
1 
 

OP.0021.2.2018 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 26 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 roku 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

W okresie od 26 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r. odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 
1.  27 lutego 2018 r., godz. 12:15, w którym udział wzięli: 
      Starosta     Jan Grabkowski 
      Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
      Członek Zarządu   Zygmunt jeżewski 
     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
2. 1 marca 2018 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 

     Starosta     Jan Grabkowski 
      Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
      Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 
      Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
3. 8 marca 2018 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, 
 
4. 9 marca 2018 r., godz. 15:00, w którym udział wzięli: 
      Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
      Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 
      Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
5. 14 marca 2018 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli: 

     Starosta     Jan Grabkowski 
      Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
      Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 
      Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
      oraz   
      Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
      Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu, 
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6. 19 marca 2018 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli:               
     Starosta     Jan Grabkowski 

      Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
      Członek Zarządu  Zygmunt Jeżewski 
      Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
     oraz 
     Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
     Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
7. 23 marca 2018 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. 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 17 postanowień  
(w tym 1 o nieuzgodnieniu), 

2.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania pn.: Aktualizacja mapy do 
celów projektowych terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 91. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji robót objętych umową  
nr ZI.3/2018 z dnia 01.02.2018 r., zawartą z firmą Dionizy Waloszczyk Usługi Geodezyjno – 
Kartograficzne z siedzibą w Poznaniu, dotyczącą zadania pn. Aktualizacja mapy do celów 
projektowych terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 91, z uwagi 
na konieczność wyjaśnienia danych, dotyczących numeru porządkowego budynku Ośrodka 
Wspomagania Rodziny i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. Wykonawca wykona 
przedmiot umowy w terminie do dnia 06.04.2018 r., 

3.  w sprawie dofinansowania zadań edukacyjnych, realizowanych przez szkoły prowadzone przez 
Powiat Poznański w 2018 roku oraz przekazania środków finansowych do planów finansowych 
jednostek. Zarząd Powiatu przyznał środki finansowe w łącznej wysokości 45.245,00 zł,  
z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez, konkursów i wymian zagranicznych w 
następujących szkołach i placówkach: 

− Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie - 1.950,00 zł, 

− Zespół Szkół w Rokietnicy - 5.500,00 zł, 

− Zespół Szkół w Bolechowie - 6.992,00 zł, 

− Zespół Szkół w Mosinie - 4.159,00 zł, 

− Zespół Szkół w Kórniku - 3.106,00 zł, 

− Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu - 18.416,00 zł, 

− SOS-W w Owińskach - 2.979,00 zł, 

− SOS-W w Mosinie - 2.143,00 zł,  
4. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w projekcie pn. Sejmik Młodzieży Województwa 

Wielkopolskiego, w następującym składzie: 

− Barbara Antoniewicz – Przewodnicząca komisji - Przewodnicząca Komisji Oświaty  
i Wychowania Rady Powiatu w Poznaniu,  

− Zbigniew Jankowski – członek komisji – Radny Powiatu Poznańskiego, 

− Jacek Szeszuła – członek komisji - Radny Powiatu Poznańskiego, 

− Zofia Dobrowolska – członek komisji - Radna Powiatu Poznańskiego, 

− Małgorzata Roszak – członek komisji - inspektor Wydziału Edukacji, 

− Agnieszka Przybylska - inspektor Wydziału Edukacji. 
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Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego jest to projekt edukacyjny i obywatelski, 
skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu m.in. popularyzację wiedzy  
o organizacji samorządu terytorialnego, zapoznanie młodzieży szkolnej z zakresem działania, 
organizacją i zasadami funkcjonowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz 
rozwijanie postaw obywatelskich. Projektem kieruje Przewodnicząca Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego. Zadaniem komisji rekrutacyjnej będzie wybór trzech dwuosobowych zespołów 
uczniowskich z terenu powiatu poznańskiego. Zostaną oni wybrani na podstawie oceny prac  
na temat: Marzenia Wielkopolan o wolnej Polsce. Jak uczcić stulecie odzyskania niepodległości? 
Prace przedstawiane będą przez autorów przed członkami komisji rekrutacyjnej. Uczestnicy 
projektu wezmą udział w seminarium oraz sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Komisja 
pracuje zgodnie z Zasadami realizacji programu, dostarczonym przez organizatora - 
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,  

5. w sprawie akceptacji projektu aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 7/2PB2/BOZR1/17, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy, zawartej z firmą STAVBUD Sp. z o.o. z siedzibą  
we Wrocławiu, o kwotę netto 6.039,00 zł (łączna cena netto za wykonanie przedmiotu umowy 
wyniesie 298.809,00 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,  
przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 

6. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 1/Owińska, dotyczącej 
kompleksowego wykonania całości instalacji elektrycznej i teletechnicznej (z wyłączeniem opraw 
oświetleniowych i awaryjnych), w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do umowy, dla firmy 
BARTSYSTEM Bartosz Tyczyński z siedzibą w Pleszewie, na kwotę netto 998.780,85 zł, 
przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00045.2017 z dnia 27.12.2017 r.,  
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu 
cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9, Powiatowi Poznańskiemu, przez Wykonawcę 
ORLIKON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

7. w sprawie akceptacji projektu aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 8/2PB2/BOZR1/17, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy, zawartej z firmą ZOHA Wojciech Popłonikowski  
z siedzibą w Błaszkach, o kwotę netto 5.779,77 zł (łączna cena netto za wykonanie przedmiotu 
umowy wyniesie 73.257,17 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, przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 

8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, której 
przedmiotem jest udzielenie Powiatowi licencji na korzystanie z aplikacji NID ScanManager. 
Dostęp do aplikacji pozwoli na szybki wgląd do treści zawartych w decyzjach o wpisie do rejestru 
zabytku, których oryginały posiada wyłącznie Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
Udzielenie licencji na korzystanie z Programu przez Powiat Poznański nastąpi nieodpłatnie, na 
czas nieokreślony, bez prawa do udzielenia sublicencji, 

9. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S.T. 
Dąbrowskiego S.A. w II półroczu 2017 roku na współfinansowanie zadania pod nazwą 
„Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu 
windowego  
i pomieszczeń centralnej sterylizatorni”. Powiat Poznański przyznał Szpitalowi na 2017 rok 
dotację w kwocie 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie ww. zadania. Zgodnie  
z § 2 umowy z dnia 24.03.2016 r. środki były przekazywane na wniosek beneficjenta. W II 
półroczu 2017 r. Powiat przekazał Szpitalowi kwotę w wysokości 139.482,00 zł za wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) 
centralnej sterylizatorni zlokalizowanej w pomieszczeniach pod przyszłym blokiem operacyjnym.  
W dniu 18.10.2017 r. Szpital zwrócił kwotę 4.650,00 zł z uwagi na obciążenie Wykonawcy karami 
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umownymi za opóźnienie w udzieleniu wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy oraz  
za opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi. Na wniosek Szpitala  
z dnia 09.11.2017 r. Rada Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr XXXV/498/V/2017z dnia 13.12.2017 r. 
postanowiła ująć kwotę dotacji w wysokości 2.865.168,00 zł na liście wydatków niewygasających  
z końcem roku budżetowego 2017, z terminem wydatkowania do dnia 30.06.2018 r. Rozliczenie 
otrzymanej dotacji wraz z kopią dokumentacji potwierdzającej dokonanie wydatków, Szpital 
przedłożył w terminie określonym umową. Rozliczenie stanowi załącznik do Uchwały, 

10. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Konkurs „Złota Żaba” i „Złota 
„Żabka”. Drugi etap i zakończenie Konkursów 2017/2018, przez Fundację Edukacji Społecznej 
EKOS z siedzibą w Swarzędzu, w ramach tzw. „małego grantu”,  

11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: wykonanie dokumentacji projektowej 
modernizacji budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, ul. Obornicka 1, z firmą EKSPERTIS Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, na 
kwotę 39.360,00 zł brutto, 

12. w sprawie akceptacji projektu aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 36/2PB2/BOZR1/18, 
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 Zakład Usługowy Malarsko – 
Budowlany Władysław Dombka z siedzibą w Wągrowcu, zmienia się termin zakończenia robót 
objętych umową na 31.05.2018 r., 

13. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr BX/40/2PB2/18, na realizację robót 
polegających na wykonaniu i montażu schodów technicznych spiralnych, w zakresie określonym  
w pkt II ppkt 1 zamówienia, dla firmy TLC Sp. z o. o. z siedzibą w Gorlicach, na kwotę netto 
26.400,00 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 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, przez 
Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 

14. w sprawie zmiany uchwały Nr 2297/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków 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. W załączniku nr 7 do uchwały (Ratownictwo i ochrona ludności) 
zmienia się oznaczenie środków finansowych, przyznanych podmiotowi - Ratownictwu Wodnemu 
Rzeczypospolitej Oddział w Poznaniu, na realizację zadania pn. Bezpieczny Powiat Poznański z 
RWR 2018, w wysokości 5.600,00 zł brutto z „majątkowe” na „bieżące”. Ww. środki przeznaczone 
są  
na zakup materiałów nieklasyfikujacych się jako środek trwały, 

15. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy ulic: Cisowej, Jodłowej i Modrzejewskiej  
w Bolechówku. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 

16. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy ulic: Żniwnej i Zbożowej w Kicinie. Zarząd Powiatu 
pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję,  

17. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy obsługi prawnej w sprawie dotyczącej 
nieruchomości przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy 
obsługi prawnej na reprezentowanie Powiatu Poznańskiego w postępowaniu zmierzającym  
do pozyskania oferty sprzedaży, na rzecz użytkowników wieczystych, nieruchomości gruntowej 
położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto 
prowadzi księgę wieczystą nr P01P/00111431/5, z Panią Moniką Frontczak prowadzącą 
działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Monika Frontczak z siedzibą w 
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Poznaniu. Wynagrodzenie za obsługę prawną będzie płatne przez każdego z współużytkowników 
wieczystych proporcjonalnie do posiadanych udziałów, przy czym część wynagrodzenia w 
odniesieniu  
do posiadanego przez Powiat Poznański udziału wyniesie 3.119,57 zł, w tym obowiązujący 
podatek VAT. Z uwagi na okoliczność, że Powiat Poznański nie jest jedynym użytkownikiem 
wieczystym  
ww. nieruchomości, postanowiono, że sprawę poprowadzi zewnętrzny podmiot reprezentujący 
łącznie wszystkich współużytkowników wieczystych, 

18. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w sprawie 
dotyczącej nieruchomości przy ul. Zielonej 8. Zarząd Powiatu działając w imieniu Powiatu 

Poznańskiego, jako jednego ze współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej 
położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd 
Rejonowy Poznań - Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą nr P01P/00111431/5, udzielił 
pełnomocnictwa radcy prawnemu Monice Frontczak do złożenia w imieniu Powiatu 
Poznańskiego wniosku o nabycie ww. nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121) i do wykonania przed wszystkimi 
właściwymi organami, urzędami i osobami wszelkich czynności z tym związanych. 
Pełnomocnictwo nie obejmuje umocowania do negocjacji ceny, przyjęcia oferty i podpisania 
umowy sprzedaży nieruchomości. Pełnomocnik, nie może składać oświadczeń woli mogących 
spowodować powstanie po stronie Powiatu Poznańskiego zobowiązań majątkowych. Z uwagi na 
okoliczność,  
że Powiat Poznański nie jest jedynym użytkownikiem wieczystym ww. nieruchomości, 
postanowiono, że sprawę poprowadzi zewnętrzny podmiot reprezentujący łącznie wszystkich 
współużytkowników wieczystych, 

19. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 46/2PB2/BOZR1/18, w zakresie 
wykonania instalacji sanitarnych wewnętrznych: grzewczej, zimnej i ciepłej wody użytkowej, 
kanalizacji sanitarnych technologicznych deszczowych, przygotowanego dla firmy ZISTAN 
Inżynieria Sanitarna Grzewcza inż. Stanisław Kaniewski z siedzibą w Poznaniu, na kwotę netto 
780.000,00 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, 

20. w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Komorniki” w zakresie zgodności programu ze Strategią Rozwoju Powiatu Poznańskiego  
do 2030 r., 

21. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu na świadczenie usług opieki autorskiej dla 
oprogramowania FINN 8SQL, do umowy ZP.272.00070.2016 zawartej z LTC Sp. z o. o.  Całkowity 
koszt umowy pozostaje bez zmian. Środki finansowe zostaną przesunięte na realizację zadania, 
polegającego na wprowadzeniu zmian w oprogramowaniu FINN, wynikających z indywidualnych 
potrzeb w rozmiarze dodatkowych roboczogodzin w ramach tzw. „budżetu zmian”, 

22. w sprawie rozbudowy sieci strukturalnej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu  
przy ul. Słowackiego 8, przez firmę T.T. Systems Sp. J. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 4.712,75 zł 
brutto, 

23. w sprawie akceptacji projektu do umowy o podwykonawstwo nr 1/MG/Z, na wykonanie robót 
budowlanych: żelbetowych, murarskich oraz izolacyjnych, na kwotę netto 658.943,68 zł,  
w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do umowy, dla spółki UNIBUD Sp. z o. o. z siedzibą w 
Pile, przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00057.2017 z dnia 15.02.2018 r.,  
na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, Powiatowi Poznańskiemu przez 
Wykonawcę Jack-Bud Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, 
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24. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Wyrównujemy szanse. 
Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barier „Szanty nad Łomnem”, przez 
Stowarzyszenie Ostoja Wojnówko, z siedzibą w Wojnówku, w ramach tzw. „małego grantu”, 

25.  w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie 
prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdu  
(Opel Omega DZD 08884), wobec którego orzeczono przepadek na rzecz powiatu Poznańskiego  
w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Upoważnienie wydano na okres od 
08.03.2018 r. do 22.03.2018 r.,  

26.  w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 40/2PB2/BOZR1/18, 
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 SA w siedzibą w Warszawie. Aneksem zwiększona zostaje wartość 
umowy o kwotę netto 5.950,00 zł, 

27.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 
r., dotyczącej realizacji inwestycji pn. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole 
Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. Do zapisów dotyczących sprawowania bieżącego 
nadzoru nad realizacją ww. zadania wprowadza się Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów 
Romualda Najdka, 

28. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wentylacji budynku szkoły wchodzącej w 
skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

29. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, ze Szpitalem w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego 
S.A. z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 11, porozumienia o wspólnym przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup energii 
elektrycznej, 

30. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  
im. Janusza Korczaka w Mosinie Pani Bożenie Mazur, na okres 5 lat szkolnych, tj. od 01.09.2018 r. 
do 31.08.2023 r., 

31. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie  
Panu Pawłowi Zawieji, na okres 5 lat szkolnych, tj. od 01.09.2018 r. do 31.08.2023 r., 

32. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich  
w Rokietnicy Panu Wojciechowi Kaczmarkowi, na okres 5 lat szkolnych, tj. od 01.09.2018 r.  
do 31.08.2023 r., 

33. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej budowy dróg wraz z kanalizacją sanitarną  
i budowy lokalnego systemu kanałów deszczowych w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie – 
Etap III, z uwagi na to, że pełnomocnictwo wydane przez Wójta Gminy Suchy Las nie odpowiada 
nazwie wnioskowanej inwestycji. Ponadto wniosek nie jest opatrzony oryginałem podpisu 
zarządcy drogi czy osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wójta Gminy Suchy Las, 

34. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej projektu pn.: Budowa drogi gminnej ul. 
Świerkowa w ramach zadania „Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w 
miejscowości Zielątkowo i Chludowo gmina Suchy Las” – etap III (drogi gminne), ponieważ, 
przedmiotowy wniosek nie został złożony przez zarządcę drogi ani osobę występującą w imieniu 
Wójta Gminy Suchy Las, umocowaną na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Ponadto 
wniosek nie jest opatrzony oryginałem podpisu zarządcy drogi czy osoby upoważnionej do 
występowania w jego imieniu, 

35. w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej projektu pn.: Budowa drogi gminnej ul. Pogodna 
w ramach zadania „Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości 
Zielątkowo i Chludowo gmina Suchy Las” – etap III (drogi gminne), ponieważ, przedmiotowy 
wniosek nie został złożony przez zarządcę drogi ani osobę występującą w imieniu Wójta Gminy 
Suchy Las, umocowaną na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Ponadto wniosek nie jest 
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opatrzony oryginałem podpisu zarządcy drogi czy osoby upoważnionej do występowania w jego 
imieniu, 

36. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego, z podziałem na dwie części. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału  
w negocjacjach, tj. ENEA Operator spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu, która zaoferowała 
realizację zamówienia w zakresie: Część nr 1 – ZS w Bolechowie - Owińska - budynek szkoły, Część 
nr 2 -  
ZS w Bolechowie - Owińska - sala gimnastyczna. Zamawiający będzie płacił za faktyczne wykonane 
usługi, koszty będą obliczane na podstawie regulaminu OWU i taryf Wykonawcy, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. Na realizację zamówienia przez okres 48 miesięcy 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 52.800,00 zł brutto. Rozpoczęcie realizacji zamówienia 
zaplanowane zostało na dzień 19.03.2018 r., umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, 

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

38. w sprawie wykonania czynności kontrolnych realizowanych w ramach prowadzonego 
postępowania o udzielenie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich 
rozwiązaniami proekologicznymi. Zarząd Powiatu zlecił wykonanie ww. czynności Wykonawcy 
Karkon Biuro projektów i Obsługi Inwestycji Karol J. Zimny z siedzibą w Poznaniu, za cenę  
125,00 zł brutto/kontrolę, do kwoty 50.000,00 zł, 

39. w sprawie przyznania Gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2018 r., w następującej wysokości: 

− Projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu DP 2465P - ul. Leszczyńska od skrzyżowania  
ze sygnalizacją świetlną do ul. Strzałowej, gm. Mosina, szacunkowa wartość robót    
37.000,00 zł, wysokość udzielonego dofinansowania 18.500,00 zł, 

− Projekt remontu jezdni i chodnika w ciągu DP 2466P - ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania  
ze sygnalizacją świetlną do ul. Niezłomnych, gm. Mosina, szacunkowa wartość robót  
22.200,00 zł, wysokość udzielonego dofinansowania 11.100,00 zł, 

− Projekt remontu chodnika w ciągu DP 2463P - ul. Śremska od skrzyżowania z sygnalizacją 
świetlną do ul. Kolejowej, gm. Mosina, szacunkowa wartość robót 10.600,00 zł, wysokość 
udzielonego dofinansowania 5.300,00 zł, 

− Remont ul. Poznańskiej (DP 2501P) na odcinku od ul. Wjazdowej do ul. Andrzejewskiego,  
gm. Stęszew, szacunkowa wartość robót 250.000,00 zł,  wysokość udzielonego 
dofinansowania 125.000,00 zł.  

Szacunkowa wartość wszystkich robót wynosi 319.800,00 zł, a wysokość udzielonego 
dofinansowania 159.900,00 zł, 

40. w sprawie przeznaczenia środków finansowych w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania 
publicznego pt. Konkurs „Złota Żaba” i „Złota Żabka”. Drugi etap i zakończenie Konkursów 
2017/2018 przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS, z siedzibą w Swarzędzu. Uchwała stanowi 
podstawę do zawarcia umowy z oferentem, 

41. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej inwestycji polegającej na budowie ul. Polskiej  
w Zalasewie gm. Swarzędz. Ulica Polska w m. Zalasewo krzyżuje się z drogą powiatową nr 2489P 
– ul. Kórnicką klasy technicznej głównej oraz drogą powiatową nr 2410P – ul. Średzką. W ramach 
inwestycji zaplanowano budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2489P. Zarząd 
Powiatu zwraca uwagę, że realizacja ulicy Polskiej w zakresie włączenia w drogę powiatową klasy 
technicznej głównej ul. Kórnicką winna spełniać zapisy § 9 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
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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 800 m 
oraz na terenie zabudowy nie mniejsze niż 500 m; dopuszcza się wyjątkowo odstępy między 
skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie mniejsze niż 600 m, a na terenie zabudowy nie 
mniejsze niż 400 m.  
Przed wystąpieniem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej konieczne 
będzie uzyskanie odstępstwa od przepisów rozporządzenia, 

42. w sprawie wystąpienia z wnioskami o przyznanie Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  
za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla: 

− Pana Wojciecha Kaczmarka, Dyrektora Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich  
w Rokietnicy, 

− Pana Pawła Zawieji, Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, 

− Pana Przemysława Budzyńskiego, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Puszczykowie, 

43.  w sprawie wyrażenia zgody na dodanie dodatkowych 5 szt. kart sim wraz z transmisją danych dla 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w ramach 
obowiązującej umowy ZP.272.48.2015 z dnia 30.05.2015 r. na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych, polegających na zapewnieniu łączności komórkowej i przesyłu danych wraz 
z aktualizacją załączników nr 1 i 2 do umowy. PODGiK comiesięcznie będzie obciążany za 
wykonane rozmowy telefoniczne oraz abonament za internet. Powyższa zmiana nie wpływa na 
wartość zamówienia oraz jego warunki, 

44.  w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonych w związku z realizacją programów 
polityki zdrowotnej w 2017 roku. Zarząd Powiatu zatwierdził rozliczenie trzech dotacji celowych 
udzielonych w 2017 r. podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą - „EDICTUM” Sp. z o. o.  
z siedzibą w Poznaniu, w związku z realizacją programów zdrowotnych w zakresie:  
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - kontynuacja, profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego – kontynuacja oraz profilaktycznego 
programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego - kontynuacja.  
W 2017 roku Powiat Poznański przekazał na realizację powyższych programów dotacje w łącznej 
wysokości 760.000,00 zł, a wydatkowano 715.686,77 zł, co stanowi ok. 94,2% wartości zawartych 
umów. Sprawozdania z wykonania zadania oraz rozliczenia dotacji przedłożono w terminie.  
Po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych rozliczeń wniesiono uwagi i zobowiązano 
Wykonawcę do wprowadzenia stosownych korekt. Niewykorzystane środki dotacji zostały 
zwrócone w łącznej wysokości 44.313,23 zł, a od kwot zwróconych po terminie Wykonawca 
zapłacił powstałe odsetki za zwłokę, w wysokości łącznej 358,86 zł, 

45.  w sprawie dostawy licencji na oprogramowanie Cisco Prime – systemu do zarządzania 
urządzeniami sieciowymi Cisco. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie dostawy  
ww. oprogramowania firmie Q4Net Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, za kwotę  
3.006, 91 zł brutto. Sieć Starostwa Powiatowego w Poznaniu zbudowana jest aktualnie w oparciu 
o 36 urządzeń sieciowych Cisco. Aby zapewnić efektywne zarządzanie wszystkimi urządzeniami 
niezbędne jest dokupienie brakujących licencji na oprogramowanie zarządzające siecią Cisco 
Prime. Oprogramowanie zapewnia centralne raportowanie błędów, stanu urządzeń i obciążenia 
oraz pozwala na wykonywanie upgradu firmware’u wszystkich urządzeń z poziomu jednej konsoli 
zarządzającej, 

46.  w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na dostawę licencji oraz nadzór nad 
wdrożeniem oprogramowania „TelkomBud”, pozwalającego prowadzić elektroniczną książkę 
obiektu budowlanego, z firmą ProgPol s.c. Artur Szewczyk i Tomasz Kujałowicz z siedzibą w 
Poznaniu,  
za kwotę 2.730,60 zł brutto, 

47.  w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
im. Janusza Korczaka w Mosinie. W związku z przeprowadzoną w okresie od 23.10.2017 r.  
do 07.11.2017 r. kontrolą problemową w zakresie gromadzenia środków publicznych, 
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koniecznym jest sprawdzenie realizacji przez jednostkę w latach 2015 – 2017, obowiązku 
wynikającego  
z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. przeprowadzenia 
inwentaryzacji składników aktywów drogą potwierdzenia sald. Kontrolę przeprowadzą 
upoważnieni przez Starostę Poznańskiego pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu,  

48.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy obejmującej swoim zakresem remont 
pomieszczeń IV piętra budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, z firmą 
TWM Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 149.663,82 zł brutto. Na realizację zamówienia 
zamierzano przeznaczyć kwotę 149.619,09 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres do 12 tygodni od dnia przekazania terenu budowy, 

49.  w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Muzyka barokowa  
w Owińskach, przez Fundację EVENT CULTURE z siedzibą w Poznaniu, w ramach tzw. „małego 
grantu”, 

50.  w sprawie delegowania przedstawicieli powiatu poznańskiego do Zespołu Redakcyjnego rocznika 
„Kronika Powiatu Poznańskiego”, w następującym składzie: 

− Grażyna Głowacka – Radna Powiatu Poznańskiego, 

− Mirosław Wieloch – Radny Powiatu Poznańskiego, 

− Piotr Zalewski – Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, 

− Katarzyna Wozińska - Gracz – Dyrektor Wydziału Gabinet Starosty, 

− Andrzej Wróblewicz – Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, 

− Tomasz Skupio – Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, 
51.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej przyznanej gminie Suchy Las na realizację zadania, polegającego na wykonaniu ławki  
z postacią Wojciecha Bogusławskiego (w tym projekt, wykonanie, transport i montaż ławki  
z siedzącą na niej rzeźbą W. Bogusławskiego), w wysokości 20.000,00 zł. Na podstawie złożonego 
w dniu 08.01.2018 r. sprawozdania oraz złożonej w dniu 15.02.2018 r. korekty do sprawozdania, 
stwierdza się prawidłowość wykorzystania dotacji celowej, 

52.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 49/2PB2/BOZR1/18, na wykonanie 
robót polegających na wykonaniu prac elewacyjnych, w zakresie określonym w Załączniku nr 1  
do umowy, dla firmy PHU WOWKA Chudziński Włodzimierz z siedzibą w Gnieźnie, na kwotę netto 
174.118,60 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, przez 
Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 

53.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 47/2PB2/BOZR1/18, polegające  
na wykonaniu prac malarskich i szpachlowaniu, w zakresie określonym w Załączniku nr 1  
do umowy, dla firmy Wolniak Robert Zakład Wielobranżowy Produkcja, Usługi, Handel, z siedzibą  
w Szamotułach, na kwotę netto 83.269,92 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 1im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,  
os. Mielżyńskiego 5a, przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 

54.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 52/2PB2/BOZR1/18, na wykonanie 
robót budowlanych, polegających na wbudowaniu stopnic w wewnętrznych klatkach 
schodowych, w zakresie określonym w Załączniku Nr 1 do umowy, dla firmy Zakład Budowlano – 
Remontowy „WAMB” Waldemar Wierzbowski w Głogowie, na kwotę netto 14.056,60 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, przez Wykonawcę BUDIMEX 
S.A. z siedzibą  
w Warszawie, 
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55.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 39/2PB2/BOZR1/18, na wykonanie 
robót polegających na wykończeniu ścian i posadzek żywicą, w zakresie określonym w Załączniku 
Nr 1 do Umowy, dla firmy Sean Dariusz Serocki z siedzibą w Szczecinie, na kwotę netto  
89.200,27 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, przez 
Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 

56.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 55/2PB2/BOZR1/18, na wykonanie 
robót budowlano – montażowych, polegających na wykonaniu instalacji gazów technicznych,  
w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy, dla firmy Gas Engineering Sp. z o. o., z 
siedzibą w Bytomiu, na kwotę netto 78.000,00 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, przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 

57.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 53/2PB2/BOZR1/18, na wykonanie 
robót budowlano - montażowych, polegających na dostawie i montażu akcesoriów do 
wyposażenia łazienek w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do umowy, dla firmy Faneco 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 
netto 88.333,20 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, przez 
Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 

58.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 51/2PB2/BOZR1/18, na wykonanie 
robót budowlanych, polegających na wykonaniu prac elewacyjnych w zakresie określonym  
w załączniku nr 1 do umowy, dla firmy P.H.U. EURO – BUD Jerzy Ciszak z siedzibą w Poznaniu,  
na kwotę netto 174.118,60 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, przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 

59.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 50/2PB2/BOZR1/18, na wykonanie 
robót budowlanych polegających na wykonaniu prac elewacyjnych, w zakresie określonym  
w Załączniku nr 1 do umowy, dla firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Bronisław Hahn  
z siedzibą w Gnieźnie, na kwotę netto 124.239,70 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, przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 

60.  w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 umowy o podwykonawstwo nr 9/2PB2/BOZR1/17, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy, zawartej z Jakubem Bąbolem, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą PUTMAJSTER Jakub Bąbol z siedzibą w Poznaniu i Dariuszem 
Hoffmannem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PUTMAJSTER ELEKTRO Dariusz 
Hoffmann  
z siedzibą w Poznaniu, prowadzącymi łącznie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, 
pod firmą PUTMAJSTER s.c. z siedzibą w Poznaniu, o kwotę netto 42.668,02 zł (łączna cena netto 
za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 191.536,47 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, przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 

61.  w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 umowy o podwykonawstwo nr 25/2PB2/BOZR1/17, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy, zawartej z firmą BARTPOL Przemysław Bartkowiak  
z siedzibą w Poznaniu, o kwotę netto 21.850,00 zł (łączna cena netto za wykonanie przedmiotu 
umowy wyniesie 394.350,00 zł) oraz zmiany terminu zakończenia robót objętych ww. umową,  
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na 31.05.2018 r., 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, 

62.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie 
komunikacyjne w zakresie OC, AC i NNW nowo nabytego autobusu, zatwierdzenia NWZ, 
powołania komisji przetargowej. Zadanie realizowane będzie w ramach zamówienia 
polegającego  
na powtórzeniu podobnych prac do usług będących przedmiotem zawartej umowy  
nr ZP.272.00041.2017 z dnia 21.11.2017 r., dotyczącej ubezpieczenia majątku oraz 
odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych.  
Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się firmę Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 
Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres do 31.12.2020 r., 

63.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji z przeznaczeniem dla 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na budowę nowej strażnicy PSP wraz 
z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG 4 w Poznaniu. 
Kwota dotacji na rok 2017 łącznie 1.500.000,00 zł wykorzystana całości, kwota dotacji na rok 
2018  
w wysokości 500.000,00 zł wydatkowana w całości. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego sprawdził sprawozdania ze sposobu realizacji dotacji pod względem merytorycznym 
i finansowym i nie wniósł żadnych uwag, 

64. w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi  
w m. Bociniec, gm. Pobiedziska o przebiegu od drogi wojewódzkiej 194 do przejazdu kolejowego 
linii Poznań Wschód – Skandawa i od przejazdu kolejowego linii 353 Poznań Wschód – Skandawa 
do drogi gminnej publicznej nr 321014P Kocanowo - Borówko, ponieważ zaliczenie do kategorii 
dróg gminnych może następować wyłącznie, gdy droga jest już wybudowana. W tym przypadku, 
mimo, że wszystkie działki są działkami stanowiącymi własność Gminy i oznaczone w ewidencji 
gruntów i budynków, jako użytek drogowy, to zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miasta  
i Gminy Pobiedziska nie są drogą w myśl art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych,  

65. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie 
OC, AC i NNW nowo nabytego autobusu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, która zaoferowała realizację 
zamówienia za kwotę 63.545,51 zł brutto. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 
63.857,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 
31.12.2020 r.,  

66. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki 
zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” w 2018 roku (kontynuacja). 
Program obejmuje dzieci urodzone w latach 2010 - 2016 mające na dzień wykonania szczepienia 
ukończone 24 miesiące życia, zameldowane w gminach powiatu poznańskiego. Powołuje się 
komisję konkursową w następującym składzie:  

− Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu, przewodniczący Komisji,  

− Teresa Gromadzińska, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego, wiceprzewodnicząca Komisji, 

− Dyrektor Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego, członek Komisji, 

− Marek Lis, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu, 
członek Komisji, 

− Pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego, członek Komisji. 
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Komisja konkursowa pracować będzie na podstawie Regulaminu, który stanowi załącznik do 
uchwały. Kwota przeznaczona na realizację Programu w konkursie 2018 r. wynosi maksymalnie 
250.000,00 zł. Oferty należy składać do dnia 09.04.2018 r. do godz. 11:00. Treść ogłoszenia 
stanowi załącznik nr 1do uchwały, 

67. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2018 roku 
(kontynuacja). Program obejmuje dziewczęta urodzone w 2004 roku oraz w 2003 roku, które  
nie skorzystały ze szczepień w ramach Programu realizowanego w 2017 roku, finansowanego  
z budżetu Powiatu Poznańskiego i nie były wcześniej zaszczepione żadną dawką szczepionki 
przeciwko HPV, zameldowane w gminach powiatu poznańskiego. Powołuje się komisję 
konkursową w następującym składzie:  

− Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu, przewodniczący Komisji,  

− Teresa Gromadzińska, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego, wiceprzewodnicząca Komisji, 

− Dyrektor Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego, członek Komisji, 
 
 

− Marek Lis, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu, 
członek komisji, 

− Pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego, członek komisji. 
Komisja konkursowa pracować będzie na podstawie Regulaminu, który stanowi załącznik  
do uchwały. Kwota przeznaczona na realizację Programu w konkursie 2018 r. wynosi 
maksymalnie 240.000,00 zł. Oferty należy składać do dnia 09.04.2018 r. do godz. 11:00. Treść 
ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały, 

68. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ul. Suchej w Czerwonaku”. Zarząd 
Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 

69.  w sprawie wydania opinii dotyczącej zadania: Rozbudowa dróg powiatowych nr 2411P oraz 
2441P wraz z budową tunelu drogowego (wiaduktu kolejowego) pod linią kolejową E20 w ciągu 
drogi powiatowej nr 2441P w Kostrzynie Wielkopolskim – wykonywana w ramach zadania 
„Budowa układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej  
i Powstańców Wielkopolskich”. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 

70.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. 
Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barier „Szanty 
nad Łomnem”, przez Stowarzyszenie Ostoja Wojnówko z siedzibą w Wojnówku, w wysokości 
4.500,00 zł brutto, 

71.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, warsztatów  
i zajęć dodatkowych dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, 
z podziałem na 9 części: 

− Część nr 1 – Kursy: barmański, baristy, kelnerski oraz z zakresu obsługi konsumenta – 
zatwierdza się wybór oferty złożonej przez EDU – PASJA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,  
w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 59.970,00 zł brutto. Wykonawca 
zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 100% osób, którym zostaną powierzone czynności 
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć kwotę 114.950,00 zł brutto, 

− Część nr 2 – Kursy i zajęcia dodatkowe związane z gastronomią i dietetyką – zatwierdza się 
wybór oferty złożonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia  
w Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 14.706,20 zł brutto. 
Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 50% osób, którym zostaną 
powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Na wykonanie zadania 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 27.600,00 zł brutto, 
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− Część nr 3 – Kursy rozwoju kompetencji ICT – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez EDU 
– PASJA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia za 
kwotę 64.955,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 100% 
osób, którym zostaną powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Na 
wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 68.400,00 zł brutto, 

− Część nr 4 – Kursy rozwoju kompetencji społecznych w branży turystycznej – zatwierdza się 
wybór oferty złożonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia  
w Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 8.226,68 zł brutto. 
Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 50% osób, którym zostaną 
powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Na wykonanie zadania 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 7.040,00 zł brutto. W budżecie Powiatu 
Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do wykonania ww. 
zamówienia w wysokości odpowiadającej cenie brutto zaproponowanej w ofercie, 

− Część nr 5 – Zajęcia dodatkowe (warsztaty) z kosmetologii i wizażu – zatwierdza się wybór 
oferty złożonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu,  
w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 8.170,00 zł brutto. Wykonawca 
zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 50% osób, którym zostaną powierzone czynności 
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć kwotę 6.000,00 zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone 
zostały środki finansowe niezbędne do wykonania ww. zamówienia w wysokości 
odpowiadającej cenie brutto zaproponowanej w ofercie, 

− Część nr 6 – Kursy rozwoju kompetencji związanych z zawodem technik architektury  
krajobrazu – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego 
Centrum Kształcenia w Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 
39.463,30 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 50% osób, 
którym zostaną powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Na 
wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę  63.900,00 zł brutto, 

− Część nr 7 – Kurs prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną, kurs 
prawa jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego MOTOMEX Łukasz Walkiewicz z siedzibą w Pniewach, w 
której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 453.270,00  zł brutto. Wykonawca 
zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 100% osób, którym zostaną powierzone czynności 
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć kwotę  356.500,00 zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone 
zostały środki finansowe niezbędne do wykonania ww. zamówienia w wysokości 
odpowiadającej cenie brutto zaproponowanej w ofercie, 

− Część nr 8 – 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 – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Szkoleniowiec Sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 94.720,00 zł brutto. 
Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 100% osób, którym zostaną 
powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Na wykonanie zadania 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 171.680,00 zł brutto, 

− Część nr 9 – Kursy na uprawnienia spawacza metodą MAG, MIG, TIG – zatwierdza się wybór 
oferty złożonej przez Szkoleniowiec Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 110.400,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na 
umowę o pracę 100% osób, którym zostaną powierzone czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 
114.400,00 zł brutto. 
Termin zakończenia najdłużej trwającego kursu planowany jest do 30.06.2019 r. 

72.  w sprawie wydania opinii w sprawie przebudowy ul. Malinowej w m. Przeźmierowie, gm. 
Tarnowo Podgórne. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 
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73.  w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy ulicy Łanowej oraz ul. Kłosowej (na odcinku 100 m  
od ul. Poznańskiej) w Kicinie, gm. Czerwonak. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował  
ww. inwestycję, 

74.  w sprawie upoważnienia Pana Karola Zimnego, Pani Małgorzaty Myślińskiej, Pani Karoliny 
Rzepeckiej i Pana Wojciecha Jonata, do wykonania czynności kontrolnych realizowanych w 
ramach procedury udzielania przez Powiat Poznański dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej 
emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Upoważnienie ważne jest do 16.11.2018 
r., 

75.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2017. 
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2017 oraz 
informację  
o stanie mienia powiatowego na dzień 31.12. 2017 r. Sprawozdanie oraz informację o stanie 
mienia powiatowego przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 

76. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka transportu zakupionego dla Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, w ramach projektu: 
„Poznajemy świat - rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez zakup środka 
transportu dla SOSWDN w Owińskach”. Ww. Projekt realizowany jest w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D i jest dofinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kosztorys rzeczowo – finansowy 
obejmujący rodzaj kosztów dofinansowanych ze środków PFRON oraz wkład własny Powiatu 
Poznańskiego przekazywanego środka transportu, tj. autobusu marki Isuzu TURQUOISE, 
dostosowanego  
do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózku inwalidzkim) stanowi załącznik  
do uchwały, 

77. w sprawie przejęcia przez Powiat Poznański od Województwa Wielkopolskiego zarządzania drogą 
wojewódzką nr 307, w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu 
drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P. Zadanie finansowane będzie  
ze środków finansowych Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego i Gminy 
Dopiewo,  
w kwotach stanowiących 1/3 kosztów, tj. po 100.000,00 zł, 

78. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej konsultacji okulistycznych na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2018 r., z Panią 
Urszulą Warchlewską – Pykało. Termin wykonania zlecenia zaplanowany został na okres  
od 03.04.2018 r. do 31.12.2018 r. Koszt zlecenia nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 zł brutto, 

79. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 27 grudnia 2017 r. 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 r., zawartej z Panią Ewą Jóźwik. Koszt zlecenia nie może przekroczyć kwoty 
30.000,00 zł brutto, 

80. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na dofinansowanie zadań edukacyjnych 
realizowanych przez szkoły z terenu powiatu poznańskiego. Zarząd Powiatu przyznał kwotę  
w wysokości 7.800,00 zł na dofinansowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
szkoły z terenu powiatu poznańskiego, z przeznaczeniem na zakup nagród: 

− dla uczestników XVIII Konkursu Matematycznego, organizowanego przez Szkołę Podstawową 
im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie – 500,00 zł, 

− dla uczestników Konkursu „Matematyka bez granic", organizowanego przez Liceum 
Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym – 2.500,00 zł, 

− dla uczestników Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mól książkowy", organizowanego 
przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie –  
2.500,00 zł, 
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− dla uczestników XVII Konkursu Ortograficznego dla Szkół Podstawowych Powiatu 
Poznańskiego „Ortograficzne Potyczki", organizowanego przez Szkołę Podstawową im. gen. 
Stefana Roweckiego „Grota" w Koziegłowach – 1500,00 zł, 

− dla uczestników XVIII Ponadgminnego Konkursu Języka Angielskiego „TAKE ON SIX", 
organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej 
Goślinie – 800,00 zł. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczewo, obejmującego tereny położone w obrębie 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 projektu planu przebiegają fragmenty drogi powiatowej 2429P (ul. 
Poznańska) oraz 2440P  
(ul. Średzka), których poszerzenia zostały wprowadzone zgodnie z projektami drogowymi pn.: 

− Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2429P – ul. Poznańskiej z ul. Pocztową  
i ul. Średzką, polegająca 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), 

− 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. Trójpole 3B,  
61-693 Poznań). 

Ponadto wprowadzono dodatkowe poszerzenia drogi powiatowej nr 2440P (ul. Średzka) wzdłuż 
części terenów oznaczonych symbolem 1U/UKR (teren zabudowy usługowej oraz kultu 
religijnego) oraz 4MN (teren zabudowy jednorodzinnej), które zostały uzgodnione i 
zaakceptowane przez Zarząd Dróg Powiatowych postanowieniem z dnia 22.02.2018 r., znak: 
ZDP.WI.440.60/17.MM, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon 
ulicy Jagodowej i Rolnej – część II, gm. Suchy Las – projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, 
tereny zabudowy usługowej, teren rozmieszczenia zabudowy obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², tereny zieleni urządzonej i usług sportu i rekreacji, 
teren zieleni wód powierzchniowych śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej, tereny 
parkingów, tereny dróg publicznych klasy głównej, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny 
dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, tereny ciągów pieszo - 
rowerowych.  
W granicach opracowania jest fragment drogi powiatowej nr 2431P granica powiatu – Suchy Las, 
ul. Bogusławskiego, oznaczona na planie jako 2KDG. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Bytkowo, rejon ul. Pawłowickiej, gm. Rokietnica, z uwagami: 

− dla części terenu oznaczonego jako 1MN (dz. o nr ewid. 100/5 obr. Bytkowo) obsługę 
komunikacyjną zapewnić poprzez ul. Pawłowicką  (KDL), 
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− zamieścić zapis dotyczący odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu 
oznaczonego jako 1MN poza terenem drogi powiatowej 2400P ul. Obornickiej.  

- projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny dróg 
publicznych, tereny dróg wewnętrznych, teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki. 
Droga powiatowa nr 2400P ul. Obornicka znajduje się poza granicami opracowania. Do ww. drogi 
bezpośrednio przylega teren zabudowy mieszkaniowej. W związku z powyższym Zarząd Powiatu  
w Poznaniu wnosi o zamieszczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
zapisu dotyczącego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów 1MN poza 
terenem drogi powiatowej ul. Obornickiej. Zgodnie z art. 39 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222) zabrania się odprowadzania wody i ścieków z 
urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię 
drogi. Ponadto w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy zawrzeć zapis,  
iż dla części terenu 1MN (działka o nr ewid. 100/5 obr. Bytkowo) obsługę komunikacyjną należy 
zapewnić poprzez drogę gminną ul. Pawłowicką. W związku z tym, że droga powiatowa 2400P 
jest drogą klasy głównej (G), to zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) w celu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, należy ograniczać liczbę zjazdów, szczególnie z terenów 
przeznaczonych pod nową zabudowę. Wszelkie manewry związane z włączaniem się do ruchu 
stwarzają sytuacje niebezpieczne w kontekście ruchu drogowego. Zarządca drogi winien 
minimalizować ilość miejsc kolizyjnych. W związku z tym obsługę komunikacyjną dla dz. 100/5 
obręb Bytkowo, należy zapewnić poprzez drogę oznaczoną jako KD-L. Zarząd Powiatu zwraca 
również 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, 

4. uzgodnienia 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 oraz teren 
drogi publicznej klasy głównej. Przedmiotowy projekt planu był już przedmiotem uzgodnienia 
Zarządu Powiatu w Poznaniu.  Postanowieniem znak: WD.673.2.16.2018.MA z dnia 01.02.2018 r. 
Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił projektu planu z uwagi na nieprawidłowe wyznaczenie 
przebiegu drogi powiatowej nr 2387P relacji Plewiska - Komorniki. W obecnie przesłanym do 
uzgodnienia projekcie planu zachowano przebieg pasa drogowego drogi powiatowej nr 2387P 
zgodnie  
z własnością Powiatu Poznańskiego i oznaczono go jako KDG - teren drogi publicznej głównej, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie,  
gm. Murowana Goślina - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, teren drogi publicznej klasy 
lokalnej, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

6. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, 
obejmującego tereny położone w miejscowości Zalasewo po wschodniej i zachodniej stronie 
ulicy Kórnickiej – część I (powierzchnia opracowania ca. 98 ha), gm. Swarzędz - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub zabudowy usługowej nieuciążliwej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej tereny zabudowy usługowej - usługi 
oświaty, teren zabudowy usługowej - usługi oświaty lub zieleni urządzonej, tereny zabudowy 
usługowej - usługi sportu  
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i rekreacji, teren zabudowy usługowej - usług celu publicznego, tereny zieleni urządzonej lub 
wód powierzchniowych śródlądowych, tereny zieleni izolacyjnej, teren infrastruktury technicznej 
- gazownictwo, teren infrastruktury technicznej z dopuszczeniem infrastruktury komunikacyjnej, 
teren dróg publicznych klasy głównej, zbiorczej, lokalnej dojazdowej. Poza opracowaniem planu 
przebiega droga powiatowa nr 2489P klasy technicznej głównej. Symbolem KDG oznaczono 
teren pod przebudowę skrzyżowania z ulicą Transportową oznaczoną jako 3KDZ. 
Postanowieniem z dnia 07.11.2017 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił przedmiotowego 
projektu planu wskazując, że należy ograniczyć liczbę zjazdów na drogę powiatową, zachować 
odległości pomiędzy skrzyżowaniami wynikające z zapisów 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) oraz wprowadzić zapisy 
uniemożliwiające włączenie się w przedmiotową drogę z terenu oznaczonego symbolem 12KDD. 
We wniosku  
o ponowne uzgodnienie przedmiotowego projektu planu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
wyjaśnił, że nie jest możliwy do spełnienia warunek braku włączenia do ulicy Kórnickiej terenu 
oznaczonego symbolem 12KDD. Z terenu tego poprowadzona jest obsługa komunikacyjna 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Ponadto stanowi on istniejące włączenie ulicy Glebowej  
w Zalasewie do ulicy Kórnickiej. W związku z wyjaśnieniami Gminy, Zarząd Powiatu zwraca 
uwagę, że realizacja drogi 2KDZ w zakresie włączenia w drogę powiatową klasy technicznej 
głównej winna spełniać zapisy § 9 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej  
w sprawie warunków-technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, tj. odległości między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy winny być nie 
mniejsze niż 800 m oraz na terenie zabudowy nie mniejsze niż 500 m; dopuszcza się wyjątkowo 
odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie mniejsze niż 600 m, a na terenie 
zabudowy  
nie mniejsze niż 400 m. W przypadku realizacji drogi 2KDZ konieczne będzie uzyskanie 
odstępstwa od przepisów rozporządzenia, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, 
obejmującego tereny położone w miejscowości Zalasewo po wschodniej i zachodniej stronie 
ulicy Kórnickiej – część II (powierzchnia opracowania ca. 121. ha), gm. Swarzędz - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub zabudowy usługowej nieuciążliwej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej tereny zabudowy usługowej - usługi 
oświaty, teren zabudowy usługowej - usługi oświaty lub zieleni urządzonej, tereny zieleni 
urządzonej lub wód powierzchniowych śródlądowych, tereny zieleni izolacyjnej, teren 
infrastruktury technicznej - gazownictwo, teren infrastruktury technicznej z dopuszczeniem 
infrastruktury komunikacyjnej, teren dróg publicznych klasy głównej, zbiorczej, lokalnej 
dojazdowej. Poza obszarem planu przebiega droga powiatowa nr 2410P relacji Swarzędz -  
Środa o klasie technicznej głównej. Na obszarze planu przebiega droga powiatowa nr 2489P  
klasy technicznej głównej (ul. Kórnicka). Postanowieniem z dnia 07.11.2017 r.,  
znak: WD.673.17.2017.ST Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił przedmiotowego projekt  
planu wskazując, że należy ograniczyć liczbę zjazdów na drogą powiatową, zachować odległości 
pomiędzy skrzyżowaniami wynikające z zapisów 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) oraz wprowadzić zapisy 
uniemożliwiające włączenie z terenu oznaczonego symbolem KDX, 39KDW oraz 43KDW do ulicy 
Kórnickiej oznaczonej symbolem KDG. We wniosku o ponowne uzgodnienie przedmiotowego 
projektu planu, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wyjaśnił, że nie jest możliwy do spełnienia 
warunek braku włączenia do ulicy Kórnickiej terenu oznaczonego symbolem 43KDW (obecnie 
36KDW). Z terenu tego poprowadzona jest obsługa komunikacyjna nowopowstających osiedli 
mieszkaniowych. Ponadto stanowi on istniejące włączenie ulicy Serdecznej w Zalasewie do ulicy 
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Kórnickiej, 
8.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Rokietnica, dla działek nr 154/3, 154/8,154/14, 154/15, 157/4,1 56 i 183, gm. Rokietnica - projekt 
planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz teren zabudowy usługowej, 
teren zabudowy usługowej oraz teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zieleni 
urządzonej w szczególności parków, skwerów i innych obszarów z uporządkowaną kompozycyjnie 
zielenią oraz teren infrastruktury technicznej, teren zieleni urządzonej w szczególności parków 
skwerów i innych obszarów z uporządkowaną kompozycyjnie zielenią oraz teren obsługi 
komunikacji i transportu drogowego, teren dróg publicznych klasy D. 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, 

9.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica, dla działek nr 153, 154/, 154/10 i części działek nr 155, 72, gm. Rokietnica - projekt 
planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze budynku, 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej oraz teren zabudowy usługowej w 
parterze budynku, lokalizowanej wyłącznie w wyznaczonych miejscach, teren ważnych 
przestrzeni publicznych, w szczególności rynków i placów ogniskujących życie społeczne i 
kulturalne oraz teren zabudowy usługowej, dla którego zdefiniowano podwyższony udział zieleni, 
teren ważnych przestrzeni publicznych, w szczególności rynków i placów ogniskujących życie 
społeczne  
i kulturalne oraz teren zieleni urządzonej, w szczególności parków, skwerów i innych obszarów  
z uporządkowaną kompozycyjnie zielenią, teren zieleni urządzonej, w szczególności parków, 
skwerów i innych obszarów z uporządkowaną kompozycyjnie zielenią oraz usług sportu i 
rekreacji, teren zieleni urządzonej, w szczególności parków, skwerów i innych obszarów z 
uporządkowaną kompozycyjnie zielenią oraz teren wód powierzchniowych, teren zieleni 
urządzanej,  
w szczególności parków skwerów i innych obszarów z uporządkowaną kompozycyjnie zielenią 
oraz teren obsługi komunikacji i transportu drogowego, teren dróg publicznych klasy: Z, D oraz 
teren 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, 

10.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Kiekrz, rejon ul. Wiatracznej, ul. Poznańskiej, ul. Willowej i ul. Podjazdowej, gm. Rokietnica,  
dla działek nr 154/3, 154/8,154/14, 154/15, 157/4,1 56 i 183 - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, teren wód 
powierzchniowych, tereny zieleni, teren infrastruktury technicznej, tereny komunikacji. 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, 
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11.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koziegłowy – rejon 
ul. Gdyńskiej i Poznańskiej, Część A”, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, tereny zabudowy 
usługowej, tereny zieleni, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych. Na obszarze 
objętym projektem planu przebiega droga powiatowa 2407P Koziegłowy - Swarzędz. Zarząd 
Powiatu w Poznaniu postanowieniem z dnia 21.04.2017 r., znak: WD.673.17.68.2017.ST uzgodnił 
przedmiotowy projekt planu. Ustalenia ponownie przedłożonego do uzgodnienia projektu są 
zgodne ze stanowiskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu wyrażonym w piśmie z dnia 
23.02.2018 r., znak: ZDP.WI.440.21/16.MM, dotyczącym obsługi komunikacyjnej dla obszaru 
objętego opracowaniem, 

12.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Bytkowo rejon ul. Obornickiej do ul. Sobockiej w miejscowości Rostworowo i w miejscowości 
Sobota rejon ul. Gajówki do Zachodniej Obwodnicy Poznania, gm. Rokietnica - projekt planu 
wyznacza m.in.: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych, teren z prawem zabudowy na cele infrastruktury technicznej, teren cmentarza, 
teren zieleni urządzonej w szczególności parków skwerów i innych obszarów z uporządkowaną 
kompozycyjnie zielenią, teren upraw ogrodniczych, teren rolniczy, teren: łąk, pastwisk, lasów, 
nieużytków, wód powierzchniowych, teren dróg publicznych: głównej i dojazdowej. W granicach 
opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2400P relacji Napachanie - Złotkowo. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

13.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części wsi 
Krosno, gm. Mosina - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami, tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi 
usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny usług publicznych w zieleni urządzonej, tereny 
zieleni urządzonej, tereny zieleni urządzonej i parkingów, tereny zieleni urządzonej i ciągu 
pieszego, tereny garaży, tereny infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki, tereny 
dróg publicznych - zbiorczych, tereny dróg publicznych - lokalnych, tereny dróg publicznych - 
dojazdowych, tereny ciągów pieszych. W granicach opracowania planu przebiega droga 
powiatowa klasy głównej (G): nr 2465P (ul. Główna), relacji Mosina - Krosno - Nowinki - granica 
powiatu. Przedmiotowy plan był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 
Postanowieniem znak: WD.673.17.114.2017.WL z dnia 04.08.2017 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu 
uzgodnił projekt planu z uwagą, że na terenie 3MN/U na rysunku planu należy zwymiarować linie 
zabudowy oraz dostosować w projekcie planu oznaczenie terenu w pasie drogi powiatowej  
nr 2465P, która jest drogą klasy głównej. W obecnie przesłanym do uzgodnienia projekcie planu 
uwzględniono uwagę dotyczącą zwymiarowania linii zabudowy. Nie zmieniono natomiast klasy 
drogi powiatowej 2465P z zbiorczej (Z) na główną (G). Jednakże z dokumentacji dołączonej  
do projektu planu wynika, że zarządca drogi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu akceptuje 
zmianę klasy technicznej drogi powiatowej na zbiorczą (Z). Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego, 

14.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica dla działek nr 144/9, 144/10, 144/12, 144/14, 144/15, 144/16, 144/17 z uwagą,  
gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
z usługami w parterze budynku, teren zabudowy usługowej oraz teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej teren ważnych przestrzeni publicznych w 
szczególności rynków i placów ogniskujących życie społeczne i kulturalne oraz teren zieleni 
urządzonej  
w szczególności parków i skwerów i innych obszarów z uporządkowaną kompozycyjnie zielenią, 
teren zieleni urządzonej w szczególności parków skwerów i innych obszarów z uporządkowaną 
kompozycyjnie zielenią, teren dróg publicznych klasy D, teren dróg wewnętrznych. Obszar 
przedmiotowego projektu planu graniczy bezpośrednio z nieruchomością będącą własnością 
Powiatu Poznańskiego, dz. o nr ewid. 142/2 obr. Rokietnica, na której zlokalizowany jest Zespół 
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Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu w Poznaniu, 
wnosi o zapewnienie możliwości skomunikowania terenu szkoły znajdującej się poza granicami 
projektu planu z układem komunikacyjnym (drogi oznaczone w planie jako 4KDD, 5KDD). Zarząd 
Powiatu w Poznaniu wnosi także uwagę, by w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
ograniczać liczbę zjazdów, szczególnie z terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. Wszelkie 
manewry związane z włączaniem się do ruchu stwarzają sytuacje niebezpieczne w kontekście 
ruchu drogowego. Zarządca drogi winien minimalizować ilość miejsc kolizyjnych. W związku z 
tym, obsługę komunikacyjną dla terenu 1MW/U należy zapewnić poprzez zjazd z drogi 
oznaczonej jako 1KDW. Zarząd Powiatu zwraca również 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, 

15.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowościach: Lusowo, Batorowo, Sady i Swadzim, pomiędzy ulicami: Nową i Stefana 
Batorego, a drogą ekspresową S11, gm. Tarnowo Podgórne - przedmiotem zmiany ustaleń planu 
jest zmiana treści oraz doprecyzowanie ustaleń dotyczących parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a także wprowadzenie zmian 
wynikających ze zmian uwarunkowań oraz przepisów prawnych. Dotychczasowy rysunek planu, 
stanowiący załącznik graficzny do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowościach Lusowo, Batorowo, Sady i Swadzim, pomiędzy ulicami: Nową i Stefana 
Batorego a drogą ekspresową S11, zatwierdzonego uchwałą Nr LXI 11/811/2014 Rady Gminy 
Tranowo Podgórne z dnia 25 marca 2014 r., zachowuje moc, nie ulega zmianie. Droga powiatowa 
2418P relacji Batorowo - Wysogotowo znajduje się poza granicami opracowania. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

16. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
aktywizacji gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, po popołudniowej stronie drogi krajowej 92, 
przy ul. Szumin, gm. Tarnowo Podgórne – projekt planu wyznacza: teren obiektów 
produkcyjnych, składów, magazynów, teren zieleni izolacyjnej, tereny dróg publicznych KD-L i KD-
D. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

17. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Mrowino dla działki nr 172/3 i części działki 172/2, gm. Rokietnica - projekt planu 
wyznacza: teren zabudowy techniczno - produkcyjnej oraz teren drogi publicznej klasy G. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego.  

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

1.  w sprawie określenia realizowanych przez powiat poznański zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 
2018, 

2.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/352/III/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego, 

3.  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 613/1 położonej  
 w Bninie, gm. Kórnik, na rzecz spółki Aquanet S.A., 

4.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleszczewo, 
5.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kostrzyn, 
6.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018, 
7.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018 -2023, 
8.  w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2512P – ul. Rabowicka w Jasinie, 
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9.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/197/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 
2012 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, 

10.  w sprawie udzielenia Miastu Puszczykowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 
Powiatu Poznańskiego na rok 2018, z przeznaczeniem na realizację budowy budynku dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie, 

11.  w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz realizacji zadań związanych z obsługą weekendowej linii 
autobusowej łączącej Swarzędz z gminami powiatu poznańskiego położonymi wokół Puszczy 
Zielonka, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów, 

12.  w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na rekompensaty dla 
operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego pn. 
„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”, 

13.  w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2410P – ul. Średzka w m. Rabowice, 

14.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu wielkopolskiemu, 
15.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/488/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22.11.2017 r.  

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

 

V. PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

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

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z: 

− interpelacją Radnej Powiatu E. Kuleczki - Drausowskiej, dotyczącą świadczeń opieki zdrowotnej 
oferowanych przez Szpital w Puszczykowie, 

− interpelacją Radnej Powiatu E. Kuleczki – Drausowskiej, dotyczącą dróg powiatowych 2427P  
i 2428P, 

− interpelacją Radnego Powiatu M. Markiewicza, dotyczącą nagród pieniężnych przyznawanych 
pracownikom starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, 

− interpelacją Radnego Powiatu M. Pietrzyńskiego, dotyczącą inwestycji na terenie otuliny Parku 
Krajobrazowego Puszczy Zielonka,  

− interpelacją Radnego Powiatu F. Żelaznego, dotyczącą siedziby Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

− interpelacją Radnego Powiatu F. Żelaznego, dotyczącą naboru wniosków na dofinansowania 
wymiany pieców przez mieszkańców powiatu poznańskiego, 

− pytaniem Radnej Powiatu G. Głowackiej, dotyczącym wybudowania płotu w Złotnikach, 

− pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 8.02.2018 r., dotyczącym realizacji 
inwestycji w Czerwonaku. 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu, 
dotyczącym „Kontroli gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 
Starostwie Powiatowym w Poznaniu”. Komisja Rewizyjna, po bardzo szczegółowej kontroli 
dokumentacji  
i wyjaśnieniach zaproszonych gości na zadane pytania członków Zespołu kontrolującego, uznała,  
że gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych jest prawidłowe.  

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 
08.03.2018 r. na interpelację Radnego Powiatu S. Woźniaka, dotyczącą zainstalowania sygnalizacji 
świetlnych na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 w m. Łopuchowo,  
gm. Murowana Goślina.  

5. Zarząd Powiatu w Poznaniu wyraził zgodę na nauczanie indywidulane dla: 

− uczennicy Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca 
zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2017/2018, 
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− uczennicy Zespołu Szkół w Rokietnicy, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 
dydaktycznych roku szkolnego 2017/2018.  

6. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 2 godziny ponadwymiarowe dla Wicedyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego w Puszczykowie, w okresie od 10.03.2018 r. do 27.04.2018 r.  

7. Zarząd Powiatu zapoznał się ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  
w Poznaniu - Rynek Pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2017 roku”. 1 marca 2018 r. 
Powiatowa Rada Rynku Pracy w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie  
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2017 roku na rzecz aktywności 
zawodowej bezrobotnych i wydatkowanych na ten cel środków finansowych z Funduszu Pracy 
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ulicy 
Poznańskiej w Chomęcicach, na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz  
z budową kanalizacji deszczowej – droga powiatowa, gm. Komorniki. Własnością Powiatu 
Poznańskiego są działki:  

− gm. Komorniki, obręb 0001, ark. 5, działka nr: 42, 75, 43/2, 74, 43/1, 44, 73, 45, 72, 71, 69, 
49/1, 49/2, 67, 66/2, 66/1, 51, 65, 52, 64, 62, 56, 57, 58, 61/1, 60, 14/1, 41, 76, 119,59, 

− gm. Komorniki, obręb 0006 Rosnowo – Szreniawa, ark. 2, działka nr 8/1. 
9.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu w dniu 07.03.2018 r. decyzji Starosty 

Poznańskiego nr 5/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej przebudowy/ 
rozbudowy drogi powiatowej nr 2393P, polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach 
projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina”, z rygorem 
natychmiastowej wykonalności. 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. 
10. Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat 

Poznański Miastu Luboń wykonania zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej, 
polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły – dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego  
w Luboniu. 

11. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Zespole Szkół w Puszczykowie (od 01.09.2017 r. Liceum Ogólnokształcące  
im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie), w zakresie gospodarki kasowej, gospodarowania 
środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń 
pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Kontrolę przeprowadzili pracownicy 
Wydziału Audytu i Kontroli w dniach od 09.11.2017 r. do 05.12.2017 r. na podstawie 
upoważnienia Starosty Poznańskiego z dnia 03.11.2017 r. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r.  
do 30.06.2017 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole z kontroli z dnia 09.01.2018 r. 
Sformułowano zalecenia pokontrolne. 

12. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  
na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz (ul. Poznańska) 
na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Gen. St. Taczaka w m. Koziegłowy, 
gm. Czerwonak, województwo wielkopolskie. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki: 

− gm. Czerwonak, obręb Koziegłowy, ark. 16, dz. o nr ewid. 325, 313/3, 329/19, 329/17, 165/4, 
329/15, 177/14,177/6, 176/3, 176/8, 

− gm. Czerwonak, obręb Koziegłowy, ark. 15, dz. o nr ewid. 276/3, 277/1, 275/16, 275/14, 
276/2, 275/11, 275/8, 275/6, 271/1, 274/1, 269/3, 273/2, 272/1, 

− gm.Czerwonak, obręb Koziegłowy, ark. 17, dz. o nr ewid. 196/72, 196/73, 191/73, 196/68, 
165/3, 191/124, 191/125, 

− gm. Czerwonak, obręb Koziegłowy, ark. 10, dz. o nr ewid 165/1, 

− gm. Czerwonak, obręb Koziegłowy, ark. 18, dz. o nr ewid 197/11, 165/2. 
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Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie zawierać projekt budowlany  
i zatwierdzać podział nieruchomości. 

13. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w 2017 r. Zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie  
z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.  

14. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w zakresie pieczy zastępczej za rok 2017. Zgodnie z art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kierownik powiatowego 
centrum pomocy rodzinie składa zarządowi powiatu coroczne sprawozdanie z działalności 
centrum oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. 

15. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
z realizacji w 2017 roku zadań ujętych w harmonogramie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  
w Powiecie Poznańskim na lata 2015 - 2017. Sprawozdanie zawiera m.in. cele wraz z opisem 
poszczególnych zadań, działania prowadzone w poszczególnych zadaniach, sposób realizacji oraz 
wskaźniki.  

16. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie (do dnia 
31.08.2017 r. Zespół Szkół w Puszczykowie). Kontrola została przeprowadzona przez Wydział 
Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego, w 
okresie  
od 27.11.2017 r. do 20.12.2017 r. i dotyczyła 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 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 09.01.2018 r. podpisanym przez dyrektora jednostki i główną 
księgową. W piśmie z dnia 12.01.2018 r. dyrektor jednostki złożyła dodatkowe wyjaśnienia do 
protokołu. Sformułowano zalecenia pokontrolne. 

 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska  
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 26 marca 2018 r.  
 


