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, 

− 1.648,20 zł brutto – dla budynku przy ul. Poznańskiej 20 w Stęszewie – Filia Wydziału 
Komunikacji i Transportu, 

− 5.992,56 zł brutto – dla budynku przy ul. Plac Parkowy 1 w Skrzynkach.  
Przedmiot zamówienia świadczony będzie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 

62.  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego na 
2018 rok. Zarząd Powiatu zatwierdził kontrole w 16 jednostkach organizacyjnych w zakresie: 
gromadzenia środków publicznych, w tym ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie 
gromadzenia środków publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków, 
zawierania umów związanych z gromadzeniem środków publicznych. Wykaz kontrolowanych 
jednostek zawarty jest w załączniku do uchwały, 

63.  w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Wymiana pokrycia 
dachowego i inne zgodnie z pozwoleniem Powiatowego Konserwatora Zabytków w kościele  
p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych  
w Chludowie, na kwotę 15.452,93 zł brutto. W dniu 08.12.2017 r. wpłynęło sprawozdanie  
z wykonania ww. zadania zawierające następujące błędy: 

− brak protokołu odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 
wykonanych przy obiekcie zabytkowym, potwierdzonego przez właściwe służby 
konserwatorskie, stwierdzające wykonanie zadania objętego umową nr 281/17 z dnia 
27.04.2017 r., zawartą z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Chludowie, 

− brak kosztorysu powykonawczego za wykonane prace lub roboty, zgodnie z umową nr 281/17, 
zatwierdzonego przez właściwe służby konserwatorskie pod kątem zgodności z wydanym 
pozwoleniem konserwatorskim. Nie dostarczono zestawienia faktur (rachunków) ani 
odpowiednio opisanych dokumentów księgowych, wyjaśniających przeznaczenie środków 
dotacji na wykonane prace zgodnie z ww. umową, 

− błędne terminy realizacji zadania, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy nr 281/17  
z dnia 27.04.2017 r. Termin wykonania zadania zgodnie z ww. umową to 01.05.2017 r. - 
05.12.2017 r. Natomiast zadanie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem zostało wykonane  
w terminie od 01.04.2017 r. do 27.04.2017 r., 

− błędne oświadczenie autora zdjęć, że wyraża zgodę na niekomercyjne wykorzystanie przez 
Powiat w celach promocyjnych fotografii, dołączonych do sprawozdania. W złożonym 
sprawozdaniu przedstawiono powyższe oświadczenie dotyczące zdjęć dołączonych do 
wniosku złożonego w dniu 27.02.2017 r., 

− Beneficjent nie zachował procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania, 
zadeklarowanego w zaktualizowanym kosztorysie, stanowiącym załącznik do umowy  
nr 281/17 z dnia 27.04.2017 r.  

W związku z powyższym na podstawie § 7 ust. 4 umowy nr 281/17 zawartej w dniu 27.04.2017 r. 
z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Chludowie wezwano pisemnie  
i telefonicznie Beneficjenta do złożenia uzupełnienia sprawozdania z wykonania zadania pn.: 
„Wymiana pokrycia dachowego i inne zgodnie z pozwoleniem Powiatowego Konserwatora 
Zabytków w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie", w terminie 3 dni od daty doręczenia 
pisma. Pismo dotyczące wezwania do uzupełnienia sprawozdania odebrano dnia 13.12.2017 r.  
W związku z niezłożeniem wyjaśnień i nieuzupełnieniem sprawozdania w wyznaczonym  
w terminie, ocenie podlega sprawozdanie złożone w dniu 08.12.2017 r. Z uwagi na wyżej 
wymienione błędy w sprawozdaniu oraz brak wymaganych załączników, nie można stwierdzić,  
że prace określone w umowie nr 281/17 z dnia 27.04.2017 r. zostały wykonane. Nie ma zatem 
podstaw do przekazania dotacji, w wysokości 15 452,93 zł brutto, 

64. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
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Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2018 roku,  
w specjalności Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych, z Konsorcjum: Pani Ewa Śpikowska – 
Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą w Poznaniu – Lider, Pani Katarzyna 
Grabańska – Martyńska – Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą w Poznaniu – Partner,  
które zaproponowało wydawanie jednej oceny za kwotę 36,90 zł brutto. Termin wykonania 
zadania zaplanowany został na okres do 31.12.2018 r. lub do wykorzystania kwoty, jaką 
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 73.800,00 zł brutto, 

65. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Przebudowa ulicy Poziomkowej w Zalasewie  
od ulicy Rivoliego do skrzyżowania z ulicą Przybylskiego oraz od ulicy Poziomkowej w kierunku 
północnym do istniejącej nawierzchni”, gm. Swarzędz. Przedmiotowa inwestycja będzie polegała 
m.in. na rozbiórce istniejących i budowie nowych nawierzchni jezdni i chodników, przebudowie 
i/lub zabezpieczeniu kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, budowie odcinków 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wycince drzew i krzewów, urządzeniu zieleni, 

66. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych przedsiębiorstwu Berendsen Textile Service Sp. z o.o., ul. Duńska 1, 
83-330 Żukowo, na najem mat wejściowych oraz ich okresową wymianę na czyste w budynku 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 oraz w Filii Wydziału Komunikacji  
i Transportu w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25, w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r. 
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 28.000,00 zł brutto, 

67. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych przedsiębiorstwu Berendsen Textile Service Sp. z o.o., ul. Duńska 1, 
83-330 Żukowo, na najem i montaż urządzeń higienicznych i ich serwis oraz dostawę materiałów 
eksploatacyjnych do budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18,  
w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 36.079,83 zł 
brutto, 

68. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W celu 
sprawnego funkcjonowania Starostwa, powstała konieczność uregulowania oraz uaktualnienia 
zakresu zadań z uwzględnieniem zmian przepisów normujących obowiązki organów administracji 
publicznej, kwestii nadzoru oraz podziału kompetencji Starosty i I Członka Zarządu. Strukturę 
organizacyjną, w tym nadzór Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika oraz Sekretarza 
nad komórkami organizacyjnymi, odzwierciedla schemat organizacyjny Starostwa, stanowiący 
załącznik do Uchwały. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r., 

69. w sprawie zmiany wynagrodzenia w umowie ZP.272.00009.2017 w zakresie świadczenia usługi 
sprzątania budynku przy ul. Jackowskiego 18, zawartej z Biurem Handlowo Usługowym Vigor  
sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, z dniem 01.01.2018 r., w związku ze zmianą przepisów dotyczących 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku 2018. 
Wartość wynagrodzenia w ww. umowie ustala się w wysokości 578.818,68 zł, 

70. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 33/2PB2/BOZR1/17, dotyczącej 
dostawy i montażu balustrad, pochwytów oraz ścianek szklanych, w zakresie określonym  
w Załączniku nr 1, na kwotę netto 255.000,00 zł, przygotowanego dla spółki BAGO Sp. z o.o., Sp. k. 
z siedzibą w Szamotułach, 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, 

71. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 32/2PB2/BOZR1/17, dotyczącej 
robót budowlanych polegających na tynkowaniu i szpachlowaniu, w zakresie określonym  
w Załączniku nr 1, na kwotę netto 202.803,00 zł, przygotowanego dla przedsiębiorcy Roberta 
Przybylskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Robert Przybylski 
Przedsiębiorstwo Budowlane PERBUD z siedzibą w Osińcu, 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  
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w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi Poznańskiemu, przez Wykonawcę BUDIMEX S.A.  
z siedzibą w Warszawie, 

72. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, będącego 
własnością Powiatu Poznańskiego. W związku z tym, że przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego nie regulują wprost zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 
ruchomego, którego właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, natomiast zasadą jest, 
aby mieniem tym zarządzać w sposób racjonalny i przejrzysty, konieczne jest wprowadzenie takich 
zasad w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach podległych powiatowi. Uchwała reguluje m.in. 
kwestie dotyczące sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz 
prawami na dobrach niematerialnych, sprzedaży, dzierżawy oraz najmu zbędnych lub zużytych 
składników rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych praw na dobrach materialnych, 
użyczenia, przekazywania i darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na 
dobrach niematerialnych, likwidacji zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego oraz 
gospodarowania pojazdami usuniętymi z terenu powiatu. Ww. zasady obowiązują od dnia  
01.01.2018 r., 

73. w sprawie upoważnienia Starosty Poznańskiego do gospodarowania składnikami rzeczowymi 
majątku ruchomego, stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego, a użytkowanymi przez 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, w tym szczególności do sprzedaży tych składników, oddawania 
w najem i likwidacji. W związku z ustanowieniem przez Zarząd Powiatu w Poznaniu, zasad 
szczegółowo regulujących proces gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, 
zasadne jest upoważnienie Starosty Poznańskiego - kierownika Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu, do jednoosobowego podejmowania decyzji, dotyczących przeznaczenia 
poszczególnych składników majątku, stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, 

74. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do gospodarowania 
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego. 
Zarząd Powiatu upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do gospodarowania prawami 
na dobrach niematerialnych oraz składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, będącymi 
własnością Powiatu Poznańskiego, a użytkowanymi przez podległe powiatowi ww. jednostki,  
w tym szczególności do sprzedaży tych składników, oddawania w najem i likwidacji, 

75. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. 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 przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, w następującym składzie: 

1) Komisja ds. edukacji: 
a) Przewodniczący – Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz 

Łubiński, 
b) Członkowie: 

− Członek Zarządu Powiatu Zygmunt Jeżewski, 

− Członek Zarządu Powiatu Piotr Zalewski. 
2) Komisja ds. kultury: 
a) Przewodniczący – Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz 

Łubiński, 
b) Członkowie: 

− Członek Zarządu Powiatu Zygmunt Jeżewski, 

− Członek Zarządu Powiatu Piotr Zalewski. 
3) Komisja ds. kultury fizycznej i turystyki: 
a) Przewodniczący – Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz 

Łubiński, 
b) Członkowie: 

− Członek Zarządu Powiatu Zygmunt Jeżewski, 

− Członek Zarządu Powiatu Piotr Zalewski. 
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4) Komisja ds. pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia: 
a) Przewodniczący – Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz 

Łubiński, 
b) Członkowie: 

− Członek Zarządu Powiatu Zygmunt Jeżewski, 

− Członek Zarządu Powiatu Piotr Zalewski. 
5) Komisja ds. ratownictwa i ochrony ludności: 
a) Przewodniczący – Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz 

Łubiński, 
b) Członkowie: 

− Członek Zarządu Powiatu Zygmunt Jeżewski, 

− Członek Zarządu Powiatu Piotr Zalewski, 
76.  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań powiatu 

poznańskiego w roku 2018 w dziedzinie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy o nieopłatnej 
pomocy prawnej, w następującym składzie: 

a) Przewodniczący – Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz 
Łubiński, 

b) Członkowie: 

− Członek Zarządu Powiatu Zygmunt Jeżewski, 

− Członek Zarządu Powiatu Piotr Zalewski. 
77. w sprawie zatwierdzenia wyników kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę, wyprodukowanych 
przez Wykonawcę, tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez firmę UTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy, która na potrzeby porównania  
i oceny ofert zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 906.121,65 zł, z terminem dostawy 
tablic rejestracyjnych – 5 dni i terminem dostawy wtórników – 2 dni. Zamówienie będzie 
realizowane do kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na wykonanie zadania, tj. do wysokości 
673.288,08 zł brutto, jednak nie dłużej niż do 31.12.2018 r., 

78. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki 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 (Dz.U. z 2017 r.,  
poz. 1260 ze zm.). Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym 
do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Konsorcjum: Lider – Zakład Usług Motoryzacyjnych  
i Transportowych POLHOL Pomoc Drogowa, Andrzej Mocydlarz z siedzibą w Poznaniu – Lider, 
Partner – Auto – Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny Marian Chara z siedzibą w Poznaniu, 
Partner - PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie. Zadanie realizowane będzie w ramach 
zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych prac do usług, będących przedmiotem 
zawartej w dniu 22.12.2016 r. umowy nr ZP.272.00080.2016, do wykorzystania kwoty, jaką 
zamierza się przeznaczyć na wykonanie zadania, tj. do wysokości 188.000,00 zł, jednak nie dłużej 
niż do 31.12.2018 r., zgodnie z wynegocjowanymi cenami jednostkowymi brutto. Rozpoczęcie 
świadczenia usług wyznaczono na dzień 01.01.2018 r., 

79.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017, 
80.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 3ea ustawy 

Prawo zamówień publicznych, spółce Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna SP.K.  
z siedzibą w Poznaniu, ul. Strusia 10, 60-711 Poznań na wykonanie w 2018 r. konsultacji 
prawnopodatkowych, związanych z rozliczeniem powiatu i jego jednostek organizacyjnych  
na gruncie podatku od towarów i usług. Wartość przedmiotu umowy wynosi 393,60 zł brutto  
za godzinę świadczonych usług i nie przekroczy w 2018 roku kwoty brutto 35.424,00 zł,  
co odpowiada 90 godzinom konsultacji, 
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81.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  
pn. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka  
Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach,  
pl. Przemysława 9 – etap I, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

82.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w 2018 roku do programu „Szkolny Klub Sportowy”. 
Program „Szkolny Klub Sportowy" jest działaniem systemowym, skierowanym do uczniów szkół 
bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie 
podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych  
i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej 
szkole. Do projektu zostanie zgłoszonych łącznie 6 grup uczniów. Koszt jednej grupy to 200,00 zł, 
przy zgłoszeniu 6 grup łączna kwota to 1.200,00 zł, 

83.  w sprawie podpisania umowy na świadczenie usług administrowania, wykonywania napraw oraz 
prac dodatkowych związanych z bieżącą eksploatacją Systemu Kontroli Dostępu we wskazanych 
obiektach z firmą T.T. SYSTEMS WALDEMAR PUDELSKI, BARBARA BANASZAK - PUDELSKA SPÓŁKA 
JAWNA - Promnice, na okres 24 miesięcy, na kwotę 30.000,00 zł brutto. Przedmiot umowy 
realizowany będzie na terenie budynków przy ul. Jackowskiego 18, Słowackiego 8 w Poznaniu oraz 
w filiach Wydziału Komunikacji i Transportu - istniejących oraz uruchomionych w czasie trwania 
umowy,   

84. w sprawie podpisania umowy na świadczenie usług administrowania centralami telefonicznymi, 
wykonywania napraw sieci telefonicznej, central i innych urządzeń telefonicznych we wskazanych 
obiektach z firmą T.T. SYSTEMS WALDEMAR PUDELSKI, BARBARA BANASZAK - PUDELSKA SPÓŁKA 
JAWNA – Promnice, na okres 12 miesięcy, na kwotę 30.000,00 zł,  

85. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 28/2PB2/BOZR1/17, dotyczącej 
kompleksowego montażu wind, w zakresie określonym w Załączniku nr 1, dla spółki  
KONE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, na kwotę netto 181.000,00 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,  

86. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 34/2PB2/BOZR1/17 na wykonanie 
robót budowlanych, polegających na tynkowaniu, szpachlowaniu, malowaniu, w zakresie 
określonym w Załączniku nr 1 do umowy, dla Macieja Szajowskiego, prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą Maciej Szajowski Firma Budowlana z siedzibą w Chodzieży, na kwotę netto 
94.396,00 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,  

87.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 35/2PB2/BOZR1/17, na wykonanie 
robót budowlanych polegających na tynkowaniu, szpachlowaniu, malowaniu, w zakresie 
określonym w Załączniku nr 1 do umowy, dla Michała Kosmowskiego, prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą Usługi Budowlane KOSBUD Michał Kosmowski z siedzibą w Obornikach,  
na kwotę netto 94.396,00 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,  

88. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 30/2PB2/BOZR1/17, dotyczącej 
dostawy i montażu bram Bz1, Bz2, Bz3 oraz Bw1, w zakresie określonym w Załączniku nr 1,  
dla spółki Nassau Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, na kwotę netto 90.400,00 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  
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im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi Poznańskiemu 
przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie,  

89.  w sprawie zmiany uchwały nr 2216/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2017 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
prawo zamówień publicznych Spółce Berendsen Textile Service Sp. z o.o. ul. Duńska 1, 83-330 
Żukowo. Prawidłowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi brutto 36.070,83 zł, tj. w 2018 r. – 
18.039,92 zł brutto, w 2019 r.- 18.039,91 zł brutto (błędnie było wpisane 18.039,92 zł), 

90.  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie „Medalu za Długoletnią Służbę” do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dyrektorowi Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu Przemysławowi Jankiewiczowi. „Medal  
za Długoletnia Służbę” nadawany jest nauczycielom oraz innym osobom za szczególne zasługi  
i osiągnięcia dla oświaty i wychowania. Pan Przemysław Jankiewicz w czasie pełnienia funkcji 
dyrektora ZS nr 1 w Swarzędzu, dał się poznać, jako wybitny fachowiec w kształtowaniu 
umiejętności uczniów, rozwiązywaniu problemów o charakterze wychowawczym, działań 
innowacyjnych, pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym 
i działań na rzecz oświaty w wymiarze ponadregionalnym, 

91.  w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru  
z parkingu i montażu 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 pojazdów o nr rej: PO 3703R i WPR 26325. Upoważnienie wydano na okres 
od 11.01.2018 r. do 25.01.2018 r., 

92.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej  
dla projektu dotyczącego rozbudowy Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, zgodnie z konkursem  
Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/17, ogłoszonym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z firmą Lider Projekt Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, 
za kwotę 27.060,00 zł brutto, 

93.  w sprawie upoważnienia Pana Pawła Zawieji – Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki  
w Mosinie, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych z realizacją projektu w ramach 
programu Erasmus +. Upoważnienie obejmuje czynności związane z realizacją projektu pod 
tytułem: „Kreatywni technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”, a w szczególności: 

− podpisanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu Erasmus +, 

− podpisanie umowy na realizację projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  
w Warszawie, dotyczącej uczestnictwa w programie Erasmus +, 

− dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 
w Warszawie, 

− podpisywanie dokumentów oraz składanie oświadczeń woli dotyczących programu.  
Projekt „Kreatywni technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie” realizowany będzie w okresie  
od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Uczestnikami przedsięwzięcia będzie 30 uczniów w zawodzie 
technik hotelarstwa i technik logistyk oraz 4 nauczycieli z Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki  
w Mosinie, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. 
Realizowany projekt przyczyni się do wzrostu kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie 
technik hotelarstwa i technik logistyk oraz podniesie umiejętności z zakresu języków obcych. 
Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą 
konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Przewidywana wartość 
projektu to ok. 225.000,00 zł. Projekt będzie w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu Erasmus +, 

94. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2018 r., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia 
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zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Środki wyodrębnione w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dzieli się następująco: 

− 10% środków przeznacza się na organizację doradztwa metodycznego w Powiecie, 

− 10% środków przeznacza się na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych  
i warsztatów lub innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

− 80% środków przeznacza się na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zwrot 
kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli oraz na szkolenia rad 
pedagogicznych lub ich przedstawicieli. 

Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli wynosi 3.500,00 zł. Dofinansowanie jest przyznawane na następujące 
specjalności i formy kształcenia: studia podyplomowe, studia uzupełniające, kursy kwalifikacyjne, 
kursy doskonalące, warsztaty i szkolenia oraz inne formy doskonalenia podwyższające jakość pracy 
danej placówki. Podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach 
oświatowych Powiatu Poznańskiego, dokonany w oparciu o liczbę etatów zatrudnionych 
pracowników oświatowych (zgodnie z Systemem Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017 r.) 
przedstawia się następująco: 

− ZS Bolechowo – 17.900,00  zł (44,36),  

− ZS Kórnik – 7.453,00 zł (18,47 etatu), 

− LO Puszczykowo – 16.463,00 zł (40,80),  

− ZS Nr 1 Swarzędz – 43.720,00 zł (108,35),  

− ZS Nr 2 Swarzędz – 10.189,00 zł (25,25), 

− ZS Mosina – 18.364,00 zł (45,51), 

− ZS Rokietnica – 18.057,00 zł (44,75),    

− SOSW Mosina – 35.152,00 zł (80,68),   

− SOSW Owińska – 51.666,00 zł (118,58), 

− PPP Luboń – 8.714,00 zł (20,00),  

− PPP Puszczykowo – 5.229,00 zł (12,00), 

− PPP Swarzędz – 10.348,00 zł (23,75),  
RAZEM: 243.255,00 zł (582,50 etatów),  

95.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zamieszczenie w formie dodatku do prasy codziennej, ukazującej 
się na terenie Województwa Wielkopolskiego, czasopisma Prasowa SIEDEMNASTKA17., 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres do 31.12.2018 r., 

96.  w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2018.  W roku 2018 
zaplanowano 7 postępowań na roboty budowlane (modernizacja kotłowni Zespołu Szkół  
w Rokietnicy, modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, instalacja wentylacji budynku 
Zespołu Szkół w Bolechowie, izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku Zespołu 
Szkół w Bolechowie, zagospodarowanie nowego terenu szkoły, zieleń mała architektura Zespołu 
Szkół w Bolechowie, modernizacja pawilonu chemicznego Zespołu Szkół w Rokietnicy, 
modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy), 17 postępowań na 
usługi (dokumentacja budowlana, nadzór inwestorski, usługi objęte prawem autorski, kredyt 
bankowy na pokrycie deficytu 2018 r., w kwocie 50.000.000,00 zł, świadczenie usług 
kompleksowego sprzątania, świadczenie usług całodobowej ochrony, promocja powiatu 
poznańskiego w prasie, usługi edukacyjne w ramach projektów unijnych, publikacje książkowe – 
Przewodnik o klasztorze pocysterskim w Owińskach, Kronika Powiatu Poznańskiego, realizacja 
Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest, wznowienie umowy na system informacji 
prawnej SIP, usługi transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet dla potrzeb filii Wydziału 
Komunikacji i Transportu, wznowienie usług serwisowych na urządzenia sieciowe Fortinet, 
wznowienie usług serwisowych systemu kolejkowego Qmatic, wznowienie opieki autorskiej  
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na oprogramowanie GEO-INFO Sigma, usługi usuwania i przechowywania pojazdów, opłaty za 
holowanie i przechowywanie pojazdów), 8 postępowań na dostawy (zakup tablic rejestracyjnych, 
dostawa materiałów biurowych, zakup artykułów reklamowych, dostawa wyposażenia do 
pracowni technicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, zakup 
wyposażenia do Muzeum Tyflologicznego w SOS-W w Owińskach, zakup urządzeń sieciowych, 
zakup stacji roboczych, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów oraz podzespołów 
komputerowych, zakup oprogramowania komputerowego). Plan postępowań o udzielenie 
zamówień na rok 2018 stanowi załącznik do uchwały, 

97.  w sprawie dokonania podziału środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański oraz przekazania ich do planów 
finansowych jednostek. Środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł zostały rozdysponowane 
pomiędzy poszczególne placówki, po uwzględnieniu liczby uczniów w szkołach dla dzieci  
i młodzieży, do których kierowane są zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z Programem wspierania 
edukacji w powiecie poznańskim i zostaną przekazane do planów finansowych jednostek. Liczba 
uczniów jest zgodna z Systemem Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017 r. i wynosi 3079. 
Podział środków na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w roku 2018 przedstawia się 
następująco: 

− ZS Rokietnica - 23.124,00 zł (356 uczniów), 

− ZS Mosina - 18.642,00 zł (287), 

− ZS Kórnik - 11.107,00 zł (171), 

− LO Puszczykowo - 20.526,00 zł (316), 

− ZS nr 1 Swarzędz - 65.866,00 zł (1014), 

− ZS nr 2 Swarzędz - 17.408,00 zł (268), 

− ZS Bolechowo - 25.008,00 zł (385) 

− SOSW Mosina - 7.665,00 zł (118), 

− SOSW Owińska - 10.654 (164).  
Zachowana została kwota 40.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na realizację innych zadań 
edukacyjnych, które mogą być realizowane w szkołach i placówkach,  

98.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie dotacji celowych na likwidację źródeł 
niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Termin składania wniosków  
 udzielenie dotacji dla mieszkańców powiatu poznańskiego na likwidację źródeł niskiej emisji ustala 
się od dnia 14.02.2018 r. do 07.03.2018 r. Zasady i tryb dotacji celowych na ww. cel zostały 
określone w Uchwale Nr XXXIV/488/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 r., 

99.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej, polegającej na 
zastępstwie procesowym, z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski, 
Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy o świadczenie 
pomocy prawnej jest: 

− reprezentacja Powiatu Poznańskiego przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym 
przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę kwot pieniężnych  
z tytułu pokrycia różnicy pomiędzy kwotą wydatkowaną przez Powiat Poznański, która była 
niezbędna dla prawidłowej realizacji zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego,  
a kwotą otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego tytułem dotacji, 

− reprezentacja Powiatu Poznańskiego w innych wskazanych przez zleceniodawcę 
postępowaniach. 

 Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 96.000,00 zł brutto. Umowa zawarta zostanie na  
 czas określony, tj. do dnia 31.12.2018 r., 

100. w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia fakultatywne w I półroczu 2018 r. dla uczniów 
klas maturalnych, w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Corocznie Powiat Poznański 
przeznacza z własnego budżetu środki finansowe na dodatkowe zajęcia edukacyjne przeznaczone 
dla uczniów klas maturalnych. Na rok 2018 zaplanowano na ten cel 100.000,00 zł. W I półroczu 
2018 r. (4 miesiące zajęć) przeznacza się kwotę 57.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 
43.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zajęcia fakultatywne w II półroczu 2018 roku (3 miesiące 
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zajęć). Podział środków na zajęcia fakultatywne dla uczniów klas maturalnych w I półroczu  
2018 r. przedstawia się następująco: 

− ZS w Rokietnicy - 6.083, zł (54 maturzystów), 

− ZS w Mosinie - 4.055,00 zł (36), 

− ZS w Kórniku - 5.407,00 zł (48), 

− LO Puszczykowo - 8.899,00 zł (79), 

− ZS nr 1 w Swarzędzu - 16.334,00 zł (145), 

− ZS nr 2 w Swarzędzu - 9.688,00 zł (86), 

− ZS Bolechowo - 5.970,00 zł (53), 

− SOSW Owińska - 564,00 zł (5). 
Podziału środków dokonano przy uwzględnieniu liczby maturzystów w poszczególnych szkołach, 
zgodnie z obowiązującym Programem wspierania edukacji. Zajęcia odbywać się będą od stycznia 
do kwietnia 2018 r. Liczba uczniów jest zgodna z informacjami zawartymi w Systemie Informacji 
Oświatowej na dzień 30.09.2017 r., 

101. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie organizacji eliminacji 
powiatowych Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na 
dyplomy oraz skromny poczęstunek dla uczniów. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych i klas gimnazjalnych i jest niezwykle wartościowym elementem edukacji 
regionalnej, kształtującej poczucie tożsamości lokalnej. Odbywa się on corocznie już od 22 lat. 
Etap powiatowy odbędzie się 05.03.2018 r. i będzie w nim uczestniczyło 46 uczniów z terenu 
powiatu poznańskiego, 

102. w sprawie przekazania szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez Powiat Poznański 
środków finansowych na działania promujące ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019,  
w łącznej wysokości 11.000,00 zł brutto: 

− LO Puszczykowo - 1.100,00 zł, 

− ZS Bolechowo - 1.100,00 zł,  

− ZS Mosina - 1.100,00 zł, 

− ZS nr 2 Swarzędz - 1.100,00 zł, 

− ZS  Kórnik - 1.100,00 zł, 

− ZS nr 1 Swarzędz - 1.100,00 zł, 

− ZS Rokietnica - 1.100,00 zł, 

− SOSW Mosina - 1.100,00 zł, 

− SOSW Owińska - 1.100,00 zł, 

− PP-P w Luboniu - 1.000,00 zł, 
103. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie opracowania archeologicznego  

w oparciu o pełniony nadzór i pełnienie nadzoru archeologicznego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie umowy z Panią dr Barbarą Stolpiak, na wykonanie opracowania archeologicznego  
z realizacji inwestycji pn. „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku  
w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap I”, w oparciu o pełniony nadzór i pełnienie nadzoru 
archeologicznego, za kwotę 14.000,00 zł brutto,  

104. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie raportu końcowego w oparciu  
o pełniony nadzór i pełnienie nadzoru konserwatorskiego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z firmą Andrzej Lipiński ARCHIKON Konserwacja Zabytków z siedzibą w Drużynie, 
na wykonanie raportu konserwatorskiego z realizacji inwestycji pn. „Rewaloryzacja wnętrz 
dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap I”, w oparciu  
o pełniony nadzór i pełnienie nadzoru konserwatorskiego, za kwotę 24.000,00 zł brutto, 

105. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 37/2PB2/BOZR1/18, dotyczącej 
robót budowlanych, polegających na wykonaniu betonowej warstwy spadkowej, w zakresie 
określonym w Załączniku nr 1 do umowy, przygotowanego dla firmy Chemex System Krzysztof 
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Rzanny z siedzibą w Pile, na kwotę netto 17.813,00 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, 

106. w sprawie przyznania Gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2018 roku, w następującej wysokości: Buk 
98.600,00 zł, Kostrzyn 231.500,00 zł, Kórnik 72.100,00 zł, Mosina 152.600,00 zł, Murowana 
Goślina 186.200,00 zł, Pobiedziska 239.500,00 zł, Puszczykowo 200.100,00 zł, Stęszew  
102.400,00 zł, Swarzędz 301.300,00 zł. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg obejmują 
m.in. najpotrzebniejsze remonty, utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie dróg, a także 
pokrywają wydatki związane z oznakowaniem poziomym i pionowym. Zestawienie dotyczące 
wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast na rok 
2018, stanowi załącznik do uchwały, 

107. w sprawie zmiany uchwały nr 1357/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016 r. 
w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Poznański. 
Zmiana polega na wpisaniu LO w Puszczykowie, zamiast ZS w Puszczykowie, 

108. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
prawo zamówień publicznych przedsiębiorstwu GRAFITECH – Czesław Motylewski z siedzibą  
w Poznaniu, na aktualizację tablic informacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu, w budynkach przy ul. Jackowskiego 18, Słowackiego 8, oraz w filiach Wydziału 
Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach, Stęszewie, Tarnowie Podgórnym, na kwotę  
20.000,00 zł, do dnia 31.12.2019 r., 

109. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup i emisję na antenie Telewizji STK audycji 
ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego w kwocie 147.600,00 zł. Dostawę 
audiowizualnych usług medialnych powierza się firmie Telewizja STK, Sp. z o. o. z siedzibą  
w Swarzędzu. Zlecenie obejmuje cykl 72 audycji wyemitowanych w Telewizji STK oraz 
umieszczonych na stronie internetowej powiatu, 

110. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do składania 
oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Zarząd Powiatu upoważnił Pana 
Macieja Andraszyka Dyrektora Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej do składania oświadczeń 
woli w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych związanych 
z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie mających na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych. Upoważnienie dotyczy składania oświadczeń woli w zakresie wydatkowania środków 
pieniężnych, których wartość jednorazowo nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, 

111. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do składania 
oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Zarząd Powiatu upoważnił Panią 
Joannę Kostrzewską Zastępcę Dyrektora Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej, do składania 
oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych 
związanych z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie mających na celu wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. Upoważnienie dotyczy składania oświadczeń woli w zakresie wydatkowania 
środków pieniężnych, których wartość jednorazowo nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, 

112. w sprawie wyrażenia zgody na aktualizację mapy do celów projektowych terenu Ośrodka 
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 91 za kwotę 2.091,00 zł brutto, przez firmę 
Dionizy Waloszczyk Usługi Geodezyjno - Kartograficzne w Poznaniu, 
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113. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup czasu antenowego w ramach kampanii 
informacyjno - edukacyjnej w wybranych odcinkach cyklu audycji „Sportowy Weekend”, w kwocie 
17.220,00 zł brutto na antenie TVP3 Poznań, od 1 września do 31 grudnia 2018 r. Dostawę 
telewizyjnych usług medialnych powierza się firmie Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu, 

114. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup i emisję audycji radiowych pt. Aktywne 
życie Powiatowej17. (cykl 48 audycji) zwanej również Radiową17. lub Radiową Powiatową17.  
oraz Magazynu Kolejorz (cykl 48 audycji i ich powtórki). Dostawę radiowych usług medialnych 
powierza się firmie Radio Poznań S.A. Polskie Radio, Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu. Emisja 
cyklu pt. Aktywne życie Powiatowej17. planowana jest od 2 lutego do 28 grudnia 2018 r., a audycja 
Magazyn Kolejorz od 1 lutego do 28 grudnia 2018 r., 

115. w sprawie: powołania komisji konkursowych ds. 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 przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w następującym składzie: 
a) Komisja ds. edukacji: 

− Przewodniczący - Starosta Poznański Jan Grabkowski, 

− Członek Komisji - Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński, 
b) Komisja ds. kultury i sztuki: 

− Przewodniczący - Starosta Poznański Jan Grabkowski, 

− Członek Komisji - Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński, 
c) Komisja ds. kultury fizycznej i turystyki: 

− Przewodniczący - Starosta Poznański Jan Grabkowski, 

− Członek Komisji - Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński, 
d) Komisja ds. pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia: 

− Przewodniczący - Starosta Poznański Jan Grabkowski, 

− Członek Komisji - Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński. 
e) Komisja ds. ratownictwa i ochrony ludności: 

− Przewodniczący - Starosta Poznański Jan Grabkowski, 

− Członek Komisji - Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński. 
 Wyniki pracy komisji zatwierdza Zarząd Powiatu w Poznaniu w formie uchwały, 

116. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań powiatu 
poznańskiego w roku 2018 w dziedzinie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w następującym składzie:  

− Przewodniczący - Starosta Poznański Jan Grabkowski, 

− Członek Komisji - Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński, 
117. w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Powiatu z dnia 13 grudnia  
2017 r. w sprawie uchwalenia Wielkoletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023  
Nr XXXV/505/V/2017. Upoważnienie dotyczy kierowników i głównych księgowych następujących 
jednostek budżetowych Powiatu Poznańskiego: 

− Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 

− Zespół Szkół w Kórniku, 

− Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, 

− Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, 

− Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu, 

− Zespół Szkół w Mosinie, 

− Zespół Szkół w Bolechowie, 

− Zespół Szkół w Rokietnicy, 
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− Specjalny Ośrodek Szkołno - Wychowawczy w Mosinie, 

− Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

− Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu, 

− Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Puszczykowie, 

− Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Swarzędzu, 

− Dom Dziecka w Kórniku - Bninie, 

− Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, 

− Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, 

− Dom Rodzinny w Swarzędzu, 

− Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 

− Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 

− Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, 

− Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 

− Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu,  
118. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielonych dotacji na odstrzał redukcyjny 

lisów i jenotów. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe z rozliczenia udzielanych dotacji 
kołom łowieckim, na łączną kwotę 15.198,12 zł:  

− Koło Łowieckie Nr 85 „Ryś" - 666,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 8 „Szarak" - 799,20 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 13 „Lis" - 1.332,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 21 „Jawor" - 1.198,80 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 22 „Czajka" - 1.345,32 zł,  

− Koło Łowieckie Nr 73 „Kogut" - 825,84 zł,  

− Koło Łowieckie Nr 103 „Karino" - 1 332,00 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 3 „Złota Kielnia" - 572,76 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 56 „Rogacz" - 532,80 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 1 „Hubert" - 239,76 zł, 

− Wojskowe Koło Łowieckie Nr 80 „Słonka” - 812,52 zł,  

− Koło Łowieckie Nr 38 „Przelatek" - 279,72 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 23 „Omyk" - 692,64 zł, 

− Koło Łowieckie Nr 20 „Dąbrowa" - 972,36 zł,  

− Koło Łowieckie Nr 9 „Diana" - 599,40 zł,  

− Koło Łowieckie Nr 79 „Orzeł" - 119,88 zł,  

− Koło Łowieckie Nr 24 „Ratusz" - 719,28 zł,  

− Koło Łowieckie Nr 14 „Leśnik" - 1.198,80 zł,  

− Koło Łowieckie Nr 33 „Żbik" - 959,04 zł. 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sprawdził pod względem merytorycznym 
dokumenty świadczące o realizacji zadania i nie wniósł do nich uwag,  

119. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji Burmistrza Gminy Kostrzyn, zezwalającej na 
usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego 
(PR6131.2.48.2016), 

120. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji Burmistrza Gminy Kostrzyn, zezwalającej na 
usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego 
(PR6131.2.51.2016), 

121. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji Burmistrza Gminy Kostrzyn, zezwalającej na 
usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego 
(PR6131.2.47.2016), 

122. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji Burmistrza Gminy Kostrzyn, zezwalającej na 
usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego 
(PR6131.2.5.2017), 
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123. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 36/2PB2/BOZR1/18 na wykonanie 
robót budowlanych polegających na wykonaniu docieplenia wełną mineralną, w zakresie 
określonym w Załączniku nr 1 do umowy, dla firmy Zakład Usługowy Malarsko - Budowlany 
Władysław Dombka z siedzibą w Wągrowcu na kwotę netto 40.756,61 zł, przedstawionego 
zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r., na realizację inwestycji 
pt.: Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę 
BUDlMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 

124. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 38/2PB2/BOZR1/18, na wykonanie 
robót budowlanych polegających na pracach dekarskich, w zakresie określonym w Załączniku  
nr 1 do umowy, dla firmy Krzysztof Koteras Firma Handlowo Usługowo Budowlana DACH-DEK 
PLUS z siedzibą w Poznaniu, na kwotę netto 125.000,00 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 siedziba w Warszawie, 

125. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 40/2PB2/BOZR1/18 na wykonanie 
robót budowlanych, polegających na dostawie i montażu osłon żaluzjowych oraz zadaszenia 
pergoli na placu rekreacyjnym, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do umowy, dla firmy  
MTJ - Rolety T.Preibisz & J. Szatkowski Spółka Cywilna w Poznaniu, na kwotę netto 130.000,00 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, 

126. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie, w związku z tym, że z dniem  
31.08.2018 r. upływa okres powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi, Pani Bożenie 
Mazur, 

127. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie, w związku z tym, że z dniem 31.08.2018 r. upływa okres powierzenia 
stanowiska, dotychczasowemu dyrektorowi, Panu Pawłowi Zawieji, 

128. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jadwigi  
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, w związku z tym, że z dniem 31.08.2018 r. upływa okres 
powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi, Panu Wojciechowi Kaczmarkowi, 

129. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji Burmistrza Gminy Kostrzyn, zezwalającej na 
usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na zmianę decyzji Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 08.02.2017 r. znak: 
PR.6131.2.46.2016, zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki o numerze ewidencyjnym 62 
(ark. mapy 1), obręb Gułtowy, gm. Kostrzyn, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, będącej 
w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, 

130. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na świadczenie usług transmisji danych 
oraz dostępu do sieci Internet dla potrzeb Powiatu Poznańskiego nr ZP.272.00068.2016, zawartej 
w dniu 13.12.2016 r. z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Na podstawie ww. umowy świadczone są 
usługi transmisji pomiędzy lokalizacją główną (Jackowskiego 18) a filiami Wydziału Komunikacji  
i Transportu. Na dzień zawarcia umowy przepustowość zagwarantowana w umowie była 
wystarczająca na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu w związku z systemem CEPIK.  
Wraz z uruchomieniem wersji CEPIK 2.0 wymagana do prawidłowego działania przepustowość 
łączy wzrosła dwukrotnie, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Wzrost 
przepustowości wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia za świadczenie usług. Całkowity  
koszt umowy wzrośnie o kwotę 4.735,50 zł brutto (podwyższony abonament w okresie  
od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.), 
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131. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa zjazdu z ul. Akacjowej  
w ul. Wysogotowską w m. Przeźmierowo”, gm. Tarnowo Podgórne. Art. 4 pkt 2 i pkt 8 ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222) określa zjazd,  
jako połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące 
bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. Zjazd również nie jest elementem drogi, w nawiązaniu  
do § 10 ust. 1 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), który określa, że droga składa się z jezdni, chodnika lub pobocza oraz 
torowiska tramwajowego. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydana  
na podstawie 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), wywłaszcza nieruchomości pod 
drogę publiczną, a przedmiotowego zjazdu nie można traktować, jako ww. drogę ani jej element, 

132. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za Życiem” działanie 2.4 Utworzenie ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – 
opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 
momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością, w latach 2017 – 
2021. Rada Ministrów Uchwałą Nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 r. przyjęła program kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za Życiem". W ramach projektu realizowane jest zadanie 2.4 Priorytet II 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Realizacja tego zadania zakłada utworzenie 
nowych, a także powstanie na bazie obecnie funkcjonujących placówek realizujących zadania 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, sieci ośrodków udzielających kompleksowego 
wsparcia rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi 
niepełnosprawnymi. Z uwagi na fakt, że w każdym powiecie powinien powstać jeden taki ośrodek, 
do realizacji tego zdania na terenie Powiatu Poznańskiego wskazany został Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie. Finansowanie zadania odbywa się  
w formie dotacji celowej, którą w 100% zapewnia Minister Edukacji Narodowej, 

133. w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń do zajęć z dietetyki dla Zespołu Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie, w ramach projektu: „Gotowi do pracy – poprawa zdolności zatrudniania 
uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, o łącznej 
wartości 2.491,99 zł. Wykaz przekazywanych urządzeń stanowi załącznik do uchwały,  

134. w sprawie rozłożenia na raty pozostałej do spłaty kwoty należności w wysokości 18.526,67 zł oraz 
umorzenia odsetek w kwocie 4.890,69 zł i z tytułu wykonania środka karnego w postaci obowiązku 
naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz Powiatu Poznańskiego kwoty 29.626,67 zł, 
wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, III Wydział Karny  
o sygnaturze III K 756/13/P z dnia 8 września 2014 r. Zarząd Powiatu postanowił o odmowie 
rozłożenia na raty pozostałej do spłaty kwoty należności w wysokości 18.526,67 zł od Pani Z.J.  
i z tytułu wykonania środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę na 
rzecz Powiatu Poznańskiego kwoty 29.626,67 zł oraz umorzenia odsetek w kwocie łącznej 
4.890,69 zł, powstałych w wyniku uregulowania 36 raty w kwocie zaniżonej o 18.826,67 zł, dla 
której harmonogram spłat stanowił załącznik do uchwały Nr 51/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu 
z dnia 15.12.2014 r.,  

135. w sprawie zmiany wynagrodzenia w umowie nr ZP. 272.00066.2016 – Część nr 1 w zakresie 
świadczenia usługi całodobowej ochrony osób i mienia w budynku przy ul Jackowskiego 18 
zawartej z Konsorcjum: Zone Hunters Sp. z o.o., Sp.K ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk 
Wielkopolski, Green Hunters Sp. z o.o. ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.  
W związku ze zmianą przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku zmienia się wartość ww. umowy z kwoty  
769.055,04 zł brutto na kwotę 789.498,12 zł brutto, 
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136. w sprawie skierowania do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robot budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się  
w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego, z organizacjami, 
których działalność statutowa dotyczy przedmiotu uchwały. Konsultacje przeprowadzone zostały 
w formie: elektronicznej w dniach od 01.02.2018 r. do 07.02.2018 r. oraz dwóch spotkań,  
z udziałem przedstawicieli Powiatu Poznańskiego: Członka Zarządu Powiatu w Poznaniu, 
Pełnomocnika do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pracowników Wydziału 
Promocji i Aktywności Społecznej. Spotkania odbyły się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu,  
w sali nr 315, w następujących dniach: 05.02.2018 r. w godz. od 14:00 do 16:45 oraz  
06.02.2018 r. w godz. od 10:00 do 13:00, 

137. w sprawie opinii dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa ulicy Lipowej w Bolechówku i w Potaszach 
wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku 1600 mb od skrzyżowania z ul. Krętą”. Wniosek 
zawiera elementy wynikające z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zarząd Powiatu 
pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 

138. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej 
gminnej, ul. Stęszewskiej, działka nr ewid. 130, obręb Witobel, gm. Steszęw. Na podstawie art. 10 
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222) 
pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi  
z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej 
kategorii. W myśl art. 4 pkt 2 powyższej ustawy, gdzie droga jest to „budowla wraz z drogowymi 
obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno - 
użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym", 
zaliczeniu do kategorii dróg publicznych, powinny podlegać drogi będące budowlą. Jeśli drogi  
nie są budowlą zgodnie z powyższą definicją i nie posiadają utwardzonej nawierzchni, nie mogą 
one stanowić dróg publicznych. Przedmiotowa ul. Stęszewska nie stanowi budowli, a jedynie teren 
gruntowy, wobec czego pozbawienie jej kategorii drogi publicznej jest zasadne. Jednocześnie 
wskazuje się na konieczność uporządkowania stanu prawnego wszystkich dróg na terenie Gminy 
Stęszew i jednoznaczne wyodrębnienie sieci dróg publicznych gminnych, 

139. w sprawie umorzenia należności Powiatu Poznańskiego w kwocie 122.738,66 zł (słownie  
sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem zł 66/100) z tytułu kosztów związanych  
z najmem pomieszczeń Powiatu w okresie od stycznia 2003 r. do grudnia 2004 r. Pan R.J.,  
działający jako przedsiębiorca, wynajmował do końca 2004 r. pomieszczenia w budynku  
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, za co był obciążany fakturami. W styczniu 2005 r. zostały  
mu wystawione ostatnie faktury za dostawę mediów za listopad i grudzień 2004 r. Od stycznia 
2003 r. nie regulował swoich zobowiązań wobec Powiatu, związanych z obciążeniem za czynsz  
i dostawę mediów. Zadłużenie za ten okres wyniosło 122.738,66 zł należności głównej. Powiat 
Poznański wystąpił do Sądu Okręgowego w Poznaniu o zasądzenie należności na kwotę 
122.738,66 zł. W dniu 23 lutego 2006 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XII Cywilny wydał 
wyrok, w którym zasądzona została kwota 122.738,66 zł należności głównej wraz z odsetkami  
od dnia wymagalności poszczególnych faktur do dnia zapłaty. Wszczęta wielokrotnie egzekucja 
zakończyła się jej umorzeniem z uwagi na jej bezskuteczność. Prowadzenie kolejnej egzekucji jest 
bezzasadne, gdyż dotychczasowe trzy postępowania w tej sprawie okazały się nieskuteczne i dają 
uzasadnione przypuszczenie, że w dalszym postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia, 

140. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę Zespołu Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez Jack – Bud Polska Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą  
w Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 14.665.762,63 zł brutto, 
okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia 5 lat oraz udzielono 60 miesięcy gwarancji na 
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wykonane prace budowlane. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 
11.652.885,99 zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki 
finansowe niezbędne do przeprowadzenia inwestycji, w wysokości odpowiadającej cenie brutto 
złożonej oferty. Funkcję kierownika budowy pełnić będzie Szymon Koplin. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 15 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, 

141. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 
Rozbudowa 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, 

142. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, warsztatów  
i zajęć dodatkowych dla uczniów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański,  
z podziałem na 9 części, zatwierdzenia ogłoszenia, 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. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres do 30.06.2019 r., 

143. w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu 
powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2018 r. 
na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa. Zarząd Powiatu przyznał dotację w wysokości 10.000,00 zł na zadanie: Realizacja 
działań edukacyjnych zmierzających do zwiększania świadomości prawnej mieszkańców powiatu 
poznańskiego poprzez upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, 
działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach 
pozasądowego rozwiązywania sporów. Preliminarz stanowi załącznik do uchwały,  

144. w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu 
powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2018 r. 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 w otwartym konkursie ofert przez 
organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu przyznał dotacje w następujących wysokościach: 
a) edukacja – 40.000,00 zł: 

− wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu powiatu 
poznańskiego (np. konkursy, programy edukacyjne, wydawnictwa, festiwale, cykle zajęć 
edukacyjnych odbywających się na terenie powiatu poznańskiego) – 9 zadań, wysokość 
dotacji od 1500,00 zł do 9.000,00 zł,  

b) kultura i sztuka – 440.000,00 zł:  

− upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu 
poznańskiego – 6 zadań, wysokość dotacji od 7.000,00 zł do 20.000,00 zł, 

− organizacja/wspieranie imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji 
społeczności powiatu poznańskiego – 18 zadań, wysokość dotacji od 2.000,00 zł do   
23.000,00 zł,  

− wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz 
innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu poznańskiego – 2 zadnia, 
wysokość dotacji: 1.500,00 zł i 2.000,00 zł, 

− wspieranie produkcji filmowych dotyczących dorobku kulturalnego mieszkańców powiatu 
poznańskiego – 1 zadanie, wysokość dotacji 10.000,00 zł, 

− wspieranie inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 1 zadanie,  
wysokość dotacji 160.000,00 zł, 
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− wspieranie inicjatyw upamiętniających 100. rocznicę odzyskania niepodległości i powstania 
wielkopolskiego – 4 zadania, wysokość dotacji od 3.000,00 zł do 30.000,00 zł,  

c) kultura fizyczna - 500.000,00 zł: 

− upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci 
i młodzież z powiatu poznańskiego – 17 zadań, wysokość dotacji od 3.000,00 zł  
do 142.500,00 zł, 

− organizowanie/wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu 
powiatowym - 33 zadania, wysokość dotacji od 1.000,00 zł do 41.000,00 zł, 

− organizowanie/wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej Powiat 
Poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych - 19 zadań, 
wysokość dotacji od  2.500,00 zł do 15.000,00 zł,   

d) turystyka - 110.000,00 zł: 

− upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci 
i młodzież z powiatu poznańskiego - 5 zadań, wysokość dotacji od 3.500,00 zł do 11.000,00 zł, 

− organizowanie/wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu 
powiatowym - 11 zadań, wysokość dotacji od 1.000,00 zł do 5.566,00 zł, 

− organizowanie/wspieranie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin  
z powiatu poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej –  
7 zadań, wysokość dotacji od 3.000,00 zł do 9.375,00 zł,  

e) pomoc społeczna - 350.000,00 zł: 

− zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym oraz 
przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w powiecie poznańskim – 3 zadania, 
wysokość dotacji: 9.100,00 zł, 10.000,00 zł i 12.000,00 zł, 

− wspieranie aktywności osób starszych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu  
i marginalizacji osób starszych – 5 zadań, wysokość dotacji od 3.000,00 zł do 14.114,00 zł, 

− promocja i organizacja wolontariatu na terenie powiatu poznańskiego – 1 zadanie, wysokość 
dotacji 2.000,00 zł, 

− wspieranie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami – 11 zadań, wysokość dotacji od  
3.000,00 zł do 25.000,00 zł, 

− organizowanie lokalnych i regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych  
i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym dla osób z niepełnosprawnościami - 7 zadań, 
wysokość dotacji od 3.000,00 zł do 8.000,00 zł, 

− wspieranie działań na rzecz rozwijania zainteresowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych  
z powiatu poznańskiego - 10 zadań, wysokość dotacji od 2.000,00 zł do 44.000,00 zł, 

f) ochrona i promocja zdrowia - 70.000,00 zł: 

− edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację/wspieranie 
kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców 
lub wybranej grupy społecznej powiatu poznańskiego – 4 zadania, wysokość dotacji od 
3.000,00 zł do 20.000,00 zł, 

− promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności powiatu poznańskiego –  
1 zadanie, wysokość dotacji – 10.000,00 zł,  

− działania na rzecz promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania kierowane do 
dorosłych mieszkańców powiatu poznańskiego – nie przyznano dotacji, 

− wspieranie zdrowia fizycznego oraz psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym 
problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży poprzez działanie edukacyjne i profilaktyczne  
w zakresie m.in. właściwego odżywiania, aktywności fizycznej i inne – 2 zadania, wysokość 
dotacji: 8.000,00 zł i 7.800,00 zł, 

− promocja i poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego oraz upowszechnianie 
wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez organizację kampanii 
społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców wybranej 
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grupy społecznej powiatu poznańskiego – 2 zadania, wysokość dotacji: 6.500,00 zł  
i 5.500,00 zł, 

g) ratownictwo i ochrona ludności - 60.000,00 zł: 

− doposażenie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego w sprzęt 
ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki 
i artykuły sanitarne, jak również utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań 
ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów 
ratowniczych i ich przewodników, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego 
oraz prowadzenie dokumentacji wypadków w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób 
przebywających na obszarach wodnych na terenie powiatu poznańskiego - 2 zadania, 
wysokość dotacji: 54.400,00 zł (w tym: bieżące 20.000,00 zł, majątkowe 34.400,00 zł)  
i 5.600,00 zł (majątkowe). 

Preliminarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały, 
145. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy – Alicji Dąbrowskiej, w następującym składzie: 

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

− Agata Stopa - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji, 

− Wojciech Kaczmarek - dyrektor szkoły - członek Komisji, 

− Izabela Lorenz - ekspert - członek Komisji, 

− Andrzej Surdyk  - ekspert - członek Komisji, 
146. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Puszczykowie – Ewy Malinowskiej,  
w następującym składzie:  

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

− Agata Stopa - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji, 

− Przemysław Budzyński - dyrektor szkoły - członek Komisji, 

− Izabela Lorenz - ekspert -członek Komisji, 

− Andrzej Surdyk - ekspert - członek Komisji, 
147. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułki  
w Owińskach – Ady Markowskiej, w następującym składzie: 

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

− Agata Stopa - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji, 

− Maria Tomaszewska - dyrektor szkoły - członek Komisji, 

− Izabela Lorenz - ekspert - członek Komisji, 

− Andrzej Surdyk - ekspert - członek Komisji, 
148. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 9/2PB2/BOZR1/17, 

z firmą PUTMAJSTER Jakub Bąbol z siedzibą w Poznaniu, PUTMAJSTER ELEKTRO Dariusz Hoffmann 
z siedzibą w Poznaniu, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej 
PUTMAJSTER s.c. z siedzibą Poznaniu, dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 
66.534,75 zł (łączna cena netto za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 148.868,45 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, 

149. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 26/2PB2/BOZR1/17, 
z firmą Zakład Usługowy Malarsko - Budowlany Władysław Dombka w Wągrowcu, dotyczącego 
zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 3.500,00 zł (łączna cena netto za wykonanie 
przedmiotu umowy wyniesie 44.256,61 zł), przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą  
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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, 

150. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie aktualizowanej mapy do celów 
projektowych terenu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, z firmą 
Dionizy Waloszczyk Usługi Geodezyjno - Kartograficzne w Poznaniu, za kwotę 1.968,00 zł brutto, 

151. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę kierownika budowy zadania inwestycyjnego  
pn.: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach,  
pl. Przemysława 9 – etap I, na Pana Michała Gołąbka, 

152. w sprawie wydania pozytywnej opinii dot. projektu pn. „Budowa ulicy Wierzbowej w Rokietnicy 
od ul. Miłej do skrzyżowania z ulicą Obornicką”, gm. Rokietnica, 

153. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamieszczanie w formie dodatku do prasy 
codziennej, ukazującej się na terenie Województwa Wielkopolskiego, czasopisma Prasowa 
SIEDEMNASTKA17. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez Polska Press Sp. z o.o.,  
Oddział w Poznaniu. Wykonawca będzie zamieszczał dodatek w „Głosie Wielkopolskim",  
a na potrzeby porównania złożonych ofert, zaproponował realizację zamówienia za kwotę 
64.680,00 zł brutto, w tym cena jednostkowa 0,147 zł brutto. Termin przekazania gotowego pliku 
produkcyjnego danego wydania Prasowej SIEDEMNASTKI17. Wyniesie jeden dzień. Całkowita 
wartość umowy wyniesie 180.000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został 
na okres do 31.12.2018 r., 

154. w sprawie podpisania umowy na dostawę, montaż i konfigurację zasilacza awaryjnego.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą INFRARED Maciej Kucharski z siedzibą 
w Poznaniu na dostawę, montaż i konfigurację zasilacza awaryjnego w następującej konfiguracji: 
a) UPS AVARA Multi MLM 10kVA, P/N: DMSMK10AAOOOD7 wraz z elementami niezbędnymi do 

połączenia z istniejącym BYPASS'em, 
b) 80 x akumulator MWH 9-12L 12V 280W/10min wraz z wymaganymi elementami do montażu 

www. UPS'ie, 
c) Adapter SNMP do UPS, Netman 204, wersja karta wtykowa - P/N: YSKCSA4A. 
Całkowity koszt usługi wyniesie 35 000,00 zł brutto, 

155. w sprawie powołania biegłego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, których 
przedmiotem będzie zakup sprzętu i wyposażenia poszczególnych pracowni Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Swarzędzu w ramach projektów pn. „Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury 
placówek kształcenia zawodowego, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Poznański” 
oraz „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. Zarząd Powiatu 
powołał biegłego, z którym zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na kwotę 2.500,00 zł brutto 
za każdy miesiąc pełnienia funkcji biegłego. Funkcja biegłego pełniona będzie do dnia 
rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup 
sprzętu i wyposażenia poszczególnych pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu 
w związku z realizacją projektów, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, 

156. w sprawie przystąpienia do projektu „International Practitioner Meeting 2018” (tłum. 
„Międzynarodowe spotkanie praktyków 2018”). Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu 
Poznańskiego do projektu „International Practitioner Meeting 2018”, realizowanego ze środków 
finansowych programu Erasmus+. Integralną część uchwały stanowią załączniki: list intencyjny  
i wzór upoważnienia Erasmus+, 

157. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zakup urządzeń sieciowych wraz z serwerami, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej, 
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158. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach 
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do umowy nr ZP.272.00041.2017  
z dnia  21.11.2017 r., dotyczącej ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu 
Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej, 

159. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wyświetlanie w trakcie trwania meczy 
prezentacji Zamawiającego, na bandach elektronicznych typu LED. Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie umowy z KKS Lech Poznań S.A. - Poznań. Wykonawca na potrzeby porównania 
złożonych ofert zaproponował realizację zamówienia za kwotę 126.000,00 zł brutto, w tym cena 
jednostkowa 6.000,00 zł brutto. Zadanie będzie realizowane do wykorzystania kwoty, jaką 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia, tj. do wysokości 120.000,00 zł 
brutto, jednak nie dłużej niż do 28.12.2018 r., 

160. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup i emisję audycji telewizyjnych  
pt. Powiatowa17. Zwanych również Telewizyjną Powiatową17., w kwocie 370.094,80 zł brutto, 
w tym: 

− na zakup od dostawcy audiowizualnych usług medialnych - firmy DYKBAN Paweł Dykban - 
audycji telewizyjnych pt. Powiatowa17. wraz z ich przekazywaniem do rozpowszechnienia  
w telewizji i w internecie. Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 248.687,88 zł brutto, 

− na zakup czasu antenowego od dostawcy audiowizualnych usług medialnych - Telewizji 
Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu, na potrzeby emisji audycji telewizyjnych pt. Powiatowa17. 
Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 74.907,00 zł brutto, 

− na zakup czasu antenowego od dostawcy audiowizualnych usług medialnych - Wielkopolskiej 
Telewizji Kablowej Sp. z o. o. na potrzeby emisji audycji telewizyjnych pt. Powiatowa17. 
Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 46.499,92 zł brutto, 

161. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2017 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Poznański. Przeprowadzona analiza poniesionych w roku 2017 wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa 
w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazała osiągnięcie średnich wynagrodzeń 
nauczycieli we wszystkich stopniach awansu zawodowego, co oznacza, że nie ma konieczności 
ustalenia i wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański, 

162. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej budowy ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie. 
Zgodnie z art. 11b 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 ze zm.), właściwy 
zarządca drogi składa wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta). Przepis ten wskazuje również, jakie elementy winien zawierać 
wniosek. Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć również analizę powiązania drogi z innymi 
drogami publicznymi oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania 
terenu. Ponieważ wniosek o zaopiniowanie inwestycji, polegającej na budowie ulic Żniwnej  
i Zbożowej w Kicinie, gm. Tarnowo Podgórne, złożony przez Pana Michała Baumgarta działającego 
z upoważnienia Wójta Gminy Czerwonak, nie zawiera tych elementów, nie spełnia wymogów 
umożliwiających podjęcie pozytywnej opinii. Ponadto do wniosku o wydanie opinii nie został 
załączony oryginał pełnomocnictwa do występowania w imieniu Wójta Gminy Czerwonak. 
Dodatkowo wskazuje się, że przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej należ wstąpić do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o opinię geometrii drogi - zgodnie 
z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane w związku z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784). 
Jednocześnie wyjaśnia się, że przedsięwzięcie powinno spełniać warunki techniczne 
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Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Między innymi winny spełniać warunki § 7 i § 10 ww. rozporządzenia 
dla dróg publicznych o wskazanej klasie technicznej dojazdowej,  

163. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 3 do umowy o podwykonawstwo nr 2/2PB2/BOZR/17, 
przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r.,  
na realizację inwestycji pn.: Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, przez Wykonawcę BUDIMEX 
S.A. z siedzibą w Warszawie. W umowie zawartej z firmą TKZ Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, 
zwiększona zostaje wartość umowy o kwotę netto 188.307,26 zł. Łączna cena netto za wykonanie 
przedmiotu umowy, z uwzględnieniem niniejszego Aneksu, wynosi 502.245,01 zł,  

164. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ul. Górków w Swarzędzu. Zgodnie  
z art. 11b 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 ze zm.), właściwy zarządca drogi 
składa wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu 
opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta). Wniosek złożony przez Pana Macieja Przewoźnika, działającego  
z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, w sprawie zaopiniowania inwestycji 
polegającej na budowie ulicy Górków w Swarzędzu, zawiera elementy określone w art. 11 ust 1a 
ww. ustawy. Jednocześnie wyjaśnia się, że przedsięwzięcie powinno spełniać warunki techniczne 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz.U. z 2016 r. poz. 124), 

165. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy na zakup energii elektrycznej  
nr 272.00013.2016, zawartej w dniu 29.06.2016 r. z ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 
zmieniającego Załącznik Nr 2 do umowy, poprzez wprowadzenie nowych punktów odbioru dla 
budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, ul. Obornicka 1,  

166. w sprawie odtajnienia zastrzeżonych przez Wykonawcę dokumentów zawierających informacje 
niezbędne do dokonania przez Zamawiającego porównania i oceny i złożonych ofert  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rewaloryzacja 
wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie SOS-W dla Dzieci Niewidomych w Owińskach – 
etap I. W powyższym postępowaniu złożona została oferta Konsorcjum: Lider - EKOCENTRUM  
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Partner - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne 
WUDIMEKS Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, w której zostały utajnione dokumenty 
zawierające informacje niezbędne do dokonania przez Zamawiającego porównania i oceny 
złożonych ofert. Zamawiający stwierdza, że zastrzeżenie przez Wykonawcę dokumentów 
niezbędnych do oceny oferty w kryterium doświadczenie wiodącego inspektora nadzoru oraz 
wykazu osób koniecznego do zweryfikowania czy spełniony został warunek dotyczący zdolności 
technicznej lub zawodowej, jest nieskuteczne i druki te podlegać będą udostępnieniu na zasadach 
określonych w art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Zastrzeżone przez Wykonawcę dokumenty zawierają 
informacje niezbędne do dokonania przez Zamawiającego porównania i oceny złożonych ofert,  
a w konsekwencji stanowią również podstawę do weryfikacji przez pozostałych uczestników 
postępowania oraz upoważnione do tego instytucje, prawidłowości czynności podejmowanych 
przez Zamawiającego. Zastrzeżenie informacji jedynie w celu uniemożliwienia podmiotom trzecim 
wglądu do dokumentów składających się na złożoną ofertę stanowi naruszenie zasady jawności, 
o której mowa w art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy zauważyć, że zgodnie z § 13 
ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953, ze zm.) Inwestor jest 
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zobowiązany umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej 
drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie, tablicę informacyjną, na której wskazane są 
m.in. informacje dotyczące imion, nazwisk, adresów i numerów telefonów osób pełniących 
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Ustawodawca zagwarantował w ten sposób by każdy 
zainteresowany miał nieograniczony dostęp do podstawowych informacji dotyczących 
prowadzonych robót. W związku z powyższym zastrzeżenie informacji dotyczących osób, które 
będą pełnić funkcje inspektorów nadzoru, jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezzasadne,  
a w konsekwencji również nieskuteczne, 

167. w sprawie odtajnienia zastrzeżonych przez Wykonawcę dokumentów zawierających informacje 
niezbędne do dokonania przez Zamawiającego porównania i oceny złożonych ofert  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa 
Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, 
ul. Szkolna 1. W powyższym postępowaniu złożona została oferta firmy EKOCENTRUM Sp. z o.o.  
z siedzibą we Wrocławiu, w której zostały utajnione dokumenty zawierające informacje niezbędne 
do dokonania przez Zamawiającego porównania i oceny złożonych ofert. Zamawiający stwierdza, 
że zastrzeżenie przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do oceny oferty w kryterium 
doświadczenie wiodącego inspektora nadzoru oraz wykazu osób koniecznego do zweryfikowania 
czy spełniony został warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jest nieskuteczne  
i druki te podlegać będą udostępnieniu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Zastrzeżone 
przez Wykonawcę dokumenty zawierają informacje niezbędne do dokonania przez 
Zamawiającego porównania i oceny złożonych ofert, a w konsekwencji stanowią również 
podstawę do weryfikacji przez pozostałych uczestników postępowania oraz upoważnione do tego 
instytucje, prawidłowości czynności podejmowanych przez Zamawiającego. Zastrzeżenie 
informacji jedynie w celu uniemożliwienia podmiotom trzecim wglądu do dokumentów 
składających się na złożoną ofertę stanowi naruszenie zasady jawności, o której mowa w art. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy zauważyć, że zgodnie z § 13 ust. 1 i ust. 3 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953, ze zm.) Inwestor jest 
zobowiązany umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej 
drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie, tablicę informacyjną, na której wskazane są 
m.in. informacje dotyczące imion, nazwisk, adresów i numerów telefonów osób pełniących 
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Ustawodawca zagwarantował w ten sposób by każdy 
zainteresowany miał nieograniczony dostęp do podstawowych informacji dotyczących 
prowadzonych robót. W związku z powyższym zastrzeżenie informacji dotyczących osób, które 
będą pełnić funkcje inspektorów nadzoru, jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezzasadne, a w 
konsekwencji również nieskuteczne, 

168. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Szpitalowi w Puszczykowie im. prof. S.T. 
Dąbrowskiego S.A. w 2017 roku na zakup sprzętu medycznego w wysokości 25.000,00 zł. Środki 
przekazane Szpitalowi pochodziły z pomocy finansowej przekazanej Powiatowi Poznańskiemu 
przez gminę Mosina na podstawie Uchwały Nr LIII/594/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  
29 czerwca 2017 r. Rozliczenie otrzymanej dotacji wraz z kopią dokumentacji potwierdzającej 
zakup sprzętu medycznego przedłożono w terminie określonym umową. Po przeprowadzeniu 
analizy otrzymanego rozliczenia dotacji Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia stwierdził,  
że środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz w pełnej wysokości,  
tj. 25.000,00 zł, 

169. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „PERS" Roman Pers, z siedzibą w Suchym Lesie, 
prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu 2 pojazdów, wobec 
których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo  
o ruchu drogowym. Upoważnienie wydano na okres od 16.02.2018 r. do 28.02.2018 r.,  
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170. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 41/2PB2/BOZR1/18, na wykonanie 
robót budowlanych polegających na dostawie i montażu żaluzji fasadowych, rolet wewnętrznych 
elektrycznych i manualnych, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do umowy, dla firmy 
Domarant Lidia Krzywińska - Lipiec z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 154.129,00 zł netto, 
przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r.,  
na realizację inwestycji pn.: Budowo 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, 

171. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 42/2PB2/BOZR1/18, na wykonanie 
robót budowlanych polegających na dostawie wraz z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do umowy, dla przedsiębiorstwa HARVEST Sp. z o. o.  
z siedzibą w Swarzędzu, na kwotę 496.000,00 zł netto, 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, 

172. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 43/2PB2/BOZR1/18. na wykonanie 
robót budowlanych polegających na wykonaniu posadzek, w zakresie określonym w Załączniku  
nr 1 do umowy, dla Grzegorza Adamskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  

AD-BUD Adamski Grzegorz z siedzibą w Trzemesznie, na kwotę 34.803,01 zł netto, 
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, 

173. w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych  
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Zawiadomienie 
dotyczy przekazania przez PODGiK sprawozdań Rb-275, Rb-285, RbN po terminie (1 dzień 
przekroczenia), 

174. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata  
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, w następującym składzie: 
a) przedstawiciele organu prowadzącego: 

− Tomasz Łubiński - przewodniczący komisji, 

− Renata Ciurlik - członek komisji, 

− Barbara Antoniewicz - członek komisji, 
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 

− Barbara Zatorska - członek komisji, 

− Brygida Wieczorek - członek komisji, 

− Krzysztof Skrętny - członek komisji, 
c) przedstawiciele Rady Pedagogicznej: 

− Danuta Woźniak - członek komisji, 

− Krzysztof Widera - członek komisji, 
d) przedstawiciele Rady Rodziców: 

− Renata Kubala - członek komisji, 

− Maciej Ratajczak - członek komisji, 
e) przedstawiciel ZNP: 

− Kalina Grzelak - członek komisji 
f) przedstawiciel NSZZ „Solidarność": 

− Izabela Lorenz-Sikorska - członek komisji. 
Tryb i zasady działania komisji konkursowej określa regulamin konkursu, 

175. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka  
w Mosinie, w następującym składzie: 
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a) przedstawiciele organu prowadzącego: 

− Tomasz Łubiński - przewodniczący komisji, 

− Renata Ciurlik - członek komisji, 

− Barbara Antoniewicz - członek komisji, 
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 

− Barbara Zatorska - członek komisji, 

− Brygida Wieczorek - członek komisji, 

− Krzysztof Skrętny - członek komisji, 
c) przedstawiciele Rady Pedagogicznej: 

− Agnieszka Kuczuba - członek komisji, 

− Katarzyna Twardowska - członek komisji, 
d) przedstawiciele Rady Rodziców: 

− Danuta Czyż - członek komisji, 

− Dorota Dardas - członek komisji, 
e) przedstawiciel ZNP: 

− Kalina Grzelak- członek komisji, 
f) przedstawiciel NSZZ „Solidarność": 

− Izabela Lorenz-Sikorska - członek komisji. 
Tryb i zasady działania komisji konkursowej określa regulamin konkursu, 

176. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata  
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,  
w następującym składzie: 
a) przedstawiciele organu prowadzącego: 

− Tomasz Łubiński - przewodniczący komisji, 

− Renata Ciurlik - członek komisji, 

− Ewa Kuleczka-Drausowska - członek komisji, 
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 

− Barbara Zatorska - członek komisji, 

− Brygida Wieczorek - członek komisji, 

− Krzysztof Skrętny - członek komisji, 
c) przedstawiciele rady pedagogicznej członek komisji: 

− Ewa Pohland - członek komisji, 

− Anna Nowak - członek komisji 
d) przedstawiciele Rady Rodziców: 

− Aleksandra Waleriańczyk - członek komisji, 

− Kinga Patalas - członek komisji, 
e) przedstawiciel ZNP: 

− Kalina Grzelak - członek Komisji, 
f) przedstawiciel NSZZ „Solidarność”: 

− Izabela Lorenz-Sikorska - członek komisji. 
Tryb i zasady działania komisji konkursowej określa regulamin konkursu, 

177. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego, programów działalności i planu pracy 
Środowiskowego Domu Samopomocy – Dom Pomocy Maltańskiej” z siedzibą w Puszczykowie  
na rok 2018. Zarząd Powiatu zatwierdza opracowane przez Kierownika Środowiskowego Domu 
Samopomocy - „Pomoc Maltańska" w Puszczykowie w uzgodnieniu z Wojewodą Wielkopolskim:  

− Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy - „ Dom Pomocy Maltańskiej" 
w Puszczykowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

− Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie - Dom typu A, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

− Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie - Dom typu B, 
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 
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− Plan pracy Domu Pomocy Maltańskiej - Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie 
na rok 2018, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 

178. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji przyznanej gminie Swarzędz  
w związku z realizacją zadań powiatu poznańskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 
publicznej w roku 2017. Na podstawie złożonej w dniu 07.07.2017 r. informacji za I półrocze oraz 
złożonego w dniu 17.01.2018 r. sprawozdania końcowego stwierdza się prawidłowość 
wykorzystania dotacji w kwocie w 40.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana m.in. na realizację 
następujących zadań: 

− gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze 
potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy 
o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, 

− pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznego, organizowanie obiegu 
wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych,  
a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, 

− udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej, 

− sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne 
zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach, 

179. w sprawie wystąpienia z wnioskami o nadanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami”. Zarząd Powiatu 
postanowił wystąpić do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem 
Generalnego Konserwatora Zabytków o nadanie: 

− złotej odznaki „Za opiekę nad zabytkami" Panu Wiesławowi Biegańskiemu,  

− złotej odznaki „Za opiekę nad zabytkami" Pani Agnieszce Krawczewskiej, 

− złotej odznaki „Za opiekę nad zabytkami" Pani Agacie Karweckiej, 

− srebrnej odznaki „Za opiekę nad zabytkami" Pani Ewie Grzegorczyk, 
180. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady 

Powiatu w Poznaniu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu 
poznańskiego. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały. Z konsultacji nie skorzystały żadne 
organizacje, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu uchwały,  

181. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielanych dotacji z przeznaczeniem  
dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Poznaniu, Miasta Puszczykowo, Miasta Gniezno. Sprawozdanie końcowe stanowi załącznik  
do uchwały. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego sprawdził sprawozdania  
ze sposobu realizacji dotacji pod względem merytorycznym i finansowym i nie wniósł do nich 
żadnych uwag, 

182. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 44/2PB2/BOZR1/18, na wykonanie 
robót budowlanych polegających na wykonaniu posadzek, w zakresie określonym w Załączniku  
nr 1 do umowy, dla BUD - BAU POSADZKI Spółka Jawna, Ewa i Mariusz Rusztyk z siedzibą  
w Rokietnicy, 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, 

183. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 30/2PB2/BOZR1/18, dotyczącej 
dostawy i montażu bram Bz1, Bz2, Bz3 oraz Bw1, w zakresie określonym w Załączniku nr 1,  
dla spółki Nassau Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 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, 

184. w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy skrzyżowania w ciągu DW 307, ul. Poznańskiej  
z ul. Leśną i ul. Jodłową w Niepruszewie, 
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185. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę kierownika budowy inwestycji pn. „Rozbudowa Zespołu 
Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie,  
ul. Szkolna 1, 

186. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów zawierających 
azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2018, 

187. w sprawie zlecenia wykonania Raportu za lata 2016 - 2017 z wykonania Programu ochrony 
środowiska dla Powiatu Poznańskiego, 

188. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie specjalistycznych zadań powiatowej biblioteki publicznej, 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przez Bibliotekę 
Publiczną w Swarzędzu, 

189. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn. Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez CONY Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 126.500,00 zł brutto. Funkcję wiodącego inspektora nadzoru pełnić będzie 
Pan Krzysztof Janiszewski. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 
151.000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 15 miesięcy, 

190. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej 
Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych. Zarząd Powiatu wyraził się zgodę 
na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Vienna Insurance Group, która zaoferowała realizację zamówień  
za kwoty: 

− Część nr 1 - Sprzęt elektroniczny - 215,08 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres do dnia 31.12.2020 r. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć kwotę 215,08 zł brutto, 

− Część nr 2 - Ubezpieczenie OC pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego: cena za ubezpieczenie przez okres 12 miesięcy 1 sztuki motocyklu, samochodu 
osobowego oraz osobowo - ciężarowego o ładowności do 750 kg przeznaczone konstrukcyjnie 
do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, niedopuszczonego do ruchu - 500,00 zł, 
cena za ubezpieczenie przez okres 12 miesięcy 1 sztuki samochodu ciężarowego oraz 
ciężarowo - osobowego o dmc do 3,5 t i ładowności pow. 750 kg do 2,0 t niedopuszczonego 
do ruchu - 1.000,00 zł. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 
31.12.2020 r. 

Umowa będzie realizowana do wykorzystania kwoty 6.000,00 zł brutto. Zadanie będzie 
realizowane w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac do usług 
będących przedmiotem zawartej w dniu 21.11.2017 r. umowy nr ZP.272.00041.2017, 

191. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wnętrz 
budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów 
przeciwpożarowych, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

192. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów podnoszących 
kwalifikacje uczestników z podziałem na 3 części, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej. Przedmiotem postępowania jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów 
podnoszących kwalifikacje uczestników, z podziałem na 3 następujące Części: 

− Część nr 1 - Kurs prawa jazdy kat. B, 

− Część nr 2 - Kurs obsługi wózków jezdniowych (podnośnikowych) z mechanicznym napędem 
podnoszenia kat. II WJO i III WJO wraz z bezpieczną wymianą butli z gazem wg Urzędu Dozoru 
Technicznego, 

− Część nr 3 - Kursy na uprawnienia spawacza metodą MAG, MIG, TIG. 
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Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji i kompetencji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin zakończenie najdłużej trwającego kursu 
planowany jest do 30.06.2019 r., 

193. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonych przez Biuro Zamówień Publicznych w 2017 r. W 2017 roku Biuro Zamówień 
Publicznych przeprowadziło 54 postępowania zakończone zawarciem umów w sprawie 
zamówienia publicznego, na łączną kwotę 50.855.196,50 zł brutto. Postępowania zostały 
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, licytacji elektronicznej, zamówienia  
z wolnej ręki oraz na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP. Kwoty udzielonych zamówień, z podziałem 
na poszczególne tryby przeprowadzonych postępowań, kształtują się następująco: 
a) przetarg nieograniczony: 45.253.116,13 zł brutto, w tym: 

− roboty budowlane - 38.245.299,64 zł brutto, 

− dostawy - 1.811.067,29 zł brutto, 

− usługi - 5.196.749,20 zł brutto, 
b) zamówienie z wolnej ręki: 4.210.722,61 zł brutto, w tym: 

− roboty budowlane - 799.920,36 zł brutto, 

− dostawy - 242.011,35 zł brutto, 

− usługi - 3.168.790,90 zł brutto, 
c) art. 4 pkt 8 ustawy PZP: 1.214.427,76 zł brutto, w tym: 

− roboty budowlane - 273.077,13 zł brutto, 

− dostawy - 393.867,75 zł brutto, 

− usługi - 547.482,88 zł brutto, 
d) Licytacja elektroniczna - dostawy: 176.930,00 zł brutto, 

194. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji celowych na likwidację 
źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi, w następującym składzie: 

− Małgorzata Waligórska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - 
przewodniczący komisji, 

− Anna Orczewska - Z-ca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - 
członek komisji, 

− Agnieszka Karwacka - Kierownik Referatu ds. Ochrony Powietrza, Wód i Edukacji Ekologicznej, 
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - członek komisji, 

− Barbara Markowska - Główny Specjalista w Wydziale Administracji Architektoniczno - 
Budowlanej - członek komisji, 

− Agnieszka Cięszczyk - inspektor w Referacie ds. Ochrony Powietrza, Wód i Edukacji 
Ekologicznej, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - członek komisji, 

− Karolina Nowak – inspektor w Wydziale Finansów.  
Wyniki prac Komisji zatwierdza Zarząd Powiatu w Poznaniu w formie uchwały. Regulamin pracy 
Komisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały, 

195. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn.: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku  
w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap I, wyłączenia z udziału w postępowaniu członka komisji 
przetargowej, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zarząd 
Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez DEMIURG Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, 
w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 184.000,00 zł brutto, a funkcję 
wiodącego inspektora nadzoru pełnić będzie Pan Zdzisław Pietrucha. Na wykonanie zadania 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 215.250,00 zł brutto. W postępowaniu złożono  
3 oferty. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 12 miesięcy. Z udziału  
w postępowaniu wyłączony został członek komisji przetargowej - Pani Anna Gruszecka, 
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196. w sprawie zmiany uchwały Nr 2310/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 r.  
w sprawie powołania biegłego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, których 
przedmiotem będzie zakup sprzętu i wyposażenia poszczególnych pracowni Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Swarzędzu w ramach projektów pn.: „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury 
placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” 
oraz „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. Zmiana dotyczy 
sposobu finansowania, 

197. w sprawie zmiany uchwały Nr 2242/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 stycznia  
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji 
aplikacyjnej dla projektu dotyczącego rozbudowy Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 zgodnie z konkursem  
Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/17 ogłoszonym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zmiana dotyczy sposobu finansowania, 

198. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, 
prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru 2 pojazdów z parkingu i demontażu 
pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a 
ustawy Prawo o ruchu drogowym. Upoważnienie wydaje się na okres od 20.02.2018 r.  
do 02.03.2018 r., 

199. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ulic: Sosnowej, Daglezjowej i Akacjowej 
w Bolechówku, gm. Czerwonak,  

200. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ulic: Ogrodowej, Zacisze w Miękowie, 
gm. Czerwonak,  

201. w sprawie zastosowania ulg w spłacie odsetek należnych w kwocie 4.947,37 zł z tytułu wykonania 
środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz Powiatu 
Poznańskiego kwoty 29.626,67 zł wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego Poznań - Nowe  
Miasto i Wilda.  Wobec spłaty należności głównej, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umorzenie 
odsetek w kwocie 3.500,00 zł. Pozostałą kwotę odsetek w wysokości 1.447,37 zł rozłożono  
na 14 miesięcznych rat, 

202. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  
ul. Wysogotowskiej w m. Przeźmierowo”, 

203.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego, z podziałem 
na dwie części, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej, 

204. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
dofinansowanie połączenia autobusowego z Dopiewa do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach 
w roku 2017. Zarząd Powiatu zatwierdził rozliczenie dotacji w kwocie 27.000,00 zł, udzielonej  
na podstawie umowy z gminą Dopiewo, określającą zasady przekazania oraz rozliczenia 
przyznanych środków, stanowiącej nie więcej niż 46% kosztów realizacji zadania. Gmina  
przedłożyła rozliczenie na kwotę 25.762,48 zł i zwróciła w dniu 30.01.2018 r. na rachunek powiatu 
kwotę 1.237,52 zł. Do przedłożonego rozliczenia nie wniesiono uwag, 

205.  w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Poznań na zwrot kosztów 
rehabilitacji mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie 
Poznania w 2017 roku. Zarząd Powiatu zatwierdził rozliczenie dotacji udzielonej na podstawie 
porozumienia z dnia 17.11.2017 r. Przekazano kwotę dotacji w wysokości 44.006,68 zł, 
rzeczywisty koszt rehabilitacji mieszkańców powiatu wyniósł 47.423,30 zł. Kwota 3.416,62 zł 
została przekazana miastu Poznań z budżetu w 2018 r. w dniu 13.02.2018 r. Przekazane środki 
zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, 

206. 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 149.445,00 zł 
brutto. Termin realizacji zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, wyniesie do 21 dni 
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kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć 
kwotę 159.900,00 zł brutto. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa  
(pow. ca. 353 h) – Część B, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy 
usług nieuciążliwych, tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowo - składowej lub usługowej, 
tereny zabudowy zagrodowej, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny 
infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wodociągi, 
teren dróg publicznych klasy zbiorczej, lokalnej, dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych.  
Na obszarze planu przebiega droga powiatowa nr 2439 Paczkowo – Trzek (ul. Średzka) oznaczona 
na załączniku graficznym symbolem 2KDZ. Projekt planu przewiduje poszerzenie dogi powiatowej 
do szerokości 20 m o grunty prywatne. W związku z tym, powyższe ustalenia, dotyczące ww. drogi 
mogą naruszać interes prawny Powiatu, z uwagi na skutki prawne wynikające z ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) 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. 

W związku z powyższym uzgodnienie przedmiotowego projektu planu nakładałoby na Powiat 
Poznański dodatkowe obciążenia finansowe. Zdaniem Zarządu w Powiatu oznaczenie terenu 
należy zmienić na IT lub zabezpieczyć możliwość poszerzenia drogi powiatowej nieprzekraczalną 
linią zabudowy. W związku z tym zarządca drogi występując o decyzję przy przebudowie/ 
rozbudowie drogi powiatowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496) 
przejmuje (za odszkodowaniem) wskazane w niej nieruchomości lub ich części. Po wschodniej 
stronie ul. Średzkiej na zlecenie Gminy realizowany jest chodnik, w związku z tym rezerwę terenu 
pod poszerzenie drogi powiatowej należy pozostawić po stronie zachodniej ul. Średzkiej (2KDZ). 
Ponadto Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że na terenie zabudowy zagrodowej (RM) zlokalizowana 
jest zgodnie z koncepcją projektową Północno – Wschodnia Obwodnica Aglomeracji Poznańskiej 
na parametrach drogi klasy GP na odcinku węzeł Złotkowo - Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – 
droga ekspresowa S5. Przygotowywane są trzy warianty Obwodnicy. Wariant przebiegu 
obwodnicy zostanie wybrany na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia. We wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej  
na omawianym terenie wskazano preferowany wariant I obwodnicy, która przebiega przez teren 
RM. Ponadto w projekcie planu należy zamieścić zapis o zakazie odprowadzenia wód deszczowych  
i opadowych z terenów MN, MN/U i 1P/U na teren drogi powiatowej ul. Średzkiej (2KDZ). Zgodnie 
z art. 39 pkt 9 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zakazuje się odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych  
na teren jezdni i rowów przydrożnych w pasach drogowych, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miękowo – część 
Północna”, gm. Czerwonak  – projekt planu wyznacza tereny rolnicze tereny zieleni nieurządzonej 
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oraz tereny dróg publicznych. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że na terenie oznaczonym symbolami 
1R i 2R zgodnie ze Studium Korytarzowym i Koncepcją Projektową planowany jest przebieg 
Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP  
na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5. Zarząd 
Powiatu informuje, że wariant przebiegu obwodnicy zostanie wybrany na etapie uzyskania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. We wniosku o uzyskanie 
decyzji środowiskowej na omawianym terenie, wskazano preferowany wariant I obwodnicy, 
wzdłuż linii kolejowej, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon ul. Prof. 
Stanisława Bodniaka w Kórniku, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej lub zabudowy 
produkcyjnej składów i magazynów, teren usług sportu i rekreacji i zabudowy usługowej, teren 
zieleni urządzonej, tereny parkingów, teren drogi publicznej zbiorczej, teren drogi publicznej 
lokalnej, 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 oraz tereny zabudowy 
usługowej, wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, z problemami komunikacyjnymi, 
możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych relacji 
społeczności lokalnej. Intensywny stopień zainwestowania niedostosowany do sieci dróg 
spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na ulicach znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie omawianego terenu. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

4. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa  
(pow. ca. 353 h) – Część C, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy 
usług nieuciążliwych, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usług 
nieuciążliwych, tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
produkcyjnej, magazynowo - składowej lub usługowej, tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej, 
tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, 
teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu 
przyspieszonego, zbiorczej, lokalnej, dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Na obszarze planu 
przebiega droga powiatowa nr 2439 Paczkowo – Trzek (ul. Średzka) oznaczona na załączniku 
graficznym symbolem 2KDZ. Projekt planu przewiduje poszerzenie dogi powiatowej do szerokości 
20 m o grunty prywatne. W związku z tym, powyższe ustalenia dot. ww. drogi mogą naruszać 
interes prawny Powiatu z uwagi na skutki prawne wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222) 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. 

W związku z powyższym uzgodnienie przedmiotowego projektu planu nakładałoby na Powiat 
Poznański dodatkowe obciążenia finansowe. Zdaniem Zarządu w Powiatu w Poznaniu oznaczenie 



42 
 

terenu należy zmienić na IT lub zabezpieczyć możliwość poszerzenia drogi powiatowej 
nieprzekraczalną linią zabudowy. W związku z tym zarządca drogi występując o decyzję przy 
przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej, zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496) przejmuje (za odszkodowaniem) wskazane w niej nieruchomości lub 
ich części. Po wschodniej stronie ul. Średzkiej na zlecenie Gminy realizowany jest chodnik,  
w związku z tym rezerwę terenu pod poszerzenie drogi powiatowej należy pozostawić po stronie 
zachodniej ul. Średzkiej (2KDZ). Ponadto Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że na terenie zabudowy 
zagrodowej (RM) zlokalizowana jest zgodnie z koncepcją projektową Północno – Wschodnia 
Obwodnica Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP na odcinku węzeł Złotkowo - 
Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5. Przygotowywane są trzy warianty 
Obwodnicy. Zarząd Powiatu w Poznaniu informuje, że wariant przebiegu obwodnicy zostanie 
wybrany na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. We wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej na omawianym terenie wskazano 
preferowany wariant I obwodnicy, która przebiega przez teren RM. Ponadto w projekcie planu 
należy zamieścić zapis o zakazie odprowadzenia wód deszczowych i opadowych z terenów 1R/U, 
1U, 4U, 2MN/U, 4MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U i 2P/U na teren drogi powiatowej  
ul. Zapłocie (1KDZ).  Zgodnie z art. 39 pkt 9 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych z urządzeń melioracyjnych, 
gospodarskich lub zakładowych na teren jezdni i rowów przydrożnych w pasach drogowych, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon  
ul. Maniewskiej, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zieleni urządzonej oraz obiektów sportowo - rekreacyjnych, tereny zieleni 
urządzonej, tereny wód powierzchniowych, tereny komunikacji: tereny dróg publicznych 
dojazdowych, wewnętrznych oraz 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, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów 
przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Murowana Goślina,  
gm. Murowana Goślina. W dniu 31.01.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynął do 
uzgodnienia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów 
przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze Gminy Murowana Goślina. Zarząd 
Powiatu w Poznaniu postanowieniem z dnia 10 lutego 2017 r., znak: WD.673.17.19.2017.ST  
nie uzgodnił przedmiotowego projektu wskazując, że Powiat Poznański planuje inwestycję w pasie 
drogi powiatowej nr 2393P relacji Murowana Goślina – Boduszewo – Karczewo, w związku  
z rozpoczętymi pracami projektowymi wiaduktu drogowego na linią kolejową nr 356 Poznań 
Wągrowiec w pasie drogi powiatowej nr 2393P - ulicy Gnieźnieńskiej. Na postanowienie zostało 
złożone zażalenie Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina. Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Poznaniu postanowieniem z dnia 28.09.2017 r. uchyliło zaskarżone postanowienie 
w całości przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Projekt planu 
wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, teren zieleni krajobrazowej, łąk i zadrzewień, 
tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, teren infrastruktury technicznej – 
kanalizacji, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. Po 
ponownym przeanalizowaniu projektu planu Zarząd Powiatu w Poznaniu postanowił uzgodnić 
przedmiotowy projekt planu, z zastrzeżeniem, że należy skonsultować jego zapisy z projektantami 
wiaduktu oraz ścieżki rowerowej w ul. Gnieźnieńskiej, wskazanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych 
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w Poznaniu (postanowienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 15.12.2017 r., znak: 
ZDP.11.440.4/16). Ponadto Zarząd Powiatu wnosi o zamieszczenie zapisu o zakazie odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych na teren drogi powiatowej nr 2393P Boduszewo – Karczewo oraz 
do kanalizacji deszczowej mającej za zadanie odwodnienie pasa drogi powiatowej (z wyjątkiem 
inwestycji gminnych). Zgodnie z art. 39 pkt 9 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych                     
z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do kanalizacji deszczowej i rowów 
przydrożnych w pasach drogowych, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 
Ostrowskiej, S11 i Składowej, obręb Żerniki, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza tereny zabudowy 
usługowej, tereny zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren 
zieleni otwartej z dopuszczeniem lokalizacji przepompowni ścieków, teren komunikacji: tereny 
dróg publicznych klasy lokalnej i teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej – etap IV, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, tereny 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny zieleni 
urządzonej, teren parku wiejskiego, tereny rowu melioracyjnego, tereny komunikacji: drogi 
publiczne, drogi wewnętrzne, teren ciągu pieszo - rowerowego. Bezpośrednio przy granicy 
opracowania planu przebiega droga powiatowa klasy zbiorczej (Z) nr 2477P (ul. Poznańska), relacji 
Gądki - Robakowo - Dachowa - Szczodrzykowo. 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 Gądki do drogi wojewódzkiej nr 434. W projekcie planu wprowadzone 
zostały poszerzenia oraz zjazdy 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 w Poznaniu 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, 

9.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna, gm. Suchy Las - projekt planu był już przedmiotem 
uzgodnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu. Postanowieniem znak: WD.673.17.115.2017.WL z dnia 
04.08.2017 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił projektu planu z uwagi na poszerzenia drogi 
powiatowej klasy zbiorczej nr 2469P oraz z uwagi na planowaną inwestycję pn.: „Budowa ścieżki 
rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w miejscowości Drużyna" i dostosowanie 
planu do projektu przebudowy dróg. W obecnym kształcie projekt planu przewiduje: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, 
tereny zabudowy usługowej, tereny eksploatacji kruszywa naturalnego, tereny składów, 
magazynów i usług, tereny rolnicze, tereny zieleni urządzonej, lasy, tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki, tereny 
infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych - zbiorczych, tereny dróg publicznych - 
lokalnych, tereny dróg publicznych - dojazdowych, tereny publicznych ciągów pieszych, tereny 
dróg wewnętrznych, tereny parkingów, tereny komunikacji kolejowej. Zarząd Powiatu w Poznaniu 
wnosi jednak uwagę, aby drogę oznaczoną w planie jako 2KDL należy oznaczyć jako KDZ 
(kontynuacja drogi powiatowej 2465P). Droga 2465P stanowi drogę klasy głównej w Planie 
Rozwoju Sieci Drogowej dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego na lata 2016 - 2020. Zgodnie  
z § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r.  
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poz. 124) do dróg powiatowych zalicza się drogi klasy GP (główna przyspieszona), G (główna)  
lub Z (zbiorcza). Przy przebudowie dróg powiatowych dopuszcza się przyjęcie klasy o jeden poziom 
niższej. W związku z tym drogę 2465P należy przyjąć jako zbiorczą. 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, 

10.  nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczewo, obręb Tulce, gm. Kleszczewo - projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej, tereny 
zabudowy usługowej, teren zabudowy komunikacji, teren zabudowy kultu religijnego, teren 
zabudowy kultu religijnego oraz zieleni urządzonej, teren zabudowy usługowej oraz kultu 
religijnego, teren zabudowy kultu religijnego oraz parkingu tereny zabudowy usług turystki oraz 
sportu i rekreacji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej oraz urządzonej, tereny 
cmentarza, teren wód powierzchniowych śródlądowych, teren wód powierzchniowych 
śródlądowych oraz zieleni urządzonej, teren rolniczy, teren zabudowy zagrodowej  
w gospodarstwach rolnych, teren infrastruktury wodociągowej, teren infrastruktury gazowniczej, 
teren parkingu, tereny komunikacji: dróg publicznych klasy zbiorczej lokalnej, dojazdowej, 
dojazdowej - pieszo jezdni, tereny dróg wewnętrznych. W granicach mpzp przebiegają fragmenty 
drogi powiatowej 2429P (ul. Poznańska) oraz 2440P (ul. Średzka). Na terenie planu wprowadzono 
dwa projekty przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych: 

− Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2429P - ul. Poznańskiej z ul. Pocztową  
i ul. Średzką, polegającą na budowie ronda wraz z budową chodnika na odcinku do ul. Krótkiej 
w miejscowości Tulce (ALDROG sp. z o.o., ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań, tel. 506 057 807); 

− Budowa ścieżki rowerowej Poznań -Tulce - Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 
2429P, 2489P oraz koncepcja rozbudowy ww. dróg powiatowych na odcinkach od granicy 
miasta Poznania do Gowarzewa - ul. Czereśniowa (DROMOST Sp. z o.o., ul. Trój pole 3B,  
61-693 Poznań, tel. 61 82-77-670). Poszerzenia dróg powiatowych należy nanieść na rysunek 
planu zgodnie z przygotowanymi projektami rozbudowy dróg powiatowych (przy terenie 
oznaczonym 3MN/U konieczne jest zwiększenie poszerzenia ul. Poznańskiej), 

11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – 
„Górny Lasek”, gm. Luboń - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i towarzyszących usług 
nieuciążliwych, tereny usług nieuciążliwych, usług oświaty, usług sakralnych, usług publicznych, 
usług zdrowia, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, 
tereny infrastruktury elektroenergetycznej, tereny dróg publicznych, klasy lokalnej i dojazdowej, 
ciągów pieszo – jezdnych, teren publicznego ciągu pieszego, tereny dróg wewnętrznych. 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, 

12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
w Wielkiej Wsi i w Buku w rejonie ul. Bohaterów Bukowskich, ul. Niegolewskich i ul. Ogrodowej, 
gm. Buk - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, teren wód 
powierzchniowych, teren drogi publicznej, tereny dróg wewnętrznych. Droga powiatowa nr 2739P 
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relacji granica powiatu - Buk znajduje się poza granicami opracowania. 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, 

13. uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie, rejon 
ul. Poznańskiej i ul. Kokoszczyńskiej, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: tereny rolnicze, 
teren zieleni, teren wód powierzchniowych, tereny komunikacji: teren drogi publicznej klasy 
głównej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej – pieszo - jezdnia, teren drogi wewnętrznej. Droga 
Powiatowa nr 2404P relacji Tarnowo Podgórne - Napachanie znajduje się poza granicami 
opracowania. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

14. uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, rejon  
ul. Wysokiej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny wód śródlądowych i zieleni naturalnej, teren drogi publicznej klasy 
dojazdowej. 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, 

15. uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zakrzewo,  
w rejonie ul. Granicznej i Przylesie, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowe - usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
usługowej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. 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, 

16. uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka,  
w rejonie linii kolejowej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren infrastruktury technicznej, 
kanalizację, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i zabudowy usługowej, teren 
wód powierzchniowych śródlądowych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

17. uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo,  
w rejonie ul. Botanicznej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, dojazdowej oraz teren wewnętrznego 
ciągu pieszo - jezdnego. 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, 

18. uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka 
w rejonie ul. Komornickiej, na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz na działkach o numerach 
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ewidencyjnych 585/1 585/2, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego. 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, 

19. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
działalności gospodarczej w Gołuniu, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza: tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, teren eksploatacji 
powierzchniowej, tereny leśne, tereny użytków zielonych, tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych, tereny dróg wewnętrznych. Poza granicami opracowania przebiega droga 
powiatowa nr 2483P relacji Pobiedziska – Gołuń - granica Powiatu, jednakże ustalono, że będzie 
odbywać się przez nią obsługa komunikacyjna terenów przyległych. Drogi powiatowe zgodnie  
z art. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222) powinny 
stanowić połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między 
sobą i 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 
ruchu i bezpieczeństwo na drodze. Wszelkie manewry związane z włączaniem się do ruch na 
drodze są manewrami niebezpiecznymi zarówno dla pojazdu włączającego się do ruchu, jaki i dla 
pojazdu jadącego drogą publiczną. Zadaniem zarządcy drogi jest takie zagospodarowanie pasa 
drogowego, aby minimalizować ilość możliwych miejsc kolizyjnych. Droga 2483P Kórnik – granica 
Powiatu stanowi drogę klasy zbiorczej. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) na drogach tej 
klasy należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie dla terenów przeznaczonych pod 
nową zabudowę.  W związku z tym Zarząd Powiatu w Poznaniu nie wyraża zgody na lokalizację 
zjazdów z dróg wewnętrznych 7KDW, 8KDW, 2KDW na drogę powiatową nr 2483P. Obsługa 
komunikacyjna dla całości obszaru planu winna odbywać się wyłącznie zjazdami z dróg 
wewnętrznych 11KDW i 4KDW.  Ponadto Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że zgodnie z art. 16 ww. 
Ustawy o drogach publicznych: 

− budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do 
inwestora tego przedsięwzięcia, 

− szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1 określa umowa 
między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji nie drogowej, 

20. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych 
Gminy Pobiedziska dla dz. nr 36/3 w Pruszewcu i dz. nr 27/16, 27/21 w Jankowie,  
gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, teren leśny, teren rolniczy, teren rolniczy i użytków 
zielonych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

21. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej w rejonie ulic: Kazimierza Odnowiciela, Władysława Jagiełły, Zielonej, 
Tysiąclecia, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, tereny zabudowy usługowej, teren parkingu, tereny 
dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Droga powiatowa nr 2408P relacji 
Pobiedziska – Wierzonka znajduje się poza granicami opracowania, 

22. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  
ul. Kolejowej i ul. Krętej w Pobiedziskach – Letnisku, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza: 
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teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, teren zabudowy usługowej, teren 
zabudowy usług kultu religijnego, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego, 

23. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo, 
gm. Pobiedziska – dz. nr. 247/2, 248 i 140/1, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy usług kultury, sportu i rekreacji, teren parkingu, teren leśny, teren drogi publicznej klasy 
dojazdowej, teren drogi wewnętrznej. Droga powiatowa nr 2487P relacji Tuczno – Jerzykowo, 
znajduje się poza granicami opracowania. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

24. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  
w rejonie Rynku, ul. Ogrodowej, ul. Kostrzyńskiej, ul. Powstańców Wlkp. i ul. Jagiełły  
w Pobiedziskach, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, teren 
zabudowy usług kultu religijnego, teren parkingu, teren drogi publicznej klasy głównej, tereny dróg 
wewnętrznych. Poza obszarem planu przebiega droga powiatowa nr 2409P Pobiedziska – Kostrzyn. 
Projekt planu wprowadza poszerzenie drogi powiatowej – ulicy Kostrzyńskiej oznaczone symbolem 
KD-G. Po przeanalizowaniu projektu Zarząd Powiatu w Poznaniu nie wnosi uwag, 

25. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu strefy 
zurbanizowanej w Bednarach, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, tereny 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, teren usług sportu 
i rekreacji, tereny użytków zielonych, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, teren drogi 
publicznej klasy lokalnej, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

26. uzgodnienia 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. Postanowieniem z dnia 24.10.2017 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu  
nie uzgodnił przedmiotowego projektu planu wskazując na konieczność wyznaczenia linii 
zabudowy w odległości 8 metrów od granicy działki, ograniczenia liczby zjazdów na drogę 
powiatową i zapewnienia obsługi komunikacyjnej przez drogi wewnętrzne oraz ustalenia 
dotyczące drogi 2KDZ. W przedłożonym ponownie projekcie planu uwzględniono uwagi dotyczące 
linii zabudowy oraz wprowadzono zapis dotyczący obsługi komunikacyjnej przez drogi 
wewnętrzne. W granicach opracowania planu wyznaczono nową drogę oznaczoną symbolem 
2KDZ. W związku z tym, że przedmiotowa droga nie została wprowadzona do dokumentów 
planistycznych Gminy na wniosek Zarządu Powiatu w Poznaniu, ani zarządcy dróg powiatowych, 
tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, winna ona stanowić drogę kategorii gminnej. Zarząd 
Powiatu w Poznaniu zwraca również uwagę, że droga oznaczona symbolem 2KDZ winna spełniać 
zapisy § 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), tj. odległości między skrzyżowaniami poza terenem 
zabudowy winny być nie mniejsze niż 500 m oraz na terenie zabudowy nie mniejsze niż 300 m, 

27. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi 
Rosnówko wzdłuż jeziora Rosnowskiego w rejonie ul. Poznańskiej, gm. Komorniki - projekt planu 
wyznacza: teren zieleni urządzonej, teren zieleni urządzonej lub sportu i rekreacji, teren 
infrastruktury technicznej, tereny publicznego ciągu pieszo - jezdnego. Droga powiatowa nr 2388P 
relacji Komorniki - Rosnówko znajduje się poza granicami opracowania. Ustalenia projektu planu 
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nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 
28. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi 

Plewiska w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Zimowej, gm. Komorniki – projekt planu wyznacza: teren 
zabudowy usługowo - mieszkaniowej oraz teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej. W granicach 
opracowania znalazły się działki będące w granicach drogi powiatowej 2387P relacji Plewiska - 
Komorniki (dz. o nr ewid. 979/13, 977/2 obręb Plewiska). Ustalenia dla obszaru własności Powiatu 
Poznańskiego nie zostały wprowadzone na wniosek Starostwa Powiatowego w Poznaniu  
ani Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Należy wyznaczyć przebieg drogi powiatowej zgodnie  
z własnością Powiatu Poznańskiego i oznaczyć ją, jako teren o odrębnym przeznaczeniu, 

29.   uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic 
Jagodowej i Rolnej II – część I, gm. Suchy Las – projekt planu wyznacza: teren zabudowy usługowej, 
tereny zieleni i wód powierzchniowych śródlądowych, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

30.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulicy Szkolnej, Tęczowej, Błękitnej i Słonecznej, gm. Dopiewo - 
projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej usługowej, tereny dróg publicznych klasy 
dojazdowej oraz teren drogi wewnętrznej. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne 
zagospodarowanie terenów widniejących obecnie w ewidencji, jako grunty rolne wiąże się  
ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, problemami komunikacyjnymi, możliwością 
występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych relacji społeczności 
lokalnej. Wysoki stopień zainwestowania przestrzeni niedostosowany do sieci dróg spowoduje 
znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących w kierunku Poznania. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

31.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Skórzewo rejon ul. Ks. Kozierowskiego – część A, gm. Dopiewo - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, teren zabudowy 
usługowej, teren publicznego ciągu pieszo – rowerowego, teren drogi publicznej klasy lokalnej, 
tereny dróg wewnętrznych. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie 
terenów widniejących obecnie w ewidencji jako grunty rolne wiąże się ze znacznym zwiększeniem 
natężenia ruchu, problemami komunikacyjnymi, możliwością występowania dyskomfortu oraz 
problemów w zakresie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Wysoki stopień 
zainwestowania przestrzeni niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia  
i spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących w kierunku Poznania. Ustalenia projektu planu  
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

32.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Skórzewo w rejonie ul. Batorowskiej, Arbuzowej i Miodowej, gm. Dopiewo -  
projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług 
publicznych i zieleni urządzonej tereny parkingu wewnętrznego, teren zieleni urządzonej, teren 
zieleni izolacyjnej, teren wód śródlądowych, tereny dróg wewnętrznych, tereny dróg publicznych 
klasy dojazdowej, teren drogi publicznej klasy lokalnej. Zarząd Powiatu zwraca uwagę,  
że intensywne zagospodarowanie terenów widniejących obecnie w ewidencji, jako grunty rolne 
wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, problemami komunikacyjnymi, możliwością 
występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych relacji społeczności 
lokalnej. Wysoki stopień zainwestowania przestrzeni niedostosowany do sieci dróg spowoduje 
znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących w kierunku Poznania. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

33.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie  
ulicy Porannej Rosy i ulicy Mieczewskiej, ob. Kamionki, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy usługowej – usługi oświaty, tereny zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji, teren 
zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej, tereny dróg wewnętrznych, tereny dróg 
publicznych lokalnych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 
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34.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek  
o numerach ewidencyjnych 149/3 i 143/5 obręb Skrzynki, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: 
teren zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, teren drogi wewnętrznej, tereny zieleni 
izolacyjnej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

35.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca  
w rejonie ulic: Poznańskiej i Spokojnej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy 
usługowej, teren zieleni urządzonej, teren dróg publicznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego, 

36.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa- część A 
(pow. ca 40,1 ha), gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
lub usługowej, tereny zieleni urządzonej, tereny lasów, tereny dróg publicznych klasy lokalnej  
i dojazdowej, tereny publicznego ciągu pieszo - jezdnego, tereny dróg wewnętrznych, tereny 
infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

37.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa - część E 
(pow. ca 38,3 ha), gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, 
tereny zieleni izolacyjnej, teren zieleni urządzonej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 
tereny dróg wewnętrznych, tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja, teren infrastruktury 
technicznej – elektroenergetyka, tereny infrastruktury technicznej. Ustalenia projektu planu  
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

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

 
IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 

1.  w sprawie wyrażenia zgody na ujawnienie należności pieniężnych Powiatu Poznańskiego  
w Rejestrze Należności Publicznych,  

2.  w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta, 

3.   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem  
na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Poznaniu, 

4.   w sprawie wyrażenia zgody na najem, na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokalu 
użytkowego nr 255 znajdującego się w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, 

5.   w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego,  

6.   w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2489P, 

7.   w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania  
publiczną drogą powiatową nr 2496P – ul. Otuska w m. Buk, 

8.  w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2460P – ul. Poznańska w m. Czapury, 
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9.  w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2463P – ul. Mostowa w m. Mosina,  

10.  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 nr 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. i nr XXXIV/495/V/29017 z dnia 22 listopada 
2017 r., 

11.  w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2018,  
12.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu poznańskiego na lata 2018 -2023, 
13.  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych  

oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  
ich pobrania i wykorzystania, 

14.  w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne wykonywania zadania publicznego w zakresie 
edukacji publicznej, polegającego na założeniu i prowadzeniu szkół – branżowej szkoły I stopnia 
oraz technikum, 

15.  w sprawie powierzenia Miastu Luboń wykonywania zadania publicznego w zakresie edukacji 
publicznej, polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły – dwujęzycznego liceum 
ogólnokształcącego w Luboniu.  
 

V. PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

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

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z: 

−  interpelacją Radnego Powiatu Marka Pietrzyńskiego zgłoszoną podczas XXXV Sesji Rady Powiatu  
w Poznaniu w dniu 13.12.2017 r., dotyczącą firmy BROS, 

−  pismem Radnego Powiatu Tomasza Pawłowskiego z dnia 26.01.2018 r., dotyczącym przeznaczenia 
środków na zakup sprzętu dla Szpitala w Puszczykowie, 

− interpelacją Radnego Powiatu Stanisława Woźniaka z dnia 26.01.2018 r., dotyczącą drogi 
wojewódzkiej nr 196 w miejscowości Łopuchowo, 

− wnioskiem Radnego Powiatu Stanisława Woźniaka z dnia 31.01.2018 r., dotyczącym drogi 
powiatowej w miejscowości Boduszewo.  

3.  Zarząd Powiatu zapoznał się pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu z dnia  
29.01.2018 r., dotyczącym „Kontroli inwestycji drogowej realizowanej w roku 2017 z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – ul. Grunwaldzka w miejscowości 
Plewiska, gm. Komorniki”. 

4.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  
w Mosinie stanowiska młodszego referenta, w wymiarze 0,75 etatu oraz stanowiska kierowcy,  
w wymiarze 1 etatu, od dnia 01.01.2018 r.  

5. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wniosku  
o dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego do projektu pn. „Wiedzieć  
i umieć więcej – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka  
Szkolno – Wychowawczego dla Niewidomych w Owińskach”. 

6.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział Powiatu Poznańskiego w konkursie organizowanym przez 
Krajową Izbę Rozliczeniową, związanego z upowszechnianiem płatności bezgotówkowych  
w urzędach. Konkurs trwa od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

7.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu w dniu 12.12.2017 r. decyzji Starosty 
Poznańskiego nr 35/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie 
ulicy Ogrodowej w Paczkowie, z rygorem natychmiastowej wykonalności. 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. 
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8.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie 
ścieżki rowerowej Lusowo -Tarnowo Podgórne przy ul. Wierzbowej, stanowiącej część zadania pod 
nazwą „Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne – Lusowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2420P – ścieżka rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne. Własnością 
Powiatu Poznańskiego są nieruchomości: gm. Tarnowo Podgórne, obręb Lusowo, ark. 1, dz.  
o nr ewid. 144, gm. Tarnowo Podgórne, obręb Tarnowo Podgórne, ark. 34, dz. o nr ewid. 814/1, 
1297/1, gm. Tarnowo Podgórne, obręb Tarnowo Podgórne, ark. 46, dz. o nr ewid. 791/4. 

9.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomienie o wydaniu w dniu 11.12.2017 r. decyzji Starosty 
Poznańskiego nr 34/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej  
na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo – granica Powiatu 
Poznańskiego, gm. Kleszczewo. Ponieważ w terminie określonym w postanowieniu Starosty 
Poznańskiego z dnia 17.11.2017 r. nie uzupełniono braków w projekcie budowalnym, to zgodnie  
z pouczeniem zawartym w postanowieniu, nieusunięcie braków spowodowało wydanie decyzji  
o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.  

10.   Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla: 
a) uczennicy Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca roku 

szkolnego 2017/2018, 
b) ucznia Zespołu Szkół w Bolechowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

dydaktycznych roku szkolnego 2017/2018, 
c) ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo,  

do końca II semestru roku szkolnego 2017/2018. 
11.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 

28.12.2017 r. nr 36/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie 
ścieżki rowerowej Lusowo – Tarnowo Podgórne przy ul. Wierzbowej, stanowiącej część zadania 
pod nazwą „Przebudowa polegająca na rozbudowie ul. Wierzbowej Tarnowo Podgórne – Lusowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2420P – ścieżka pieszo – rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne”.  

12. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismami Burmistrza Miasta Luboń z dnia 30.01.2018 r. oraz 
05.02.2018 r. w sprawie utworzenia liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi  
w Luboniu.  

13. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu Wydział Ruchu 
Drogowego z dnia 02.01.2018 r. dotyczącym interpelacji złożonej przez Radną Powiatu  
E. Kuleczkę – Drausowską z dnia 22.11.2017 r. w sprawie nieprzestrzegania przepisów ruchu 
drogowego przez kierujących pojazdami na drodze powiatowej nr 2424P, łączącej miejscowość 
Kiekrz z miejscowością Rokietnica. 

14.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym 
wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń.  
Z przeprowadzonej - w oparciu o informacje otrzymane ze szkół i placówek oświatowych - analizy 
poniesionych w roku 2017 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz średniorocznej struktury 
zatrudnienia wynika, że Powiat Poznański spełnił wymóg zapewnienia średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których jest 
organem prowadzącym. 

15. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30.01.2018 r.  
w sprawie uruchomienia i prowadzenia przez gminę Tarnowo Podgórne Zespołu Szkół 
Technicznych w Tarnowie Podgórnym.  

16.   Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przerwy w okresie letnim w działalności poradni  
psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Poznański, w następujących 
terminach: 

−  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu (jednostka macierzysta z filiami) –  
 od 01.08.2018 r. do 17.08.2018 r., 

−  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puszczykowie (jednostka macierzysta z filią) –  
 od 06.08.2018 r. do 17.08.2018 r., 
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−  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luboniu (jednostka macierzysta z filiami) –  
 od 16.07.2018 r. do 03.08.2018 r. 

17.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu  
28.12.2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 36/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, polegającej na budowie ścieżki rowerowej Lusowo – Tarnowo Podgórne przy  
ul. Wierzbowej, stanowiącej część zadania pod nazwą „Przebudowa polegająca na rozbudowie 
ulicy Wierzbowej Tarnowo Podgórne – Lusowo w ciągu dogi powiatowej nr 2420P – ścieżka  
pieszo – rowerowa, gm. Tarnowo Podgórne”.  

18.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wniesieniu odwołaniu od decyzji Starosty 
Poznańskiego z dnia 07.06.2017 r. nr 14/2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice  
na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice. 

19.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą przyznania dyrektorom szkół i placówek,  
dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, dodatku motywacyjnego. Dodatek 
motywacyjny zostanie przyznany na okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r., w wysokości  
od 1.050,00 zł do 1.300,00 zł miesięcznie. 

20.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wypłatę należnej dotacji za lata 2015 - 2016 dla Szkoły Policealnej 
LIDER w Buku i Studium Medycznego Lider w Buku w wysokości 20.742,53 zł brutto łącznie  
z odsetkami, za kształcenie uczniów w zawodach medycznych (opiekun medyczny) w latach  
2015 - 2016. 

21.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą średniego miesięcznego kosztu utrzymania 
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Średni koszt utrzymania mieszkańca  
w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w 2018 r. wyliczono na kwotę 4.148,02 zł. Kwota ta 
wynika z podzielenia rocznych kosztów działalności domu, wynikających z utrzymania 
mieszkańców w roku 2017, bez kosztów inwestycyjnych i wydatków bieżących na remonty (kwota 
4.768.399,47 zł), powiększonych o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  
i usług konsumpcyjnych, przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2018, tj. 102,3 %, podzieloną przez 
liczbę miejsc, ustaloną, jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach 
roku 2017, tj. 1176 mieszkańców. 

22.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przebudowy/ 
rozbudowy drogi powiatowej nr 2393P, polegającej na budowie ścieżki rowerowej  
w ramach projektu pn: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina". 
Własnością Powiatu Poznańskiego są nieruchomości: gm. Murowana Goślina, obręb Murowana 
Goślina, ark. 10, dz. o nr ewid. 690/3, gm. Murowana Goślina, obręb Murowana Goślina, ark. 11, 
dz. o nr ewid. 764/3. 

23. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową, 
przeprowadzoną w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka  
w Mosinie. Kontrola została przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli, na podstawie 
upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego, w okresie od 23.10.2017 r.  
do 07.11.2017 r. i dotyczyła: ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków 
publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków, zawierania umów 
związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń 
pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r.  
do 30.09.2017 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 14.12.2017 r. 
podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. W piśmie z dnia 21.12.2017 r. dyrektor 
jednostki złożyła dodatkowe wyjaśnienia do protokołu. Sformułowano zalecenia pokontrolne. 

 

Sporządziła:  
Magdalena Krygier 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 26 lutego 2018 r.  
 


