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OP.0021.5.2018 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 21 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. 
 
 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 
W okresie od 21 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu  

w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 
1.  21 maja 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, 
 
2. 28 maja 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, 
 
3.  5 czerwca 2018 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli: 
     Starosta     Jan Grabkowski 
     Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
     Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
      Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
      w części posiedzenia: 
      Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Roma Czysz 
      Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Lucyna Jankowska, 
 
4.  14 czerwca 2018 r., godz. 11:00, 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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5. 19 czerwca 2018 r., godz. 12:30, w którym udział wzięli: 
     Starosta     Jan Grabkowski 
     Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
     Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
      Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
      Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Lucyna Jankowska. 
 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 21 postanowień  

(w tym 2 o nieuzgodnieniu), 
2. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata  

2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025. Projekt programu w wyczerpujący sposób 
przedstawia charakterystykę Gminy Suchy Las. Zarząd Powiatu pozytywnie ocenia przedstawione 
w Programie cele, kierunki interwencji i zadania, których wykonanie ma spowodować poprawę 
stanu i jakości danego elementu środowiska. Opina, zawierająca uwagi do niektórych zagadnień 
ujętych w Programie, stanowi załącznik do uchwały, 

3. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej na realizację zadania z zakresu administracji 
rządowej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy – ośrodka wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2017, udzielonej Fundacji Polskich Kawalerów 
Maltańskich „Pomoc Maltańska” z siedzibą w Poznaniu, na kwotę  393.333,60 zł. Sprawozdania  
z przyznanej dotacji zostały przedłożone terminowo i podlegały ocenie w zakresie prawidłowości 
wykonania zadania i wykorzystania dotacji. Do zgłoszonych uwag w zakresie poprawności 
rozliczenia przekazanych środków Wykonawca przedłożył stosowne korekty. Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia, po dokonaniu ostatecznej oceny przedłożonego sprawozdania końcowego 
wraz z korektą pod względem prawidłowości wykonania zadania i wykorzystania dotacji przez 
realizatora zadania, nie wniósł uwag, 

4. w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim”   
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,  
Oś Priorytetowa 7, Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 
Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  
i ich jednostki organizacyjne oraz wydania upoważnienia do czynności związanych z realizacją 
Projektu. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną 
integrację społeczno - zawodową wśród osób niepełnosprawnych oraz osób usamodzielnianych. 
Udział w projekcie umożliwi 66 osobom z niepełnosprawnościami, (które w pierwszej kolejności 
będą rekrutowane spośród uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie 
powiatu poznańskiego) oraz 40 osobom usamodzielnianym podniesienie kompetencji społeczno - 
zawodowych przez co zwiększą swoje szansę na rynku pracy. W projekcie założono realizację takich 
działań jak: diagnozę sytuacji uczestnika projektu, doradztwo zawodowe (zarówno doradca jak  
i trener pracy oraz pośrednik pracy), zajęcia indywidulane i grupowe z psychologiem, szkolenia  
o charakterze zawodowym, sfinansowanie staży dla beneficjentów ostatecznych, targów pracy oraz 
trenera pracy.  Zarząd Powiatu udzielił Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani 
Elżbiecie Bijaczewskiej, I Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Aldonie 
Janyszak – Laska oraz II Zastępcy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panu Tomaszowi 
Woźnicy pełnomocnictwa rozłącznego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych  
z realizacją Projektu oraz podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją Projektu,  

5. w sprawie wydania opinii dot. budowy ul. Rydla w Luboniu na odcinku od ul. Platanowej do  
ul. Podgórnej. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 

6. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 
2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024. W projekcie Programu uwzględniono cele zawarte 
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w obowiązujących strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa  
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w wyczerpujący 
sposób przedstawiono charakterystykę Gminy Kórnik. W przedłożonym projekcie opisano także 
m.in. źródła finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz system realizacji Programu 
ochrony środowiska. Zarząd Powiatu pozytywnie ocenił przedstawiony w programie harmonogram 
realizacji zadań na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024. Opinia, zawierająca uwagi 
do niektórych zagadnień ujętych w Programie, stanowi załącznik do uchwały,  

7. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2199/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia wyboru 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 B na terenie powiatu poznańskiego  
w 2018 roku. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.04.2018 r., zwiększa się plan 
dotacji celowej na rok 2018 w rozdziale 85203 o kwotę 15.976,80 zł, na finansowanie  
ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Puszczykowie, 

8. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla szkół prowadzonych przez 
Powiat Poznański, 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, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 
2020. Zarząd Powiatu postanowił nieodpłatnie  przekazać sprzęt komputerowy, o łącznej wartości 
13.275,00 zł, do następujących szkół: Zespół Szkół w Bolechowie, Zespół Szkół w Kórniku, Zespół 
Szkół w Mosinie, Zespół Szkół w Rokietnicy, Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu, zgodnie z załącznikiem 
do uchwały, 

9. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji   
Geodezyjno – Kartograficznej w Poznaniu. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów 
Regulaminu do obowiązujących przepisów w zakresie zadań wykonywanych przez Inspektora 
Ochrony Danych w PODGiK, usprawnienia form i metod pracy w Wydziale Organizacyjno – 
Administracyjnym i stanowiska ds. informatyki oraz uporządkowania zapisów dotyczących kontroli 
wewnętrznych, 

10.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie zadania pn. Weryfikacja 
dokumentacji projektowej pn. „Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby 
ośrodka szkoleniowo – konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego”, ze spółką CONY Sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 35.670,00 zł brutto.  W związku z przystąpieniem do realizacji 
zadania pn. „Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo – 
konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego” zaistniała konieczność weryfikacji dokumentacji 
projektowej wykonanej przez J.M. Pracownia Projektowa Justyna Mikołajczak. Celem weryfikacji 
jest sprawdzenie czy dokumentacja uwzględnia pełen zakres prac niezbędnych do realizacji 
inwestycji, w szczególności pod względem zgodności z udzielonym zamówieniem, obowiązującą 
wiedzą techniczną, normami i przepisami prawa. Weryfikacja zostanie podzielona na trzy etapy: 
etap I – weryfikacja dokumentacji projektowej wraz ze sporządzeniem wstępnego raportu 
weryfikacji, etap II – konsultacje w zakresie ujawnionych wad oraz sporządzenie raportu weryfikacji, 
etap III – ocena dokumentacji, po uwzględnieniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej 
raportu weryfikacji,  

11.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 3/Owińska, dotyczącej renowacji 
drzwi zabytkowych drewnianych i naprawy drzwi przesuwnych, w zakresie określonym w § 1  
ust. 2 umowy, dla spółki ANDOL Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, na kwotę netto 43.267,00 zł, 
przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00045.2017 z dnia 27.12.2017 r.  
na wykonanie zadnia 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,  
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12.  w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 51/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy opisanego w § 1, o wykonanie prac 
wskazanych w Załączniku nr 1 oraz zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 4.500,00 zł (łączna 
cena netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 145.490,72 zł), przygotowanego dla firmy 
P.H.U. EURO - BUD Jerzy Ciszak z siedzibą w Poznaniu, przedstawionego zgodnie z umową 
wykonawczą nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r. na realizację inwestycji pn.: Budowa 
Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich  
w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi Poznańskiemu, przez Wykonawcę BUDIMEX S.A.  
z siedzibą w Warszawie, 

13.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 5/Owińska, dotyczącej 
kompleksowego wykonania iniekcji wewnętrznych murów w zakresie określonym w § 1 ust. 2 
umowy, dla spółki NORDGIPS Sp. z o.o z siedzibą w Brzozówce, na kwotę netto 193.000,00 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, 

14.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy nr 272.00013.2016 z dnia 29.06.2016 r.  
na zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego oraz Szpitala  
w Puszczykowie dotyczących terminu jej obowiązywania. Z prowadzonego na bieżąco monitoringu 
zużycia energii elektrycznej wynika, że przeznaczona na realizację umowy kwota 2.915.000,00 zł 
brutto, nie została jeszcze wykorzystana. Umożliwia to wydłużenie obowiązywania ww. umowy  
o dwa miesiące, tj. do dnia 31 sierpnia 2018 r.,  

15.  w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Powiatu 
Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury za rok 2017., w następującym składzie: 
a) Przewodniczący – Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz 

Łubiński, 
b) Wiceprzewodniczący – Piotr Burdajewicz – Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu, 
c) Członkowie: 
 Pani Grażyna Głowacka – Przewodnicząca Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady 

Powiatu w Poznaniu, 
 Pani Barbara Antoniewicz – Członek Komisji Kultury, Kultury fizycznej i Turystyki Rady Powiatu 

w Poznaniu,  
 Pan Jacek Szeszuła – Członek Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu w Poznaniu, 
 Pan Tomasz Skupio – Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej.  
Komisję powołuje się na okres do 31 grudnia 2018 r. Wyniki pracy komisji zatwierdza Zarząd 
Powiatu w formie uchwały, 

16.  w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu 
Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów 
prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 
lub krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2017, w następującym składzie:  
a) Przewodniczący – Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz 

Łubiński, 
b) Wiceprzewodniczący – Członek Zarządu, 
c) Członkowie: 
 Pani Grażyna Głowacka – Przewodnicząca Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady 

Powiatu w Poznaniu, 
 Pani Barbara Antoniewicz – Członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu 

w Poznaniu,  
 Pan Jacek Szeszuła – Członek Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu w Poznaniu, 
 Pan Andrzej Wróblewicz – Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej.  
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 Pan Tomasz Skupio – Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej.  
Komisję powołuje się na okres do 31 grudnia 2018 r. Wyniki pracy komisji zatwierdza Zarząd 
Powiatu w formie uchwały, 

17.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 4/Owińska, dotyczącej dostawy  
i montażu wykładzin akustycznych, w zakresie określonym w § 1 ust. 2 umowy, na kwotę netto 
48.060,50 zł, dla firmy QBA – BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janusz Kubiak z siedzibą  
w Gnieźnie, 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,  

18.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr ZP.272.00078.2015  zawartej w wyniku 
postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie 
dokumentacji projektowej rewaloryzacji wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, 
Pl. Przemysława 9. W ramach zmiany ww. umowy zostanie zrealizowane zamówienie 
uzupełniające, przez firmę DEMIURG Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała 
jego wykonanie za kwotę 8.500,00 zł brutto. Zadanie przewidziane do realizacji dotyczy 
powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe, jest zgodne  
z przedmiotem zamówienia podstawowego i polega na wykonaniu dokumentacji projektowej 
przeszklenia części posadzki w Bibliotece.  Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres 
do dwóch tygodni od dnia zawarcia aneksu do umowy. Na realizację zamówienia zamierzano 
przeznaczyć kwotę 8.856,00 zł, 

19.  w sprawie zatwierdzenia wyników 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). 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez Konsorcjum: Lider – POLHOL Zakład Usług 
Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa Andrzej Mocydlarz z siedzibą w Poznaniu, 
Partner – AUTO CHARA Pomoc Drogowa, Transport Specjalny Marian Chara z siedzibą w Poznaniu, 
Partner – PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, które na potrzeby porównania i oceny ofert, 
zaproponowało realizację zamówienia za kwotę 422.270,47 zł brutto. Czas dojazdu do miejsca 
zdarzenia od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu wyniesie 50 minut. Zamówienie 
będzie realizowane do wykorzystania kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zadania, 
tj. do wysokości 540.200,00 zł brutto, jednak nie dłużej niż do 31.12.2018 r. Powyższa oferta była 
jedyną złożoną w przeprowadzonym postępowaniu, 

20.  w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ul. Parkowej w Owińskach 
(od ul. Poprzecznej do ul. Piotrowskiego)”, gm. Czerwonak. Wniosek o zaopiniowanie  
ww. inwestycji nie zawiera wszystkich elementów określonych w art. 11b ust 1a ustawy z dnia  
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, jak np. brak zaznaczenia terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, 

21.  w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie poznańskim (IV)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 1. 
Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy  
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu do czynności 
związanych z realizacją Projektu. Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 899 
osób bezrobotnych do 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Poznaniu, zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy, którzy nie uczestniczą  
w kształceniu lub szkoleniu, czyli należących do tzw. młodzież NEET, zamieszkujących obszar miasta 
Poznania lub powiatu poznańskiego. Udział w Projekcie umożliwi uczestnikom zdobycie nowych 
kwalifikacji, ich podwyższenie lub uzupełnienie, uzyskanie praktycznych umiejętności  
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i doświadczenia zawodowego, a przede wszystkim stworzy szansę na rozwój zawodowy, 
samodzielne zaistnienie na rynku pracy oraz podjęcie zatrudnienia. W projekcie założono realizację 
takich działań jak: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, bony na 
zasiedlenie, staże, prace interwencyjne oraz przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, które będzie poprzedzone szkoleniem z zakresu uruchomienia  
i prowadzenia własnej firmy. Wartość projektu wynosi 9.116.566,15 zł. Zarząd Powiatu upoważnił 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Panią Marię Sowińską do czynności związanych z realizacją 
ww. Projektu. Treść upoważnienia stanowi załącznik do uchwały, 

22.  w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. organizacji i świadczeń do czynności związanych  
z realizacją Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim 
(IV)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 
1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 
1.1.1. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd Powiatu upoważnił 
Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Panią Ewę Śniatałę do składania 
oświadczeń woli, w tym podpisywania umów cywilnoprawnych w sprawie realizacji Projektu oraz 
zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji Projektu. Upoważnienie ważne jest podczas 
nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, 

23.  w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. rynku pracy do czynności związanych z realizacją 
Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (IV)”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 
1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 
1.1.1. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd Powiatu upoważnił 
Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Panią Małgorzatę Pawlak do składania 
oświadczeń woli, w tym podpisywania umów cywilnoprawnych w sprawie realizacji Projektu oraz 
zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji Projektu. Upoważnienie ważne jest podczas 
nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, 

24.  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (IV)”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ, i upoważnienia 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu do czynności związanych z realizacją Projektu.  
Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 645 osób bezrobotnych powyżej 29 roku 
życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, zakwalifikowanych do profilu 
pomocy I lub II, zamieszkujących obszar miasta Poznania lub powiatu poznańskiego. Udział  
w Projekcie umożliwi uczestnikom zdobycie nowych kwalifikacji, ich podwyższenie lub 
uzupełnienie, uzyskanie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego,  
a przede wszystkim stworzy szansę na rozwój zawodowy, samodzielne zaistnienie na rynku pracy 
oraz podjęcie zatrudnienia. W projekcie założono realizację takich działań jak: pośrednictwo pracy, 
poradnictwo zawodowe, szkolenia bezrobotnych, staże, prace interwencyjne oraz przyznanie 
jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, poprzedzone szkoleniem  
z zakresu uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Wartość projektu wynosi 5.462.673,96 zł. 
Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Panią Marię Sowińską do 
czynności związanych z realizacją ww. Projektu. Treść upoważnienia stanowi załącznik do uchwały, 

25.  w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. organizacji i świadczeń do czynności związanych  
z realizacją projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 
poznańskim (IV)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, 
Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty 
pozakonkursowe realizowane przez PSZ.  Zarząd Powiatu upoważnił Zastępcę Dyrektora 
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Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Panią Ewę Śniatałę do składania oświadczeń woli, w tym 
podpisywania umów cywilnoprawnych w sprawie realizacji Projektu oraz zaciągania zobowiązań 
wynikających z realizacji Projektu. Upoważnienie ważne jest podczas nieobecności Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, 

26.  w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. rynku pracy do czynności związanych z realizacją 
projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 
poznańskim (IV)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, 
Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty 
pozakonkursowe realizowane przez PSZ. Zarząd Powiatu upoważnił Zastępcę Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Panią Małgorzatę Pawlak do składania oświadczeń woli,  
w tym podpisywania umów cywilnoprawnych w sprawie realizacji Projektu oraz zaciągania 
zobowiązań wynikających z realizacji Projektu. Upoważnienie ważne jest podczas nieobecności 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, 

27.  w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji ze środków budżetu powiatu poznańskiego w roku 
2017 na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie 
powiatu poznańskiego. W roku 2017 z budżetu Powiatu Poznańskiego wydatkowano kwotę 
745.272,00 zł na dofinansowanie kosztów działalności 8 warsztatów terapii zajęciowej, które na 
dzień 31 grudnia 2017 r. dysponowały 261 miejscami. Po przeprowadzeniu przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu analizy sprawozdań kwartalnych i końcowych otrzymanych 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej i stwierdzeniu szeregu nieścisłości i licznych błędów, podjęto 
decyzję o przeprowadzeniu kontroli w celu wyeliminowania nieprawidłowości. Od stycznia 2018 r. 
do maja 2018 r. pracownicy PCPR przeprowadzili 4 kontrole w następujących warsztatach terapii 
zajęciowej: WTZ Luboń, WTZ Murowana Goślina, WTZ Pobiedziska, WTZ Baranowo. Pismem z dnia 
11.05.2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiło ostateczną informację  
w zakresie wykorzystania środków budżetowych na prowadzenie działalności warsztatów terapii 
zajęciowej za 2017 r. Na podstawie dokumentów finansowych, przedłożonych przez podmioty 
prowadzące Warsztaty, rozliczono kwotę 735.582,61 zł. Suma niewykorzystanych kwot dotacji do 
zwrotu wyniosła 9.689,39 zł, a odsetki bankowe od przekazanych kwot dotacji - 0,70 zł. Kwoty 
zostały zwrócone na rachunek Powiatu Poznańskiego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały, 

28.  w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę artykułów i gadżetów reklamowych, z podziałem na 4 części, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

29.  w sprawie wydania opinii dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku skrzyżowania  
z nowym przebiegiem S5 – droga wojewódzka nr 431. 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,  

30.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu 
udzielił pełnomocnictwa Pani Beacie Przepiórze, Prezesowi Zarządu spółki Grupa Hydro  
Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Mosinie – Wykonawcy siłowni zewnętrznej na terenie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, do występowania w imieniu Powiatu 
Poznańskiego, przed urzędami administracji publicznej i instytucjami, w sprawach związanych  
z ww. inwestycją, 

31.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 71/2PB2/BOZR1/18, na wykonanie 
robót budowlano – montażowych, polegających na dostawie i montażu ścianek systemowych do 
toalet oraz szafek ubraniowych, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do umowy, na kwotę 
netto 23.930,00 zł, dla firmy Sanipol Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu, 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 
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Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę 
BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie.  

32.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 6/MG/Z, na wykonanie konstrukcji 
drewnianej dachu, w zakresie określonym w § 2 ust. 2, 5 i 6 ww. umowy, na kwotę netto 
151.000,00 zł, dla spółki FDK FACTORY Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 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, 

33. w sprawie zatwierdzenia rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji budżetowej udzielonej 
niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych w 2017 r., 
zgodnie z załącznikiem do uchwały. Wydział Edukacji sprawdził pod względem merytorycznym  
i zweryfikował roczne rozliczenia wykorzystania dotacji budżetowej składane przez organy 
prowadzące szkoły. Rozliczenie obejmuje dotacje w ogólnej wysokości 699.765,00 zł otrzymane 
przez: I LO w Swarzędzu (EKOS), Policealną Szkołę Kosmetyczną Julii Kończak w Puszczykowie, 
Szkołę Policealną Lider w Buku, Szkołę Policealną Lider w Pobiedziskach, Studium Medyczne Lider 
w Buku, Zaoczne LO nr 1 dla Dorosłych w Murowanej Goślinie, LO dla Dorosłych w Skórzewie, 
Trzyletnie LO dla Dorosłych Lider w Buku, Trzyletnie LO dla Dorosłych Lider w Pobiedziskach,  
LO Zaoczne dla Dorosłych w Kostrzynie, 

34. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę materiałów dydaktycznych, urządzeń oraz sprzętu 
komputerowego, z podziałem na 5 części, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

35. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych 
na I i II piętrze w segmencie D oraz pomieszczeń archiwum nr 9 i 10 w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, z Zakładem Ogólnobudowlanym „Nadstaga”  
z siedzibą w Obornikach Wlkp., na kwotę 90.000,00 zł brutto. Termin realizacji zadania 
zaplanowany został na okres do 6 tygodni od dnia przekazania terenu budowy. Na realizację 
zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 90.095,44 zł brutto, 

36. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wentylacji budynku 
szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,  
ul. Obornicka 1. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo WENO 
Węgrzyn i Nowacki spółka Jawna z siedzibą w Chodzieży. Wykonawca zaproponował realizację 
zamówienia za kwotę 552.322,39 zł brutto i zobowiązał się, że zrealizuje zadanie w terminie  
do 7 tygodni od dnia przekazania terenu budowy, które nastąpi nie wcześniej niż 25.06.2018 r. oraz 
udzieli 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane. Na wykonanie zadania zamierzano 
przeznaczyć kwotę 519.768,62 zł brutto. W budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki 
finansowe niezbędne do przeprowadzenia inwestycji w wysokości odpowiadającej cenie brutto 
wybranej oferty, 

37. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursu prawa jazdy kat. B, kursu 
prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną, kursu prawa jazdy kat. C+E wraz  
z kwalifikacją wstępną, zatwierdzenia Ogłoszenia, powołania komisji przetargowej. Zadanie 
zostanie wykonane 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 zakończenia najdłużej trwającego konkursu zaplanowany został na dzień 
30.06.2019 r.,  

38. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursów na uprawnienia spawacza 
metodą MAG, MIG, TIG, zatwierdzenia Ogłoszenia, powołania komisji przetargowej. Zadanie 
zostanie wykonane w ramach projektu: Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia 
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kwalifikacji i kompetencji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin zakończenia najdłużej trwającego konkursu 
zaplanowany został na dzień 30.06.2019 r.,  

39.   w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na modernizację placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem na 2 części, zatwierdzenia SIWZ, powołania 
komisji przetargowej, 

40.   w sprawie przeprowadzenia negocjacji w związku z zamiarem udzielenia zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.00078.2015 z dnia 02.02.2016 r. zawartej w wyniku 
postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie 
dokumentacji projektowej rewaloryzacji wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskich, 
Plac Przemysława 9, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Zadanie przewidziane 
do realizacji dotyczy powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe, 
jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i polega na sporządzeniu dokumentacji 
projektowej stropu. Wartość zamówienia uzupełniającego oszacowana została na kwotę  
10.332,40 zł brutto i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Do wzięcia udziału  
w negocjacjach zaproszony zostanie DEMIURG Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Poznaniu,  
tj. Wykonawca, który sporządził dokumentację projektową w ramach zamówienia podstawowego, 

41.  w sprawie rozbudowy instalacji systemu monitoringu wizyjnego w filii Wydziału Komunikacji  
i Transportu w Czerwonaku. Zarząd Powiatu postanowił zlecić ww. zadanie firmie T.T. Systems  
s.j. z siedzibą w Poznaniu. Całkowity koszt zlecenia wyniesie 6.789,06 zł brutto, 

42.  w sprawie rozbudowy systemu kontroli dostępu w filii Wydziału Komunikacji i Transportu  
w Czerwonaku. Zarząd Powiatu postanowił zlecić ww. zadanie firmie T.T. Systems s.j. z siedzibą  
w Poznaniu. Całkowity koszt zlecenia wyniesie 6.172,86 zł brutto, 

43.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy świadczenia usług transmisji danych 
oraz dostępu do sieci Internet dla potrzeb Powiatu Poznańskiego nr ZP.272.00068.2016, zawartej 
z INEA S.A. z Poznania, powodującego rozszerzenie świadczenia usług transmisji danych oraz 
dostępu do sieci Internet pomiędzy lokalizacją główną, a nową filią Wydziału Komunikacji  
i Transportu w Czerwonaku oraz zmianę wynagrodzenia za ww. usługę. Całkowity koszt umowy  
z dniem 01.07.2018 r. wzrośnie o kwotę 3.911,40 zł brutto, 

44.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup artykułów spożywczych w związku  
z organizacją Festynu Integracyjnego „Dzieci – Dzieciom” Poznań 2018, w wysokości 1.000,00 zł 
brutto, na zakup artykułów spożywczych. Przedsięwzięcie organizowane jest z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka. Celem imprezy, która odbyła się w dniu 08.06.2018 r.  
była integracja dzieci poszkodowanych przez los z poznańskich i wielkopolskich szkół specjalnych  
z dziećmi z równorzędnych szkół podstawowych z Poznania i powiatu poznańskiego. Patronat 
honorowy nad imprezą objął Starosta Poznański, 

45.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej  
z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie, gm. Suchy Las”. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował  
ww. inwestycję,  

46.  w sprawie wydania pozytywnej opinii w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów 
infrastruktury dla realizacji projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku 
Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań”, w ramach POIiŚ 5.1-2 „Modernizacja linii 
kolejowej na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań, faza II”, w zakresie 
budowy infrastruktury kolejowej przy wiadukcie kolejowym w ul. Śremskiej w Mosinie, 

47.  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania  
w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, tj. pomieszczenia użytkowego  
o pow. użytkowej 1,70 m², znajdującego się na III piętrze budynku przy ul. Słowackiego 8  
w Poznaniu, posadowionego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako 
obręb 0021 – Jeżyce, arkusz mapy 12, działka nr 155, o pow. 0.1258 oraz działka nr 156 o pow. 
0.1253, zapisanej w księdze wieczystej KW nr P0P1/00000102/9, przedsiębiorcy prowadzącemu 
działalności gospodarczą pod firmą NZON Centrum Usług Dentystycznych s.c. Wysokość 
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miesięcznego czynszu najmu, określona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 06.02.2018 r. 
sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 65,48 zł + należny podatek VAT. Wykaz, 
który stanowi załącznik do uchwały, został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  
w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i ul. Słowackiego 8, 
zamieszczony na stronach internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl 
oraz przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu jego zamieszczenia w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu 
podana została do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu 
obejmującym co najmniej powiat poznański,  

48.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Stolarczykowi administratorowi 
nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, prowadzącemu działalność gospodarczą 
pod nazwą FALO Nieruchomości z siedzibą w Poznaniu przy ul. Palacza 104, NIP: 779-202-44-96, 
do reprezentowania Powiatu Poznańskiego, posiadającego udział w wysokości 25/100 w prawie 
użytkowania wieczystego ww. nieruchomości, przed organami administracji publicznej  
w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie ogrodzenia terenu przedmiotowej 
nieruchomości, na którym zlokalizowane są miejsca postojowe,  

49.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Leśnej 
w m. Chludowo. Ulica ta w części zlokalizowanej na nieruchomościach oznaczonych, jako  
dz. nr 457/7, ark. 13 oraz 454/1 i 453/9, ark. 8 zaliczona została do kategorii dróg gminnych 
uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr XXXVII/345/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia 
ulic do kategorii dróg gminnych. W przedłożonym projekcie uchwały zmieniającej wskazano 
przedłużenie przedmiotowej drogi na nieruchomość oznaczonej, jako dz. nr 455/13, ark. 13. 
Zaliczenie do kategorii dróg gminnych może następować wyłącznie, gdy droga jest już 
wybudowana. Przedmiotowa działka stanowi własność Gminy i oznaczona jest w ewidencji 
gruntów i budynków, jako grunty orne. Ponadto ulica ta nie jest drogą w myśl art. 4 pkt 2 ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r.; poz. 2222 ze zm.) zarówno na 
dotychczasowym odcinku, jak i na odcinku przedłożonym do zatwierdzenia. Zgodnie z tym 
przepisem 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 nie stanowi jedynie gruntowego pasa terenu 
wydzielonego do poruszania się pojazdów i pieszych, zatem nie może zostać zaliczona do kategorii 
dróg gminnych, 

50.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych  
ul. Perłowej w m. Suchy Las. Ulica ta w części zlokalizowanej na nieruchomościach oznaczonych, 
jako dz. nr 788/2, 789/10, 790/6, 791/14 ark. 19 zaliczona została do kategorii dróg gminnych 
uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr XLII/457/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zaliczenia ulic 
do kategorii dróg gminnych. W przedłożonym projekcie uchwały zmieniającej wskazano 
przedłużenie przedmiotowej drogi na nieruchomość oznaczonej jako dz. nr 798/6, 799/13, 799/15, 
792/6, 796/3, 797/6, 797/9 ark. 27. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych może następować 
wyłącznie, gdy droga jest już wybudowana. Pomimo faktu, że wszystkie działki są działkami 
stanowiącymi własność Gminy i oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako użytek drogowy, 
to ulica ta na całej długości nie jest drogą w myśl art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem 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 nie stanowi jedynie gruntowego pasa terenu wydzielonego do poruszania 
się pojazdów i pieszych, zatem nie może zostać zaliczona do kategorii dróg gminnych. W związku  
z powyższym do kategorii dróg gminnych zaliczony może pozostać tylko odcinek, na którym 
wybudowany został obiekt budowlany, jakim jest droga, 

51.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 50.000.000,00 zł,  
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z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach 
budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

52.  w sprawie zmiany uchwały Nr 2508/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2018 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie przyłączenia do sieci gazowej 
instalacji gazowej znajdującej się w budynku Zespołu Szkół w im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1. W umowie zawartej z Polską Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, zgodnie z nowymi warunkami przyłączenia do sieci 
gazowej wydanymi przez Wykonawcę w dniu 26.04.2018 r., zmienia się wysokość opłaty za 
przyłączenie, którą oszacowano na kwotę 10.589,06 zł brutto. Zmianie ulega również termin 
wykonania zadania, który został określony na okres do 8 miesięcy, 

53.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z usuwaniem 
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości 
w gminach Powiatu Poznańskiego.  Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez firmę 
AM Trans Progres sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której zaoferowano: 

1) cenę jednostkową brutto za zapakowanie, transport i przekazanie na składowisko 1 kg 
zdeponowanych wyrobów zawierających azbest – 0,63 zł, 

2) cenę jednostkową brutto za demontaż 1 kg wyrobów zawierających azbest wraz  
z zapakowaniem, transportem i przekazaniem na składowisko – 0,23 zł, 

3) do realizacji zamówienia wykorzystanie środków transportu o klasie emisji spalin EURO  
z grupy III, 

4) odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone 
czynności w zakresie demontażu i/lub zapakowania, transportu i przekazania na składowisko 
wyrobów zawierających azbest – 1.  

Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na 
realizację zamówienia, tj. do wysokości 591.000,00 zł brutto, jednak nie dłużej niż do 12.10.2018 r.  
W przeprowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert, 

54. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy ulicy Poziomkowej w Zalasewie od ulicy Rivoliego  
do skrzyżowania z ulicą Przybylskiego oraz od ulicy Poziomkowej w kierunku północnym do 
istniejącej nawierzchni i południowym do ul. Agrestowej, gm. Swarzędz. Zarząd Powiatu 
pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 

55. w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy drogi gminnej ulicy Podgórnej w Czerwonaku. Zarząd 
Powiatu pozytywnie zaopiniowała ww. inwestycję, 

56. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. XII Festiwal 
Sztuki Ludowej – Europejskie Obrzędy Dożynkowe, przez Towarzystwo „Poligrodzianie” z siedzibą 
w Przeźmierowie, w wysokości 8.000,00 zł, 

57. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru  
z parkingu i demontażu pojazdu, wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu upoważnił 
przedsiębiorcę PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie do odbioru z miejsca przechowywania 
i wykonania demontażu pojazdu marki Suzuki Baleno o nr rej. GMB85YY. Upoważnienie ważne jest 
w okresie od 14.06.2018 r. do 29.06.2018 r., 

58. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu 
udzielił pełnomocnictwa Panu Patrykowi Piechota, kierownikowi robót inwestycji pn. Rozbudowa 
Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie,  
ul. Szkolna 1, będącego pracownikiem Wykonawcy - spółki Jack – Bud Polska Sp. z o.o. Sp. k.  
z siedzibą w Poznaniu, do występowania w imieniu Powiatu Poznańskiego, przed urzędami 
administracji publicznej i instytucjami, w sprawach związanych z realizacją inwestycji, 

59.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 7/MG/Z, na wykonanie robót 
polegających na dostawie i montażu dźwigu osobowego w zakresie określonym w § 4 i 5 umowy, 
na kwotę netto 98.000,00 zł, dla firmy Roman Kowalski WINDEX z siedzibą w Lesznie, 
przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP. 272.00057.2017 z dnia 15.02.2018 r.,  
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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, 

60. w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych w ramach środków przeznaczonych na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Poznański. Zarząd Powiatu przyznał 16 świadczeń, na ogólną kwotę 8.900,00 zł. 
Wysokość świadczenia wynosi od 100,00 zł do 1000,00 zł, 

61.  w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na dostosowanie dokumentacji Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do wymogów wynikających z RODO, z firmą artSystems 
Artur Cieślik z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę 16.605,00 zł brutto, 

62. w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pt. Udział w Mistrzostwach 
Polski w Minisiatkówce. Biorąc pod uwagę kryteria szczegółowe wyboru ofert, w tym dostępność 
środków finansowych z zakresu kultury fizycznej, stwierdzono brak celowości realizacji  
ww. zadania, 

63. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr ZP.272.00078.2015 z dnia 02.02.2016 r., zawartej 
w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie 
dokumentacji projektowej rewaloryzacji wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, 
Plac Przemysława 9. W ramach zmiany ww. umowy zostanie zrealizowane zamówienie 
uzupełniające, przez firmę DEMIURG Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała 
jego wykonanie za kwotę 11.000,00 zł brutto. Na realizację zamówienia zmierzano przeznaczyć 
kwotę 10.332,00 zł. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe 
niezbędne do realizacji zadania w wysokości odpowiadającej wynegocjowanej cenie brutto. 
Zadanie przewidziane do realizacji dotyczy powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia,  
co zamówienie podstawowe, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i polega na 
sporządzeniu dokumentacji projektowej stropu. Termin wykonania zadania zaplanowany został na 
okres do dwóch tygodni od dnia zawarcia aneksu do umowy,  

64. w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków za wydanie wstępnej akceptacji dla dźwigu 
osobowego, w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego  
przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a,  
w wysokości 232,00 zł. Wstępnej akceptacji dokonuje Urząd Dozoru Technicznego, Oddział 
Terenowy w Poznaniu, 

65. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 64/2PB2/BOZR1/18, 
dla firmy MBA Mirosława Balińska z siedzibą w Suchym Lesie, 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. Aneksem nr 1 zmienia się § 3 umowy, dotyczący zasad rozliczenia. 

66. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 65/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 13.240,00 zł (łączna cena netto  
za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 219.760,00 zł), dla firmy Soda Plus Sp. z o.o. z siedzibą 
we Wrocławiu, 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, 

67. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2256/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2018 r. 
w sprawie przyznania Gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2018 r. W dniu 16 kwietnia 2018 r. zawarty został 
aneks nr 3 do porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Swarzędz zarządzania drogami 
powiatowymi na terenie miasta Swarzędz, którym m.in. zaktualizowano długości dróg 
powiatowych, objętych porozumieniem. Długość ta ulegnie zmniejszeniu z 10,581 km  
do 10.532 km, a tym samym zmniejszeniu ulegnie wysokość dofinansowania na realizację 
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powierzonych zadań. W 2018 r. na bieżące utrzymanie 1 km drogi powiatowej na ternie miasta 
przeznaczono 28.478,00 zł. Aneks wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r., 

68. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 47/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 1.185,18 zł (łączna cena netto za 
wykonanie przedmiotu umowy wynosi 84.455,10 zł), dla firmy Wolniak Robert Zakład 
Wielobranżowy Produkcja, Usługi, Handel 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,  

69. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 69/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 12.500,00 zł (łączna cena netto za 
wykonanie przedmiotu umowy wynosi 79.665,38 zł), dla firmy EM KO Piotr Koplin z siedzibą  
w Poznaniu, przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00018.2017 z dnia 
14.07.2017 r. na realizację inwestycji pn. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole 
Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi 
Poznańskiemu przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 

70. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej inwestycji polegającej na rozbudowie drogi 
wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5. Zarząd 
Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę, że w analizie powiązania drogi z innymi drogami publicznymi 
wskazano błędne numery i przebiegi części dróg powiatowych, które należy skorygować  
w dokumentacji projektowej. Prawidłowe numery dróg powiatowych przedstawiają się 
następująco: skrzyżowanie km 32+612 droga powiatowa nr 2458P, ul. Bukowska, skrzyżowanie  
km 37+008, droga powiatowa nr 2456P, ul. Bukowska oraz droga powiatowa nr 2500P  
ul. Skrzynecka, skrzyżowanie km 38+797 droga powiatowa nr 2455P, ul. Miodowa, skrzyżowanie 
km 40+199 droga powiatowa nr 2457P, ul. Żarnowiecka oraz droga powiatowa nr 2450P ul. Leśna, 

71. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa dróg wraz z kanalizacją sanitarną  
i budowa lokalnego systemu kanałów deszczowych w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - 
Etap III. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 

72. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę, wyprodukowanych przez Wykonawcę, tablic 
rejestracyjnych z blachy aluminiowej, zatwierdzenia SIWZ oraz powołania komisji przetargowej.  
Zamówienie będzie realizowane do kwoty 250.000,00 zł brutto, jednak nie dłużej niż do  
31.12.2018 r., 

73. w sprawie zatwierdzenia podziału środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku  
z przyznaniem Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury za rok 2017, w następujący sposób: 
 nagroda I stopnia w wysokości 9.500,00 zł brutto - Marek Lapis, Koziegłowy, 
 nagroda II stopnia w wysokości 6.500,00 zł brutto - Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca 

CHLUDOWIANIE, 
 nagroda III stopnia w wysokości 3.500,00 zł brutto - Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta  

im. hm. Antoniego Jerzaka w Mosinie, 
74. w sprawie: zatwierdzenia podziału środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku  

z przyznaniem Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Zarząd 
Powiatu przyznał następujące nagrody:  
1) Nagroda Sportowa Powiatu Poznańskiego dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe  

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym: 
a) kategoria wiekowa młodzik:  
 nagroda I stopnia - 3.000,00 zł brutto – Tomasz Pawlaczyk (karate WKF), 
 nagroda II stopnia - 2.500,00 zł brutto – Maria Hoffmann (kolarstwo), 
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 nagroda III stopnia - 1.800,00 zł brutto – Marianna Pilawska (judo), 
b) kategoria wiekowa junior młodszy: 
 nagroda I stopnia - 3.000,00 zł brutto – Mateusz Samól (karate), 
 nagroda II stopnia - 2.500,00 zł brutto – Zofia Picz (kolarstwo), 
 nagroda III stopnia - 1.800,00 zł brutto – Kinga Przewoźna (lekka atletyka), 
c) kategoria wiekowa junior starszy: 
 nagroda I stopnia - 3.000,00 zł brutto – Krystian Ruta (kolarstwo),  
 nagroda II stopnia - 2.500,00 zł brutto – Karolina Przybylak (kolarstwo), 
 nagroda III stopnia - 1.800,00 zł  brutto – Jakub Pietrucha (karate), 
d) kategoria wiekowa młodzieżowiec: 
 nagroda I stopnia - 3.000,00 zł brutto – Nikol Płosaj (kolarstwo),  
 nagroda II stopnia - 2.500,00 zł  brutto – Patryk Rajkowski (kolarstwo), 
 nagroda III stopnia - 1.800,00 zł  brutto – Julita Jagodzińska (kolarstwo), 
2) Trener: 
 nagroda I stopnia - 3.000,00 zł brutto - Robert Taciak (kolarstwo),  
 nagroda II stopnia - 2.500,00 zł brutto - Piotr Broński (kolarstwo), 
 nagroda III stopnia - 1.800,00 zł brutto -  Wiesław Pawlak (lekka atletyka) 
3) Drużyna:  
 Drużyna – MUKS Dynamic Akademia Karate (karate WKF): nagroda I stopnia w wysokości 

3.000,00 zł brutto: Wojciech Niedziela, Tomasz Pawlaczyk, Oskar Prusinowski, 
75. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2017 r. z wykonania przez Powiat Poznański dotacji 

celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
dotacji celowych przekazanych gminom na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień. W 2017 r. w budżecie Powiatu Poznańskiego 
zabezpieczono środki na dotacje w sposób następujący: 
1) Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 
 § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 
przyznano kwotę 100.000,00 zł. Sprawozdanie zadań dla dotacji przyznanych w wysokości 
100.000,00 zł, z której wykorzystano 0,00 zł, ujęte zostało w uchwale nr 2472/2018 Zarządu 
Powiatu w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2018 r., zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu  
w Poznaniu nr 2548/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., 

2) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 
 § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jst - przyznano kwotę 1.856.734.00 zł. Sprawozdanie części zadań 
dla dotacji przyznanych w wysokości 1.102.950,00 zł, z której wykorzystano 1.052.323,05 zł, 
ujęte zostało w uchwale nr 2472/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2018 r., 
zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 2548/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
Niniejsza uchwała dotyczy części zadań dla dotacji przyznanych w wysokości 564.184,00 zł,  
z których wykorzystano 560.897,26 zł, 

 § 6610 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jst - przyznano kwotę 1.639.040,00 zł. 
Sprawozdanie części zadań dla dotacji przyznanych w wysokości 1.354.875,00 zł, z której 
wykorzystano 1.227.375,00 zł, ujęte zostało w uchwale nr 2472/2018 Zarządu Powiatu  
w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2018 r. zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu  
nr 2548/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., 

3) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 
 § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - przyznano kwotę 
170.000,00 zł Sprawozdanie zadań dla dotacji przyznanych w wysokości 170.000,00 zł, z której 
wykorzystano 163.533,50 zł, ujęte zostało w uchwale nr 2472/2018 Zarządu Powiatu  
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w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2018 r. zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu  
nr 2548/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 
przyznano kwotę 850.000,00 zł. Sprawozdanie zadań dla dotacji przyznanych w wysokości 
850.000,00 zł, z której wykorzystano 250.000,00 zł, ujęte zostało w uchwale nr 2472/2018 
Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2018 r. zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu  
w Poznaniu nr 2548/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

Stwierdzono prawidłowość wykonania zadania i wykorzystania przekazanych dotacji. Szczegółowe 
informacje dotyczące realizacji dotowanych zadań zawiera sprawozdanie, stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały, 

76.  w sprawie przyjęcia treści umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Poznańskim  
a Powiatem Kartuskim o treści określonej w Załączniku nr 1. Przyjęcie treści ww. umowy,  
a następnie jej zawarcie sformalizuje realizowaną dotychczas współpracę z Powiatem Kartuski. 
Jednocześnie stanowić będzie podstawę do podjęcia w przyszłości wspólnych przedsięwzięć 
społecznych, kulturalnych, gospodarczych i edukacyjnych, 

77.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach 
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy  
nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Budowa Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, 
os. Mielżyńskiego 5a, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału  
w negocjacjach zaprasza się BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 12.09.2018 r.,  

78.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu 
Poznańskiego oraz Szpitala w Puszczykowie. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez PGN Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, w której na potrzeby porównania i oceny oferty 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 3.138.216,71 zł brutto, w tym: Powiat -  
1.745.431,50 zł, Szpital - 1.392.785,21 zł. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na 
okres 24 miesięcy, przy czym rozpoczęcie realizacji zamówienia zaplanowane zostało na 
01.09.2018 r. Zamówienie realizowane będzie do wykorzystania kwoty, jaką zamierza się 
przeznaczyć na wykonanie zadania, tj. do wysokości 2.835.000,00 zł brutto,  
w tym: Powiat - 1.650.000,00 zł, Szpital - 1.185.000,00 zł brutto. W przeprowadzonym 
postępowaniu złożono 4 oferty, 

79.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursów na uprawnienia spawacza 
metodą MAG, MIG, TIG. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez Szkoleniowiec  
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 
76.800,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 100% osób, którym 
zostaną powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Na wykonanie zadania 
zamierzano przeznaczyć kwotę 88.080,00 zł brutto. Termin zakończenia najdłużej trwającego kursu 
planowany jest do 30.06.2019 r. Zadanie zostanie wykonane w ramach projektu: Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji, współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

80.  w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, 
których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursu prawa jazdy kat. B, kursu prawa jazdy 
kat. C wraz z kwalifikacją wstępną, kursu prawa jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną, 
ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

81.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu wieloletniego „Niepodległa”. Zgodnie  
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, 
form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci  
i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” organom 
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prowadzącym szkoły może być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu Państwa na 
realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych  
z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole. Warunkiem 
udzielenia wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organ prowadzący szkołę, w odniesieniu 
do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% 
kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Z wnioskiem  
o udział w Programie wystąpiła Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie. Powiat Poznański będzie wnioskował o udzielenie wsparcia finansowego  
dla ww. szkoły w wysokości 10 000,00 zł, przy zapewnieniu wkładu własnego w wysokości  
2 500,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie 12 500,00 zł, 

82.  w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji polegającej na budowie II etapu ulicy Fabrycznej  
w Kicinie, gmina Czerwonak. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję,  

83.   w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 60/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości ww. umowy o kwotę netto 26.632,74 zł (łączna cena netto za 
wykonanie przedmiotu umowy wynosi 326.649,84 zł), przygotowanego dla firmy EM-DECOR 
Marek Ptak z siedzibą w Lednogórze, 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, 

84.   w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 51/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 21.940,00 zł (łączna cena  
netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 171.930,72 zł), przygotowanego dla firmy P.H.U. 
EURO – BUD Jerzy Ciszak z siedzibą w Poznaniu, przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą  
nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r. na realizację inwestycji pn. Budowa Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,  
os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą  
w Warszawie,  

85.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn.: Wykonanie instalacji wentylacji budynku szkoły Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, z firmą N SYSTEM Tomasz Nowak z siedzibą  
w Potaszu, za kwotę 8.600,00 zł brutto, 

86.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania pn.: 
Rozbudowa Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej 
Goślinie, ul. Szkolna 1, dotyczących zwiększenia zakresu przedmiotu umowy oraz zwiększenia 
wynagrodzenia za wykonanie zwiększonego zakresu przedmiotu umowy o kwotę brutto  
40.191,45 zł, tj. do wysokości 14.705.954,08 zł brutto. Termin realizacji umowy nie ulega zmianie, 

87.  w sprawie zmiany uchwały Nr 2351/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 lutego 2018 r.  
w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji celowych na likwidację źródeł 
niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.  

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon ulicy 
Kochanowskiego w Murowanej Goślinie, gm. Murowana Goślina - projekt planu wyznacza: teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub usługowej, teren drogi publicznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego,  

2.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolechowo – część 
północna”, gm. Czerwonak  - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, 
składów lub magazynów lub zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej, teren drogi 
publicznej klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 
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3.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb 
Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej – usług publicznych i zieleni urządzonej, 
obiektów produkcyjnych, tereny rolnicze, tereny lasów, tereny infrastruktury technicznej: 
elektroenergetyki, kanalizacji, wodociągów, tereny komunikacji: dróg publicznych klasy 
dojazdowej, ciągu pieszo – jezdnego. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

4.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 – 18 - część B,  
gm. Puszczykowo - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy mieszkaniowo - usługowej, teren zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji, teren 
parkingu w zieleni, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, teren 
publicznego ciągu pieszo – jezdnego. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego,  

5.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części 
miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec, gm. Mosina - projekt planu wyznacza m.in.: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, teren zabudowy usługowej, teren obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów lub zabudowy usługowej, tereny rolnicze, tereny zieleni naturalnej lasy  
i zalesienia, tereny dróg publicznych klasy głównej, lokalnej i dojazdowej, teren publicznego ciągu 
pieszo – rowerowego, tereny dróg wewnętrznych, infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, 
kanalizacja. Droga Powiatowa 2463P relacji Mosina - Żabinko - Granica Powiatu znajduje się  
w granicach opracowania. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

6.  uzgodnienia projektu zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
strefy ochrony terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów Borówiec, 
Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik, z uwagami: 
 nieprzekraczalną linię zabudowy należy zlokalizować w odległości 8 m od krawędzi jezdni drogi 

powiatowej nr 2461P (ulicy Poznańskiej), 
 nowe zjazdy dla działek narożnych mających dostęp do dróg wewnętrznych i drogi  

powiatowej – ul. Poznańskiej należy zapewnić poprzez drogi wewnętrzne, 
 działkę o nr ewid. 264/1 ark 8 obręb Borówiec należy włączyć w pas drogi powiatowej  

ul. Poznańskiej. 
Projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej, tereny zabudowy usługowej  
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem funkcji 
usługowej, tereny zabudowy usługowej, tereny lasów, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni 
ekologiczno - krajobrazowej, teren zieleni objęty formą ochrony przyrody zgodnie z przepisami  
o ochronie przyrody, tereny rolnicze, tereny wód powierzchniowych, tereny kolejowe, tereny  
drogi publicznej – ekspresowej, tereny dróg publicznych – zbiorczych, tereny dróg publicznych – 
lokalnych, tereny dróg wewnętrznych, tereny ciągów pieszo - jezdnych i pieszo - rowerowych, 
tereny ciągów pieszych, tereny parkingów, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka,  
tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja. Droga powiatowa nr 2461P relacji Czapury -  
Babki - Kamionki - Gądki znajduje się w obszarze opracowania. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222) odległość obiektów 
budowlanych od krawędzi jezdni dróg powiatowych powinna wynosić minimum 8 m. W związku  
z powyższym Zarząd Powiatu w Poznaniu wnosi o zlokalizowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy 
w odległości minimum 8 m od granicy z drogą powiatową oznaczoną jako 1KDZ – ul. Poznańską.  
Ma to na celu ochronę drogi i bezpieczeństwo jej użytkowników oraz nieruchomości położonych 
wzdłuż drogi publicznej. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu przy przebudowie dróg 
powiatowych planuje ich poszerzenia do odpowiedniego zagospodarowania psa drogowego. 
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Odległość 8 m od krawędzi jezdni ma chronić budynki przed hałasem i drganiami, które są 
następstwem ruchu drogowego. Ponadto wnosi się by dla działek narożnych zlokalizowanych 
zarówno przy drodze powiatowej – ul. Poznańskiej oraz przy drogach wewnętrznych nowe zjazdy 
należy lokalizować od strony drogi wewnętrznej. Drogi powiatowe zgodnie z art. 6a Ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych powinny stanowić połączenia miast będących 
siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Żeby warunek ten spełnić 
należy ograniczyć liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do takich miejsc należą wszelkie włączenia 
dróg czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi, itp.  Drodze powiatowej 2461P nadano klasę zbiorczą,  
co oznacza, że zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) na drodze klasy zbiorczej należy dążyć  
do ograniczenia liczby zjazdów, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Luboń Północ”,  
gm. Luboń - projekt planu wyznacza: teren rozmieszczenia obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej, 
teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub zabudowy usługowej, tereny 
infrastruktury technicznej – kanalizacyjnej, tereny zieleni urządzonej, tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych, teren drogi publicznej – autostrady, tereny dróg publicznych 
klasy zbiorczej, teren drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek – rejon  
ul. Wirowskiej”, gm. Luboń  - projekt planu wyznacza: tereny obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, tereny zieleni 
izolacyjnej, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny 
dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu  
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon  
ul. Promienistej, Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich, gm. Suchy Las - projekt planu 
wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, teren zieleni urządzonej oraz sportu  
i rekreacji, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu  
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Wiry  
w rejonie ulic: Szreniawskiej i Zespołowej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza: teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny 
zieleni urządzonej, teren drogi publicznej klasy lokalnej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 
tereny dróg wewnętrznych, teren urządzeń elektroenergetycznych, teren kolejowy. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w Puszczykowie w rejonie między torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką 
Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 – Część A,  
gm. Puszczykowo - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, usług zdrowia, usługowej, usług zdrowia  
i zieleni urządzonej, tereny lasów, tereny komunikacji: tereny dróg publicznych, klasy lokalnej, 
tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej, tereny dróg publicznych, ciągi piesze, tereny 
infrastruktury technicznej. Droga Powiatowa nr 2490P relacji Puszczykowo – Niwka znajduje się 
poza granicami opracowania. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon  
ul. Kasztanowej w Uzarzewie”, gm. Swarzędz – projekt planu wyznacza: teren usług celu 



19 
 

publicznego – usług sportu i rekreacji.  Droga powiatowa nr 2435P - ul. Kasztanowa przebiega poza 
granicami opracowania. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

13. uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki  
w rejonie ulic: Komornickiej i Nizinnej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Droga powiatowa nr 2390P przebiega 
poza granicami opracowania. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

14. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
w miejscowości Fiałkowo, obręb geodezyjny Więckowice dla terenu przy drodze powiatowej  
Dopiewo - Więckowice, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów. Droga powiatowa nr 2403P Więckowice – Dopiewo znajduje się poza 
granicami opracowania. Jednakże Zarząd Powiatu w Poznaniu wnosi o zapewnienie obsługi 
komunikacyjnej istniejącym zjazdem dla dz. o nr wid. 254/2 obr. Więckowice. Dopuszcza się także 
obsługę komunikacyjną poprzez jeden zjazd dla nieruchomości o nr ewid. 250/14  
obr. Więckowice. Zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ) drogi powiatowe powinny stanowić połączenia miast będących 
siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Żeby warunek ten spełnić 
należy ograniczyć liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do takich miejsc należą wszelkie włączenia 
dróg czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi, itp.  Drodze powiatowej 2403P nadano klasę zbiorczą,  
co oznacza, że zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 )  na drodze klasy zbiorczej należy dążyć  
do ograniczenia liczby zjazdów, 

15. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Gołuski, terenu w rejonie autostrady A2 oraz ulic Szkolnej, Starowiejskiej i Lipowej,  
gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, teren 
zabudowy usługowej, tereny dróg wewnętrznych, teren infrastruktury technicznej – 
telekomunikacja, tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej, teren drogi publicznej klasy zbiorczej. 
Droga powiatowa 2391P relacji Palędzie – Gołuski – Głuchowo – Komorniki znajduje się  
w granicach opracowania. Bezpośrednio przy drodze powiatowej zaprojektowano tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej oraz tereny 
zabudowy usługowej. Wyznaczono także trzy nowe zjazdy na drogę powiatową, na co Zarząd 
Powiatu w Poznaniu nie wyraża zgody. Zaleca się pozostawienie w projekcie planu drogi 
oznaczonej jako 2KDW z uwagi na połączenie z drogą oznaczoną jako 3KDW, umożliwiającą 
komunikację terenów zabudowy mieszkaniowej oznaczonych jako MN. Zgodnie z art. 6a Ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222) drogi powiatowe powinny 
stanowić połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między 
sobą. Żeby warunek ten spełnić należy ograniczyć liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do takich 
miejsc należą wszelkie włączenia dróg czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi, itp.  Drodze powiatowej 
2391P nadano klasę zbiorczą, co oznacza, że zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) na drodze klasy 
zbiorczej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie dla obszarów przeznaczonych 
pod nową zabudowę. W związku z tym obsługę komunikacyjną dla terenów oznaczonych  
w projekcie planu jako MN, MN/U, U należy zapewnić poprzez jeden zjazd na drogę wewnętrzną, 
a dla działek położonych narożnikowo (mających dostęp do drogi wewnętrznej oraz drogi klasy 
zbiorczej – drogi powiatowej) należy zapewnić poprzez drogę wewnętrzną. Ponadto w związku  
z planami Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, dotyczącymi zagospodarowania pasa drogi 
powiatowej (ewentualne poszerzenie jezdni, chodniki, ścieżki rowerowe), sugeruje się,  
aby wyznaczoną w projekcie planu linię zabudowy odsunąć na odległość 11 m od krawędzi jezdni. 
Proponuje się także wyznaczenie pasa infrastruktury technicznej o szerokości ok 3 m, 
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umożliwiającego ułożenie infrastruktury technicznej. Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca także 
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, 

16. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Lisówki, obręb Trzmielin, rejon ulicy Źródlanej i Leśnej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, 
teren zabudowy usługowej, teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych, teren rolny, tereny lasów, teren wód powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, teren ciągu pieszo-jezdnego.  
W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2457P relacji Rybojedzko - Tomice - 
Lisówki – Trzcielin klasy technicznej zbiorczej (Z). W projekcie planu droga powiatowa została ujęta  
jako droga dojazdowa. W związku z powyższym drogę powiatową należy wyznaczyć zgodnie  
z własnością Powiatu Poznańskiego, jako drogę klasy technicznej zbiorczej. Ponadto Zarząd 
Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów oznaczonych jako 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia 
ruchu na drogach publicznych, w tym na drodze powiatowej oraz problemami komunikacyjnymi, 
możliwością występowania dyskomfortu 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, 

17. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Malwowej, Cisowej i Lipowej, gm. Dopiewo - projekt 
planu wyznacza: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, 
tereny zieleni izolacyjnej, tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyka, tereny dróg 
publicznych, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

18. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki  
nr 45/1 w Łoskoniu Starym, gm. Murowana Goślina - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego, 

19. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach,  
w rejonie ulicy Technicznej – część” A”„ gm Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu  
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

20. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  
w Sierosławiu – dla działki nr 169/1, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu  
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

21. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – 
Cmentarz, gm. Suchy Las (95) - projekt planu wyznacza: teren cmentarza, teren zieleni publicznej 
urządzonej, teren zieleni publicznej urządzonej z parkingami, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego.  
 

IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 
1. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonej  

w Koziegłowach, gm. Czerwonak, dz. nr 191/125, 
2. w sprawie powierzenia gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 

publiczną drogą powiatową nr 2387P – ul. Szkolna w m. Plewiska, 
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3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/394/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Buk, 

4. w sprawie powierzenia gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2390P w m. Wiry, 

5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie przyjęcia 
Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, 

6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie uchwalenia 
zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, 

7. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej kołom łowieckim na odstrzał redukcyjny lisów  
i jenotów, 

8. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018,  
9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018 - 2023,  
10. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/221/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2429P i 2440P, zmienionej Uchwałą  
Nr XXIV/332/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Uchwałą  
Nr XXXV/502/V/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r., 

11. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2478P – ul. Dworzyskowa w m. Radzewo, 

12. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/374/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 r. 
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2472P, 

13.  w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy, 

14. w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2439P – ul. Średzka w m. Paczkowo. 

 
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: 
 wnioskami Radnych Powiatu złożonymi podczas XXXIX Sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 

23.05.2018 r., 
 pismami Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18.05.2018 r.  

i 07.06.2018 r., 
 pismami Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23.05.2018 r., 
 pismem Radnej Powiatu Ewy Kuleczki – Drausowskiej z dnia 23.05.2018 r. 
3. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę/ 
rozbudowę drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo – Granica Powiatu Poznańskiego,  
gm. Kleszczewo. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki o nr ewid.: 7, 188, 12, 186/1, obręb 
Kleszczewo, gm. Kleszczewo.  

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z przygotowaną przez Wydział Edukacji „Informacją w sprawie 
projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański na rok 
szkolny 2018/2019”. W Informacji przedstawiono dane dotyczące poszczególnych placówek  
w porównaniu do roku szkolnego 2017/2018, w tym liczbę etatów nauczycieli, liczbę godzin zajęć, 
liczbę oddziałów, liczbę etatów niepedagogicznych, zestawienie kosztów osobowych wg roku 
budżetowego. Arkusze organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podlegały 
procedurze opiniowania przez Kuratora Oświaty. Wszystkie szkoły i placówki prowadzone przez 
Powiat Poznański uzyskały opinie pozytywne. Liczba oddziałów w szkołach dla młodzieży znana 
będzie wstępnie w lipcu, natomiast ostateczna ich liczba do końca sierpnia, po zakończeniu pełnego 
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naboru i ukształtowaniu się liczby uczniów. W szkołach dla dorosłych ostateczne liczby będą znane 
dopiero pod koniec września. Procedurze opiniowania podlegać będą także zatwierdzone arkusze 
organizacyjne złożone do 30 września 2018 r. (czyli tzw. aneksy).  

5. Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przydzielenie godzin ponadwymiarowych dla wicedyrektora 
oraz kierownika internatu Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach, od dnia 01.09.2018 r. W myśl nowelizacji przepisów oświatowych przydzielenie ww. 
godzin ponadwymiarowych jest niezasadne, gdyż nie wynika z konieczności zapewnienia realizacji 
ramowego planu nauczania, tak w jednym, jak i więcej niż jednym oddziale. Dla osób na 
stanowiskach kierowniczych w szkołach możliwa jest realizacja jedynie doraźnych zastępstw.  

6. Zarząd Powiatu w Poznaniu, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych postanowił  
o przekazaniu do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego  
następujących informacji: 

 Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji 
udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,  

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono 
spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych 
kwot i przyczyn umorzenia, 

 Wykaz pracodawców, którzy w 2017 r. otrzymali pomoc publiczną w ramach spółdzielni socjalnych 
(51), 

 Wykaz pracodawców, którzy otrzymali w 2017 r. pomoc publiczną w ramach prac interwencyjnych  
z FP (11), 

 Wykaz pracodawców, którzy w 2017 r. otrzymali pomoc publiczną w ramach świadczenia 
aktywizacyjnego (1), 

  Wykaz pracodawców, którzy w 2017 r. otrzymali pomoc publiczną w ramach robót publicznych 
(2), 

 Wykaz podmiotów, którym została udzielona pomoc de minimis w rolnictwie w 2017 r. (57), 
 Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w trybie przepisów: działu II ustawy  

z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), ustawy  
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz. 83) (6). 

 Lista osób, które otrzymały w 2017 r. pomoc publiczną na zasadach pomocy de minimis  
w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej z FP i dofinansowanych z funduszy 
europejskich (422), 

 Lista osób, które otrzymały w 2017 r. pomoc publiczną w postaci środków na podjęcie działalności 
gospodarczej z FP i dofinansowanych z funduszy europejskich (6), 

 Lista osób, które otrzymały w 2017 r. pomoc publiczną na zasadach pomocy de minimis  
w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON (2), 

 Lista podmiotów prowadzących działalność, które otrzymały w 2017 r. pomoc publiczną  
na zasadach pomocy de minimis ze środków PFRON dotyczącą zwrotu kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu (2), 

 Lista podmiotów prowadzących działalność, które otrzymały w 2017 r. pomoc publiczną  
na zasadach pomocy de minimis z FP i WRPO w postaci refundacji kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego (9), 

 wykaz pracodawców, którzy w 2017 r. otrzymali pomoc publiczną w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego (121), 

 Wykaz pracodawców, którzy w 2017 r. otrzymali pomoc publiczną w ramach bonu zatrudniowego 
(8), 

 Wykaz pracodawców, którzy w 2017 r. otrzymali pomoc publiczną w ramach dofinansowania  
do wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r. ż. (59), 

 Wykaz pracodawców, którzy w 2017 r. otrzymali pomoc publiczną w ramach refundacji 
wynagrodzenia do 30 r.ż. (327). 
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7.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem w sprawie wydania w dniu 17.05.2018 r. decyzji 
Starosty Poznańskiego nr 11/2018 o zmianie decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 15.12.2016 r.  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej  
nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania  
z ul. Olszynową) gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, uchylonej w części decyzją Wojewody 
Wielkopolskiego nr IR-III.7821.5.2017.4 z dnia 28.06.2017 r., a w pozostałej części utrzymującej  
w mocy, w ustalonych liniach terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz liniach 
rozgraniczających teren na odcinku od km 6+133,39 do 6+304,00. Własnością Powiatu 
Poznańskiego są działki o nr ewid.:  
 gm. Swarzędz, obręb Rabowice, ark. 1, dz. 68/1, 44/7, 44/8, 43/37, 
 gm. Swarzędz, obręb Kruszewnia, ark. 1, dz. o nr ewid. 46/29, 1/107, 
 gm. Swarzędz, obręb Kruszewnia, ark. 3, dz o nr ewid. 4/35, 3/2. 

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Kontrola została przeprowadzona przez 
Wydział Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego, 
w dniach od 12.04.2018 r. do 20.04.2018 r., w zakresie gromadzenia środków publicznych, w tym: 
ustalenie procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków publicznych, zawieranie 
umów związanych z gromadzeniem środków publicznych, ustalenie i windykacja należności, 
ewidencja rozrachunków, przekazywanie zrealizowanych dochodów własnych powiatu, 
sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres 
objęty kontrolą: rok 2017. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 
26.04.2018 r. podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. Po uwzględnieniu 
przedstawionych przez dyrektora jednostki wyjaśnień do protokołu z kontroli w piśmie z dnia 
16.05.2018 r., odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. 

9.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puszczykowie. Kontrola została 
przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia udzielonego przez 
Starostę Poznańskiego, w dniu 25.04.2018 r. w zakresie gromadzenia środków publicznych, w tym: 
ustalenie procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków publicznych, zawieranie 
umów związanych z gromadzeniem środków publicznych, ustalenie i windykacja należności, 
ewidencja rozrachunków, przekazywanie zrealizowanych dochodów własnych powiatu, 
sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres 
objęty kontrolą: rok 2017. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 
08.05.2018 r. podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. Sformułowano zalecenia 
pokontrolne do wprowadzenia i stosowania na bieżąco.  

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. Kontrola została 
przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia udzielonego przez 
Starostę Poznańskiego, w dniach od 26.04.2018 r. do 02.05.2018 r. w zakresie gromadzenia 
środków publicznych, w tym: ustalenie procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków 
publicznych, ustalenie i windykacja należności, ewidencja rozrachunków, zawieranie umów 
związanych z gromadzeniem środków publicznych, sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń 
pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą: rok 2017. Ustalenia 
kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 09.05.2018 r. podpisanym przez dyrektora 
jednostki i główną księgową. W piśmie z dnia 28.05.2018 r. dyrektor jednostki złożyła dodatkowe 
wyjaśnienia do protokołu. Sformułowano zalecenia pokontrolne do wprowadzenia i stosowania na 
bieżąco.  

11.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację „godzin ponadwymiarowych doraźnych” przez kadrę 
kierowniczą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Swarzędzu, do końca roku szkolnego 
2017/2018: 
 Pani Adriana Jankowska – Semik – dyrektor, w wymiarze 5 godzin tygodniowo, 
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 Pani Teresa Adamska – Handl – Kierownik filii w Murowanej Goślinie, w wymiarze 5 godzin 
tygodniowo.  

12. Zarząd Powiatu zapoznał się z „Raportem za lata 2016 – 2017 z wykonania Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016 – 2020”, który przedstawia stan realizacji 
Programu w latach 2016 - 2017 i uwzględnia zarówno zadania w nim ujęte, a także nie objęte 
programem, a zrealizowane. Dane zawarte w Raporcie uzyskano od: pracowników Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, jednostek organizacyjnych Powiatu, gmin powiatu poznańskiego, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, spółek wodnych, Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie w Poznaniu, Szpitala w Puszczykowie oraz Okręgowego Urzędu Górniczego  
w Poznaniu. Dokonując analizy zadań służących realizacji wyznaczonych celów zawartych  
w dziewięciu obszarach interwencji określonych w „Programie ochrony środowiska dla Powiatu 
Poznańskiego na lata 2016 - 2020", stopień ich realizacji w okresie sprawozdawczym, czyli w latach 
2016 – 2017, w odniesieniu do zadań inwestycyjnych można określić jako zadowalający.  
Część zadań została zrealizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem, a część z nich została 
przełożona na kolejne lata. Głównym powodem niewykonania ich w zaplanowanym czasie był brak 
środków na realizację. Zadania te wymagały dużych nakładów finansowych, dlatego ich realizacja 
była często uzależniona od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W odniesieniu  
do zadań pozainwestycyjnych, czyli m.in. do wydawania różnego rodzaju dokumentów 
administracyjnych (decyzji, postanowień) oraz przeprowadzania kontroli, stopień ich realizacji 
można określić, jako dobry i bardzo dobry. Działania w tym zakresie realizowane są w sposób ciągły  
i zgodny z planem. Ww. dokument zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Poznaniu.  

13. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu  
25.04.2018 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 9/2018 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, gm. Komorniki. 
Własnością Powiatu Poznańskiego są działki: 
 gm. Komorniki, obręb Chomęcice, ark. 5, dz. o nr ewid. 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, 
8/1, 59, 

 gm. Komorniki, obręb Rosnowo – Szreniawa, ark. 2, dz. o nr ewid. 8/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Magdalena Krygier 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 25.06.2018 r.  
 
 
 


