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 OP.0021.6.2018 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 25 czerwca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r. 
 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

W okresie od 25 czerwca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r. odbyło się 14 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
1.  25 czerwca 2018 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
  Starosta Jan Grabkowski 
  Wicestarosta Tomasz Łubiński 
  Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 
  Członek Zarządu Piotr Zalewski 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
2. 28 czerwca 2018 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 
  Starosta Jan Grabkowski 
  Wicestarosta Tomasz Łubiński 
  Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
 Gł. Specjalista Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Maciej Matuszewski (w części posiedzenia), 
 
3. 29 czerwca 2018 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 
  Starosta Jan Grabkowski 
  Wicestarosta Tomasz Łubiński 
  Członek Zarządu Piotr Zalewski 

oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
4. 3 lipca 2018 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
  Starosta Jan Grabkowski 
  Wicestarosta Tomasz Łubiński 
       oraz 
  Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
  Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu, 
 
5. 4 lipca 2018 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
  Starosta Jan Grabkowski 
  Wicestarosta Tomasz Łubiński 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
6. 11 lipca 2018 r., godz. 11:30, w którym udział wzięli: 
  Starosta Jan Grabkowski 
  Wicestarosta Tomasz Łubiński 
      oraz 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
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7. 13 lipca 2018 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
  Starosta Jan Grabkowski 
  Wicestarosta Tomasz Łubiński 
       oraz 
  Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
       Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu, 
 
8. 31 lipca 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, 
 
9. 6 sierpnia 2018 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
  Starosta Jan Grabkowski 
  Wicestarosta Tomasz Łubiński 
  Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
10.  8 sierpnia 2018 r., godz. 11:10, w którym udział wzięli: 
  Starosta Jan Grabkowski 
  Wicestarosta Tomasz Łubiński 
  Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
11. 10 sierpnia 2018 r., godz. 12:30, w którym udział wzięli: 
  Starosta Jan Grabkowski 
  Wicestarosta Tomasz Łubiński 
  Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 

oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
12.  13 sierpnia 2018 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
  Starosta Jan Grabkowski 
  Wicestarosta Tomasz Łubiński, 
 
13.  20 sierpnia 2018 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 
  Starosta Jan Grabkowski 
  Wicestarosta Tomasz Łubiński 
  Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 
  Członek Zarządu Piotr Zalewski 

oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
14.  21 sierpnia 2018 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 
  Starosta Jan Grabkowski 
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  Wicestarosta Tomasz Łubiński 
  Członek Zarządu Zygmunt Jeżewski 
  Członek Zarządu Piotr Zalewski 

oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 35 postanowień  
(w tym 5 o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Seniorów Powiatu Poznańskiego. Regulamin stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały, 

3. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 43/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 17.101,04 zł (łączna cena netto  
za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 51.904,05 zł), dla firmy AD-BUD Adamski Grzegorz  
z siedzibą w Trzemesznie, przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00018.2017  
z dnia 14.07.2017 r. na realizację inwestycji pn. „Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy 
Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi 
Poznańskiemu przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 

4. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Skupio do uczestnictwa i wykonywania 
prawa głosu w imieniu Powiatu Poznańskiego podczas spotkania Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu w dniu 
28 czerwca 2018 roku, 

5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 27 grudnia 2017 r. dotyczącej 
wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg 
i uprawnień na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu 
w 2018 r., z Panem Mariuszem Ganske, lekarzem orzecznikiem, w wysokości 15.000,00 zł. Łączny 
koszt zlecenia nie może przekroczyć kwoty 45.000,00 zł brutto, 

6. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Dopiewo – budowa chodnika w ciągu ul. Ks. 
Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej”. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. 
inwestycję, 

7. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji polegającej na budowie ulicy Batorowskiej  
w Dąbrowie wraz z odwodnieniem. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję,  

8. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji polegającej na budowie drogi w Trzaskowie,  
gm. Czerwonak. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 

9. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji budowy ośrodka kontroli ruchu lotniczego  
w Poznaniu wraz z modernizacją fragmentu drogi dojazdowej, działka nr ew. 52/2, 293/2 (cz.), 
299/2 (cz.) z obrębu 0017 (budynki wraz z zagospodarowaniem terenu) oraz działka nr ew. 53/1, 
65/5 (cz.), 65/8 (cz.), 65/9 (cz.), 286 (cz.), 293/1 (cz.), 295 (cz.), 299/1 (cz.) z obrębu 0017 (droga 
dojazdowa) ul. Radarowa 1, Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, 
województwo wielkopolskie. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 

10. 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 Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu upoważnił 
przedsiębiorcę PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie do odbioru z miejsca przechowywania 
i wykonania demontażu pojazdu marki BMW o nr rej. PZL 72FE. Upoważnienie wydano na okres od 
28.06.2018 r. do 13.07.2018 r., 

11. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 
Zmiana Regulaminu związana jest m.in. z wypełnieniem postanowień art. 8 ustawy o ochronie 
danych osobowych i wyznaczeniem inspektora ochrony danych, który podlega bezpośrednio 
Dyrektorowi PUP oraz z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
w zakresie podejmowania pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywania pracy 
przez cudzoziemców. Proponowana zmiana nie będzie powodowała zwiększenia zatrudnienia, 
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12. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie 
majątku, będącego w posiadaniu Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, od ognia i innych zdarzeń 
losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risk), zatwierdzenia NWZ, powołania 
komisji przetargowej. Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia polegającego  
na powtórzeniu podobnych prac do usług będących przedmiotem zawartej umowy nr 
ZP.272.00041.2017 z dnia 21.11.2017 r., dotyczącej ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności 
cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych. Wartość przedmiotu 
zamówienia oszacowana została na kwotę 1.006,07 zł brutto i nie przekracza 50% wartości 
zamówienia podstawowego. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszony zostanie 
dotychczasowy Wykonawca świadczący usługi ubezpieczenia, tj. Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insuarance Group z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 31.12.2020 r., 

13. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na: 1) rozbudowę 
systemu kolejkowego Qmatick Orchestra funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, 
służącego do zarządzania obsługą klientów, 2) wznowienie obsługi serwisowej, wsparcia 
technicznego oraz maintenance producenta na system kolejkowy Qmatic Orchestra, zatwierdzenia 
NWZ, powołania komisji przetargowej w składzie. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się 
iFLOW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

14. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu Panu 
Markowi Borowczakowi, do pełnienia funkcji inwestora w imieniu Zarządu Powiatu oraz 
występowania w imieniu Zarządu Powiatu przed właściwymi organami administracji publicznej, 
gestorami infrastruktury technicznej oraz innymi instytucjami i urzędami, w celu uzyskania  
w szczególności: decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, opinii oraz warunków technicznych, 
wymaganych obowiązującymi przepisami, niezbędnych w procesie budowlanym oraz do 
wystąpienia mającego na celu zgłoszenie robót budowlanych, złożenia wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; udzielania 
dalszego pełnomocnictwa w powyższym zakresie: Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Poznaniu ds. utrzymania Panu Leszkowi Garwackiemu, Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu ds. inwestycyjnych Panu Markowi Bereżeckiemu oraz innym osobom, 
niebędącymi pracownikami ZDP w Poznaniu, dla realizacji procesu inwestycyjnego. Ponadto 
potwierdza się skuteczność wcześniej dokonanych czynności przez Dyrektora ZDP w Poznaniu  
w zakresie niniejszego upoważnienia. W celu potwierdzenia pełnej realizacji i zadań statutowych 
ZDP w Poznaniu, koniecznym jest stworzenie podstaw prawnych dla Dyrektora i udzielenie 
upoważnienia do wykonywania czynności inwestora w imieniu Zarządu Powiatu. Pełnomocnictwo 
ważne jest przez czas pełnienia funkcji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, 

15. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 3 do umowy o podwykonawstwo nr 8/2PB2/BOZR1/17, 
dotyczącego zmiany terminu zakończenia robót objętych zakresem umowy na 15.07.2018 r.,  
dla firmy ZOHA Wojciech Popłonikowski z siedzibą we Wrzącej, przedstawionego zgodnie z umową 
wykonawczą nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r., na realizację inwestycji pn. Budowa 
Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich                   
w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę BUDIMEX S.A.           
z siedzibą w Warszawie, 

16. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy 61/2PB2/BOZR1/18, dotyczącego zwiększenia 
wartości umowy o kwotę netto 39.572,98 zł, (łączna cena netto za wykonanie przedmiotu umowy 
wynosi 206.758,37 zł), dla firmy NATUS Adam Bubeła 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, 

17. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 47/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zmiany numeru rachunku bankowego, dla firmy Wolniak Robert Zakład 
Wielobranżowy Produkcja, Usługi, Handel z siedzibą w Szamotułach, przedstawionego zgodnie  
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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, 

18. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 63/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 56.800,90 zł (łączna cena netto za 
wykonanie przedmiotu umowy wynosi 401.155,51 zł), dla firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg – 
Roman Dyba Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą  
nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r., na realizację inwestycji pn. Budowa Centrum Kształcenia 
Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,  
os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą  
w Warszawie, 

19. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 3 do umowy o podwykonawstwo nr 51/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 48.587,53 zł (łączna cena netto  
za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 216.018,25 zł), 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, 

20. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania pn.: 
Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap I, zawartej                
w dniu 27.12.2017 r. ze spółką ORLIKON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zmiany dotyczą 
zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie zwiększonego 
zakresu przedmiotu umowy o kwotę brutto 175.143,12 zł, tj. do wysokości 12.211.485,23 zł oraz 
przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 28.02.2019 r., 

21. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursów prawa jazdy, z podziałem 
na 2 części, zatwierdzenia Ogłoszenia, powołania komisji przetargowej. Zadanie zostanie wykonane 
w ramach projektu „Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudniania uczniów placówek 
kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Termin najdłużej trwającego kursu zaplanowany został na 31.08.2019 r., 

22. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie z zakresie użytkowania 
wyposażenia pracowni dydaktycznych, zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu, Os. Mielżyńskiego 5A, z podziałem na 3 części, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej. Zadanie zostanie wykonane w ramach projektu „Gotowi do pracy 
– rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Poznański”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014 – 2020 Poddziałanie 9.3.4. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
w ramach ZIT dla MOF Poznania. Termin realizacji zadania zaplanowany został na okres do 
maksymalnie 141 dni od daty podpisania umowy, 

23. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, z podziałem na 3 części, zatwierdzenia 
SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres: 
Część nr 1 oraz 2 – do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Część nr 3 – 36 miesięcy 
od dnia podpisania protokołu odbioru urządzeń wielofunkcyjnych, które zostaną dostarczone 
w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy lub do momentu wykorzystania kwoty  
97.416,00 zł brutto,  

24. w sprawie zatwierdzenia prac komisji i przyznania dotacji celowej na likwidację źródeł niskiej emisji 
i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Zarząd Powiatu zatwierdza listę rankingową 
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wniosków o udzielenie dotacji, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały oraz listę wniosków 
odrzuconych i nieuwzględnionych na liście rankingowej, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały. 
Powiat Poznański udziela dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich 
rozwiązaniami proekologicznymi podmiotom, których wnioski wskazano na liście rankingowej pod 
pozycjami od 1 do 105, w kwotach określonych na tej liście, w łącznej wysokości 721.580,00 zł. 
Podstawą wypłaty dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Poznańskim a Dotowanym, 
przy czym ostateczna kwota dotacji i jej wypłata nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale 
Nr XXXIV/488/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych 
na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi, zmienionej 
Uchwałą Nr XXXVII/540/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 r.,  

25. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu poznańskiego na 2018 r., 
26. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację 
zadania obejmującego swoim zakresem modernizację pawilonu chemicznego Zespołu Szkół  
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, ponieważ nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej wykluczeniu. Na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
180.000,00 zł brutto, 

27. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i gadżetów 
reklamowych, z podziałem na 4 części: 

− Część nr 1 – Artykuły użytkowe, wykorzystywane do promocji Powiatu Poznańskiego - 
zatwierdza się wybór oferty złożonej przez firmę PROMOBAY Brzoskowski Kamaj Sp. j z siedzibą 
w Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 61.220,50 zł brutto. 
Wykonawca zobowiązał się, że dostarczy artykuły i gadżety reklamowe w terminie 11 dni 
roboczych od dnia akceptacji projektów graficznych przez Zamawiającego. Na wykonanie 
zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 74.860,00 zł brutto, 

− Część nr 2 – Artykułu piśmiennicze, plastyczne i biurowe, wykorzystywane do promocji Powiatu 
Poznańskiego – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez INTER MEDIA Paweł Kędzierski  
z siedzibą w Płocku, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 18.045,00 zł 
brutto.  Wykonawca zobowiązał się, że dostarczy artykuły i gadżety reklamowe w terminie  
10 dni roboczych od dnia akceptacji projektów graficznych przez Zamawiającego. Na wykonanie 
zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 31.646,67 zł brutto.  

− Część nr 3 – Artykuły sportowo – rekreacyjne, wykorzystywane do promocji Powiatu 
Poznańskiego – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez MARKET ELIT Tomasz Augustyniak  
z siedzibą w Warszawie, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 27.814,00 zł 
brutto. Wykonawca zobowiązał się, że dostarczy artykuły i gadżety reklamowe w terminie  
12 dni roboczych od dnia akceptacji projektów graficznych przez Zamawiającego. Na wykonanie 
zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 33.493,33 zł brutto, 

− Część 4 – Artykuły i gadżety wykorzystywane w działaniach profilaktycznych na rzecz 
bezpieczeństwa publicznego – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez firmę MK Studio 
Agencja Reklamowa Mirosław Komin z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę  125.238,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, że dostarczy artykuły  
i gadżety reklamowe w terminie 10 dni roboczych od dnia akceptacji projektów graficznych 
przez Zamawiającego. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 140.000,00 zł 
brutto., 

28.  w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. „Wolność jest w nas” Koncert  
z okazji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Luboń 2018, przez Stowarzyszenie Pozytywny 
Luboń z siedzibą w Luboniu, 

29.  w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Ks. Stanisław Streich  
i Powstaniec Wielkopolski kapitan Antoni Marcinkowski – „Droga do Wolności i Wiary”, przez 
Stowarzyszenie im. Wojciecha Bogusławskiego z siedzibą w Chludowie, 
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30.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 1/Bolechowo/Weno-Jac/2018, 
dotyczącej montażu kanałów wentylacyjnych wraz z izolacją i centralami wentylacyjnymi,  
w zakresie określonym w § ust. 1 umowy, dla firmy JAC Jacek Wieczorek z siedzibą w Dziećmierowie, 
przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00012.2018 z dnia 12.06.2018 r., na 
wykonanie zdania inwestycyjnego pn.: Wykonanie instalacji wentylacji budynku szkoły Zespołu 
Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, Powiatowi Poznańskiemu 
przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Sp. j. z siedzibą w Chodzieży, 

31.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za lata 2016 - 2017 z wykonania przez Powiat Poznański 
dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na 
utrzymanie linii transportu publicznego o charakterze międzygminnym oraz dotacji celowej 
przekazanej Gminie Swarzędz na organizację i utrzymanie linii 471 autobusowej łączącej Swarzędz 
z gminami powiatu poznańskiego położonymi wokół Puszczy Zielonka, realizowane na podstawie 
porozumień. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji dotowanych zadań zawiera sprawozdanie 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, 

32.  decyzja w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zespołowi Szkół  
w Bolechowie nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, położoną w gm. 
Czerwonak, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Bolechowo – Osiedle, arkusz mapy 1, działki nr: 
45/67 o pow. 0,1978 ha i 45/69 o pow. 0.1342 ha, mapy 5, działka nr 266/36, zapisaną obecnie            
w księdze wieczystej KW nr PO1P/00318932/8 (poprzednio KW nr PO1P/00227225/4), w celu 
realizacji zadań oświatowych, 

33.  w sprawie przyjęcia projektu założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019. 
Przyjęto następujące wskaźniki:  

− średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,7%,  

− średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług inwestycyjnych 5,1%,  

− przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 4.989,00 zł,  

− minimalne wynagrodzenie za pracę 14,50 zł/godz. i 2.200,00 zł/mc,  

− odpis na ZFŚS na jednego pracownika 1.250,00 zł,  

− wzrost wynagrodzeń dla : DD Kórnik, OWR Kobylnica, PCPR, PODGiK, Starostwo, ZDP - 5%, Dom 
Rodzinny w Swarzędzu - 4%, DPS Lisówki - 7 %, PINB - wg zawiadomienia Wojewody, placówki 
oświatowe - wg odrębnych przepisów, a pracownicy administracyjni - 4%, 

34.  w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. X Mistrzostwa Samorządów 
Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Kurkowym, przez Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie Murowana Goślina, 

35.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania pn. Weryfikacja 
dokumentacji projektowej pn.: „Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby 
ośrodka szkoleniowo – konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, objętego umową nr ZI.14/2018 
z dnia 28.05.2018 r., zawartą z firmą CONY Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wydłużeniu do dnia 
10.08.2018 r. ulega termin wykonania etapu II weryfikacji (konsultacje w zakresie ujawnionych wad 
oraz sporządzenie raportu weryfikacji), a tym samym przesuwa się termin wykonania etapu III 
(ocena dokumentacji po uwzględnieniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, raportu 
weryfikacji), 

36.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację wydarzenia kulturalnego poprzez 
zakup usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej ze Świętem Plonów organizowanym  
w powiecie poznańskim, w kwocie do 46.000,00 zł brutto. Dożynki Powiatowo – Gminne odbędą 
się w Radzewie, gm. Kórnik, w dniu 19.08.2018 r. W ramach dożynek zorganizowane zostaną 
występy artystyczne, koncerty oraz konkursy. Usługę realizować będzie Kórnicki Ośrodek Kultury, 

37.  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działek nr 45/66 oraz 45/68 położonych w Bolechowie – 
Osiedle na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, na czas nieoznaczony 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Ww. działki 
stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Poznańskiego. 
Oddanie ich w użyczenie umożliwi Komendzie prowadzenie ćwiczeń i szkoleń strażaków oraz 
uczniów klasy strażackiej w zakresie obsługi specjalistycznego sprzętu, co wpłynie na poprawę 
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bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu poznańskiego. Wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w użyczenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń      
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8, na 
stronach internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl. Ponadto informacja 
o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 
lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat poznański, 

38.  w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru  
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu upoważnił 
przedsiębiorcę PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie do odbioru z miejsca przechowywania 
i wykonania demontażu pojazdów o nr rej. POZ 54LK i PSR 78LW. Upoważnienie wydano na okres 
od 13.07.2018 r. do 27.07.2018 r., 

39.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji inwestycji pn. Budowa Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. 
Mielżyńskiego 5a. Zakończenie i zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych nastąpi do 
dnia 24.08.2018 r. Skróceniu, do 26 dni, ulega termin uzyskania przez Wykonawcę, tj. BUDIMEX S.A. 
z siedzibą w Warszawie, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przekazanie decyzji nastąpi we 
wskazanym w umowie terminie, tj. do dnia 21.09.2018 r.,  

40.  w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Widowisko Historyczne „Szlaki 
Pamięci”, przez Fundację EX Nihilo Nihil z siedzibą w Gdańsku,  

41.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej 
pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” 
w 2018 roku (kontynuacja). Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 
150.000,00 zł. Oferty można było składać do dnia 30.07.2018 r. do godz. 11:00. Treść ogłoszenia 
stanowi załącznik nr 1 do uchwały, 

42.  w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego 
w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni, gm. Murowana Goślina. 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, 

43.  w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 50/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 31.000,00 zł (łączna cena netto za 
wykonanie przedmiotu umowy wynosi 135.543,06 zł), dla firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – 
Usługowe Bronisław Hahn z siedzibą w Gnieźnie, 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, 

44.  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, zawartej w dniu 15.02.2018 r. ze spółką Jack – Bud Polska Sp. z o.o., Sp. K.  
z siedzibą w Poznaniu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie zakresu przedmiotu umowy,  
w związku z koniecznością wykonania robót, polegających na wylaniu podkładu z betonu pod 
posadzką w części dydaktycznej obiektu. Zwiększa się wynagrodzenie o kwotę 64.344,14 zł brutto, 
tj. do wysokości 14.770.298,22 zł brutto. Termin realizacji umowy nie ulega zmianie, 

45.  w sprawie uznania celowości i wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pt. „Program edukacyjno – korekcyjny Partner”. Oferta Fundacji PCPS - Poznańskie 
Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu została zamieszczona na okres 7 dni  
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu oraz na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego. Oferta stanowi załącznik  
do niniejszej uchwały, 

46.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa spółce PGE Obrót Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie 
(35-959), ul. 8 - Marca 6, Wykonawcy umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek 
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Powiatu Poznańskiego oraz Szpitala w Puszczykowie, do zgłoszenia Operatorowi Systemu 
Dystrybucyjnego, do realizacji, umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz do złożenia dokumentów 
związanych z umową o świadczenie usługi. Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia Spółkę do 
udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom PGE Obrót S.A. w powyżej wskazanym zakresie, 

47.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania  
pn.: Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, zawartej w dniu 14.07.2017 r. z BUDIMEX S.A. 
z siedzibą w Warszawie. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie zakresu przedmiotu umowy 
oraz zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 231.479,78 zł, tj. do wysokości 23.882.220,06 zł brutto. 
Wykaz prac objętych dokonywaną zmianą stanowi załącznik do uchwały, 

48.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację Pikniku dla Seniorów Powiatu 
Poznańskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, w wysokości 22.300,00 zł brutto. 
W pikniku, który odbędzie się w dniu 07.09.2018 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej  
w Lisówkach, wezmą udział seniorzy (około 200 osób) z 17 gmin powiatu poznańskiego oraz 
mieszkańcy DPS w Lisówkach. Celem pikniku jest integracja osób starszych oraz podopiecznych 
Domu Pomocy Społecznej. W ramach imprezy przewidziano wiele atrakcji m. in. w zakresie promocji 
zdrowia, bezpieczeństwa, jak również w sferach artystycznej i rozrywki, 

49.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację festynu zdrowotnego pn. „Biała 
Sobota z Powiatem Poznańskim”, w wysokości 47.000,00 zł. Festyn odbędzie się na terenie Szpitala 
w Puszczykowie, w dniu 01.09.2018 r. W programie zaplanowano między innymi przeprowadzenie 
badań diagnostycznych (m.in. EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, oznaczenie poziomu 
cholesterolu i glukozy we krwi, USG Dopplera tętnic szyjnych i kręgowych, badanie słuchu, 
konsultacje lekarskie oraz porady w zakresie profilaktyki zdrowotnej) poradnictwa w zakresie 
orzecznictwa o niepełnosprawności i rehabilitacji społecznej. W ramach festynu przewidziano m.in. 
oprawę muzyczną, profesjonalnego konferansjera, konkursy z nagrodami oraz ciepły poczęstunek 
dla uczestników, 

50.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Dopiewo – budowa ulicy Południowej i Łąkowej 
na odcinku od ul. Konarzewskiej do ul. Poznańskiej”, gm. Dopiewo. 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, 

51.  w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku  
z nierozliczeniem w terminie dotacji udzielonej w 2017 r. na dofinansowanie realizacji zadań Liceum 
Ogólnokształcącego w Kostrzynie, prowadzanego przez fundację „PRO VOBIS” z Poznania, 

52.  w sprawie unieważnienia części 4 (materiały dydaktyczne typu LEGO Mindstorms) i 5 (urządzenia 
do prawidłowego odbioru programów wyświetlanych w technice trójwymiarowej typu gogle VR) 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę materiałów dydaktycznych, urządzeń oraz sprzętu komputerowego, 
z podziałem na 5 części, ponieważ nie złożono żadnej oferty, niepodlegającej odrzuceniu (nie zostały 
złożone żadne oferty), 

53.  w sprawie zakończenia 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. 
Wykonawca zaproszony do udziału w ww. postępowaniu, tj. BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie 
poinformował, że z uwagi na brak firm podwykonawczych w zakresie objętym postępowaniem nie 
będzie w stanie złożyć oferty. W związku z powyższym, w konsekwencji przeprowadzenia 
niniejszego postępowania, nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.  
Na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 249.979,86 zł brutto, 

54.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursów prawa jazdy, z podziałem 
na 2 Części: 
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−  Część Nr 1 – Kurs prawa jazdy kat. B – nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Na wykonanie zadania zamierzano 
przeznaczyć kwotę 336.600,00 zł, 

−  Część nr 2 – Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną, kurs prawa jazdy kat. C+E 
wraz z kwalifikacją wstępną – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego MOTOMEX Łukasz Walkiewicz z siedzibą w Pniewach, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 150.510,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się zatrudnić  
na umowę o pracę 100% osób, którym zostaną powierzone czynności w zakresie realizacji 
zamówienia. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 135.000,00 zł brutto.  
W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne  
do wykonania ww. zamówienia w wysokości odpowiadającej cenie brutto zaproponowanej  
w ofercie. Termin zakończenia najdłużej trwającego kursu planowany jest do 31.08.2019 r. 
Powyższa oferta była jedyną złożoną do Części nr 2 w przeprowadzonym postępowaniu.  
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, 

55.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie majątku będącego  
w posiadaniu Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risk). Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A., Vienna Insuarance Group, z siedzibą w Warszawie, na kwotę 1.006,03 zł brutto. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 31.12.2020 r. Na wykonanie 
zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 1.006,07 zł brutto. Zadanie będzie realizowane w ramach 
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac do usług będących przedmiotem 
zawartej w dniu 21.11.2017 r. umowy nr ZP.272.00041.2017, 

56.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 24 miesięcy, przy czym 
rozpoczęcie realizacji zamówienia zaplanowane zostało na 01.09.2018 r., 

57.  w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia publicznego pod nazwą wykonanie zdjęć lotniczych 
obiektów znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego, firmy Run King Film Maciej 
Kołodziejczyk w Zielonce, który zaoferował wykonanie zadania za kwotę 49.778,10 zł brutto. 
Zadanie zostanie wykonane do dnia 17.09.2018 r.,  

58.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: 1) rozbudowę systemu kolejkowego Qmatic 
Orchestra funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu służącego do zarządzania 
obsługą klientów, 2) wznowienie obsługi serwisowej, wsparcia technicznego oraz maintenance 
producenta na system kolejkowy Qmatic Orchestra. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. iFLOW Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 114.959,49 zł brutto, w tym: 

−  rozbudowa systemu kolejkowego Qmatic Orchestra funkcjonującego w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu służącego do zarządzania obsługą klientów, za kwotę 38.551,89 zł 
brutto, 

−  wznowienie obsługi serwisowej, wsparcia technicznego oraz maintenance producenta na 
system kolejkowy Qmatic Orchestra, za kwotę 76.407,60 zł brutto. 

Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 110.700,00 zł brutto. W budżecie Powiatu 
Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do wykonania ww. zamówienia,  
w wysokości odpowiadającej zaproponowanej cenie brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres: dla rozbudowy systemu kolejkowego – do dnia 14.08.2018 r.,  
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dla wznowienia obsługi serwisowej, wsparcia technicznego oraz maintenance producenta –  
do dnia 31.07.2020 r., 

59.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w ramach zadania 
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00045.2017  
z dnia 27.12.2017 r. dotyczącej przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu 
cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap I, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Orlikon Sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 7 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, 

60.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Ks. Stanisław 
Streich i Powstaniec Wielkopolski kapitan Antoni Marcinkowski – „Droga do Wolności i Wiary”, 
przez Stowarzyszenie im. Wojciecha Bogusławskiego z siedzibą w Chludowie, w wysokości 
10.000,00 zł, 

61.  w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na remont elewacji budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 6 tygodni od dnia 
przekazania terenu budowy, 

62.  w sprawie akceptacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”. Projekt Programu zostanie 
przekazany Radnym Powiatu do przedstawienia ewentualnych uwag oraz członkom Powiatowej 
Rady działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim. Termin przedstawienia uwag 
upływa 31 sierpnia 2018 r.,  

63.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. „Wolność  
jest w nas” Koncert z okazji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Luboń 2018, przez 
Stowarzyszenie Pozytywny Luboń, w kwocie  10.000,00 zł brutto, w ramach tzw. małego grantu, 

64.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt.  
„X Mistrzostwa samorządów Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Kurkowym, 
przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie z siedzibą w Murowanej Goślinie, w kwocie 5.000,00 zł brutto, 
w ramach tzw. małego grantu, 

65.  w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, 
prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu 3 pojazdów  
(BD-144-BG, POB MW56, PO 7K418) pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz 
Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

66.  w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pt. „Program edukacyjno-korekcyjny 
Partner” Fundacji PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu, za kwotę  
5.200,00 zł, 

67.  w sprawie akceptacji projektu umowy nr 9/MG/Z, na wykonanie robót polegających na dostawie  
i montażu wykładziny podłogowej, dla spółki ROBI sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Skórzewie, na kwotę 
netto 167.186,80 zł, przedstawiony 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, 

68.  w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 30/2PB2/BOZR1/17. 
dla spółki ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (następca 
prawny spółki Nassau Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-790), Trakt Lubelski 137), 
przedstawiony 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 BUDIMEXS.A. z siedzibą w Warszawie. Aneksem nr 1 zmienia się: 
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1) stronę - Wykonawca - na ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie (03-236), ul. Annopol 17, 

2) termin zakończenia umowy - na 04.08.2018 r. 
3) przedstawiciela Wykonawcy Robert Szablewski, 
4) adres do korespondencji ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS POLAND sp. z o. o., ul. Annopol 17,  

03 - 236 Warszawa, 
69.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 78/2PB2/BOZR1/18, na wykonanie 

robót budowlanych, polegających na pracach płytkarskich, w zakresie określonym w Załączniku  
nr 1 dla firmy Perfect Space Halina Patalas, Glinno 185, 64-300 Nowy Tomyśl, na kwotę  
25.638,86 zł, przedstawiony 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 projektu pn.: „Budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego w miejscowości Paczkowo, gm. Swarzędz (przebudowa ul. Średzkiej od przejazdu 
kolejowego do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie – budowa dróg gminnych)”, gm. Swarzędz.  
W zakresie przedmiotowej inwestycji będzie budowa dróg gminnych polegająca m. in. na budowie 
nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, budowie pętli autobusowej, pracach 
instalacyjnych. Wniosek zawiera elementy art. 11 b ust. 1a z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

71.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielnie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki, w ramach zadania polegającego na powtórzeniu podobnych 
robót budowlanych do umowy nr ZP.272.000045.2017  z dnia 27.12.2017 r. dot. przedsięwzięcia  
pt. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie SOSW dla Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku w Owińskach pl. Przemysława 9, etap 1. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy 
z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, firmą Orlikon Sp. z o.o., ul. Za Groblą 
1, 61 - 860 Poznań, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę  209.563,30 zł brutto. 
Zadanie przewidziane do realizacji dotyczy powtórzenia podobnego rodzaju prac do robót będących 
przedmiotem zamówienia podstawowego i obejmuje swoim zakresem: wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania w krużganku, wymianę uszkodzonego odcinka rury kanalizacyjnej 
podposadzkowej w krużganku wschodnim, wykonanie instalacji ciepła technologicznego                           
i doprowadzenie jej z kotłowni do central wentylacyjnych, rozbiórkę dodatkowych warstw posadzek 
w krużganku północnym i wschodnim oraz w małej kaplicy, rozbiórkę warstw posadzki                                 
i oczyszczenie desek z lepiku w Sali rewalidacji, wykonanie tzw. ślepej podłogi w Auli i odbicie w tym 
pomieszczeniu tynków ze stropu. Wartość niniejszego zadania została uwzględniona przy obliczaniu 
wartości zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. 
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostało przewidziane            
w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, 

72.  w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 r. Po zmianach dochody budżetu powiatu wynoszą  
376.793.431,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, po zmianach wydatki wynoszą 425.043.060,76 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2, 

73.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie – Pana Marcina Dudka,  
w następującym składzie:  

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

− Dorota Śliwińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji, 

− Bożena Mazur - dyrektor ośrodka - członek Komisji, 

− Izabela Lorenz – Sikorska - ekspert - członek Komisji, 

− Zyta Czechowska - ekspert - członek Komisji. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
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Poznańskiego na rok 2018, 
74. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 

dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie – Pani Alicji Zydorczyk,  
w następującym składzie:  

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

− Dorota Śliwińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji, 

− Bożena Mazur - dyrektor ośrodka - członek Komisji, 

− Izabela Lorenz – Sikorska - ekspert - członek Komisji, 

− Zyta Czechowska - ekspert - członek Komisji. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na rok 2018, 

75.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie – Pani Marty Jańczak,                     
w następującym składzie:  

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

− Dorota Śliwińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji, 

− Bożena Mazur - dyrektor ośrodka - członek Komisji, 

− Izabela Lorenz – Sikorska - ekspert - członek Komisji, 

− Zyta Czechowska - ekspert - członek Komisji. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na rok 2018, 

76.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie – Pana Adama Napierały,  
w następującym składzie:  

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

− Dorota Śliwińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji, 

− Bożena Mazur - dyrektor ośrodka - członek Komisji, 

− Izabela Lorenz – Sikorska - ekspert - członek Komisji, 

− Zyta Czechowska - ekspert - członek Komisji. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na rok 2018, 

77.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół  
Nr 2 w Swarzędzu – Pana Marcina Dziubich, w następującym składzie:  

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

− Dorota Śliwińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji, 

− Tomasz Zandecki - dyrektor szkoły - członek Komisji, 

− Maria Owczarzak - ekspert - członek Komisji, 

− Marzena Kubiak - ekspert - członek Komisji. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na rok 2018, 

78.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół  
im. Gen Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – Pana Łukasza Abram, w następującym składzie:  

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

− Dorota Śliwińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji, 

− Beata Strama - dyrektor szkoły - członek Komisji, 

− Marzena Kubiak - ekspert - członek Komisji. 
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− Maria Owczarzak - ekspert - członek Komisji. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na rok 2018, 

79.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Nr 
1 im. Powstańców Wlkp. w Swarzędzu – Pana Tomasza Klinowskiego, w następującym składzie:  

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

− Dorota Śliwińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji, 

− Przemysław Jankiewicz - dyrektor szkoły - członek Komisji, 

− Marzena Kubiak - ekspert - członek Komisji, 

− Maria Owczarzak - ekspert - członek Komisji. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na rok 2018, 

80.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół  
Nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Swarzędzu – Pani Anity Mojżeszewicz, w następującym składzie: 

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

− Dorota Śliwińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji 

− Przemysław Jankiewicz - dyrektor szkoły - członek Komisji, 

− Urszula Kropaczewska - ekspert - członek Komisji, 

− Maria Owczarzak - ekspert - członek Komisji. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na rok 2018, 

81.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół  
w Kórniku – Pana Łukasza Chmielarz, w następującym składzie:  

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

− Dorota Śliwińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji, 

− Emilia Stanny - dyrektor szkoły - członek Komisji, 

− Maria Owczarzak - ekspert - członek Komisji, 

− Urszula Kropaczewska - ekspert - członek Komisji. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na rok 2018, 

82.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół  
im. Adama Wodziczki w Mosinie – Pani Dagny Mikołajczak, w następującym składzie:  

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

− Dorota Śliwińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji, 

− Paweł Zawieja - dyrektor szkoły - członek Komisji, 

− Maria Owczarzak - ekspert - członek Komisji, 

− Urszula Kropaczewska - ekspert - członek Komisji. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na rok 2018, 

83.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół  
im. Adama Wodziczki w Mosinie – Pani Joanny Pajączek, w następującym składzie:  

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

− Dorota Śliwińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji, 

− Paweł Zawieja - dyrektor szkoły - członek Komisji, 

− Maria Owczarzak - ekspert - członek Komisji, 

− Urszula Kropaczewska - ekspert - członek Komisji. 
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Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na rok 2018, 

84.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – Pani Agnieszki 
Solarczyk, w następującym składzie:  

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

− Dorota Śliwińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji, 

− Wojciech Kaczmarek - dyrektor szkoły - członek Komisji, 

− Maria Owczarzak - ekspert - członek Komisji, 

− Urszula Kropaczewska - ekspert - członek Komisji. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na rok 2018, 

85.   w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół  
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy - Pani Aleksandry Maciejewskiej, w 
następującym składzie:  

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

− Dorota Śliwińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji, 

− Wojciech Kaczmarek - dyrektor szkoły - członek Komisji, 

− Maria Owczarzak - ekspert - członek Komisji, 

− Urszula Kropaczewska - ekspert - członek Komisji. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na rok 2018, 

86.  w sprawie upoważnienia Pani Beaty Strama - Dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie do podpisania i złożenia wniosku oraz zawarcia umowy i realizacji 
zadań związanych ze świadczeniem usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Upoważnienie 
obejmuje podpisanie i złożenie do operatora OSE, tj. Państwowego Instytutu Badawczego NASK 
wniosku o świadczenie usług OSE, podpisanie z Operatorem umowy o świadczenie publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz podjęcie decyzji  
w przedmiocie zamówienia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, 

87.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na wykonanie prac związanych  
z likwidacją wyrobów zawierających azbest nr ZP.272.00020.2018, zawartej w dniu 12.06.2018 r.  
z AM Trans Progres Sp. z o. o., w związku ze zmianą adresu siedziby Wykonawcy oraz koniecznością 
dostosowania zapisów § 10 ww. umowy, dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych,  
do wymogów RODO, 

88.  w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Śladem Powstańczej Rozetki, 
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy z siedzibą w Cerekwicy,  

89.  w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru  
z parkingu i demontażu pojazdu, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu upoważnił 
przedsiębiorcę PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie do odbioru z miejsca przechowywania 
i wykonania demontażu pojazdu – samochodu osobowego marki Ford Mondeo o nr rej. PO 8L762. 
Upoważnienie wydano na okres od 06.08.2018 r. do 17.08.2018 r., 

90.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na Wykonanie dokumentacji projektowej boiska 
sportowego oraz zagospodarowania terenu działki nr 351/1 Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu,  
os. Mielżyńskiego 5a, z firmą Sławomir Ambrożewicz Projektowanie Architektoniczne Ambrożewicz 
Sławomir z siedzibą w Poznaniu. Wartość prac ustalono na kwotę 43.050,00 zł brutto, z podziałem 
na zakresy: 

− zakres I, tj. dokumentacja projektowa boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchnią z trawy 
syntetycznej - za kwotę 30.750,00 zł brutto, 

− zakres II, tj. dokumentacja projektowa zagospodarowania w siłownię zewnętrzną działki  
nr 351/1, na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu - za kwotę 12.300,00 zł brutto, 



16 
 

91.  w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 38/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 59.252,58 zł (łączna cena netto  
za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 184.252,58 zł), dla firmy Krzysztof Koteras Firma 
Handlowo – Usługowo Budowlana Dach – Dek Plus 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,   

92.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 70/2PB2/BOZR1/18, na wykonanie 
robót budowlano – montażowych, polegających na dostawie wraz z montażem blatu 
przygotowawczego i rusztu grillowego, w zakresie określonym w Załączniku nr 1, dla firmy Stanisław 
Niemyt Zakład Ślusarski Stanisław Niemyt, na kwotę netto 37.000,00 zł, przedstawionego zgodnie   
z umową wykonawczą nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r., na realizację inwestycji pn. 
Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich 
w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę BUDIMEX S.A.           
z siedzibą w Warszawie, 

93.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego Pani 
Aleksandrze Augustynowicz - pracownikowi spółki Powersun Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - 
Wykonawcy dokumentacji pn. Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny  
w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych, do występowania  
w imieniu Powiatu Poznańskiego, przed urzędami administracji publicznej i instytucjami,  
w sprawach dotyczących uzgodnień ww. dokumentacji projektowej, 

94.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie aktualizowanej mapy do celów 
projektowych terenu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, przy ul. 
Szamotulskiej 24, z firmą Dionizy Waloszczyk Usługi Geodezyjno – Kartograficzne z siedzibą                  
w Poznaniu, na kwotę 2.952,00 zł brutto,  

95.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę 36 zestawów sprzętu ratowniczo - 
gaśniczego, składających się z prądownicy Rosenbauer RB 101 EN storz 52 i 3 odcinków węża  
do motopomp WP 52-20 ŁA kolor, do magazynu zlokalizowanego w jednostce Ratowniczo - 
Gaśniczej nr 8, w Bolechowie, ul. Obornicka 1, z firmą PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna                 
z siedzibą w Słupsku, za łączną kwotę 97.200,00 zł brutto. Zadanie będzie realizowane w terminie 
do 21 dni od dnia podpisania umowy. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 
100.000,00 zł brutto,  

96.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursów prawa jazdy kategorii B dla 
uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem na 4 części, 
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 kursu zaplanowany został na dzień 31.08.2019 r., 

97.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania obejmującego swoim 
zakresem modernizację pawilonu chemicznego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia 
udziału w negocjacjach zaprasza się EPI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 21 tygodni od dnia podpisania umowy, 

98.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w ramach zadania 
polegającego na powtórzeniu usług podobnych do prac będących przedmiotem umowy  
nr ZP.272.00003.2018 z dnia 05.02.2018 r., dotyczącej zamieszczania w formie dodatku do prasy 
codziennej, ukazującej się na terenie Województwa Wielkopolskiego, czasopisma Prasowa 
SIEDEMNASTKA17., zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału  
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w negocjacjach zaprasza się Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Poznaniu. 
Zamówienie będzie realizowane w terminie do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania kwoty, jaką 
zamierza się przeznaczyć na jego realizację, tj. do wysokości 85.000,00 zł brutto, 

99.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego  
do wysokości 50.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających 
pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018. Zarząd Powiatu 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie,  
w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 3.162.123,39 zł brutto. Na wykonanie 
zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 6.480.000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 10.10.2023 r. W przeprowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty, 
pozostałe były na kwoty: 3.909.197,49 zł brutto i 3.971.211,35 zł brutto, 

100. w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Poznaniu do zawarcia umowy kredytu 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ul. Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Zarząd Powiatu 
wskazał Starostę Jana Grabkowskiego i Wicestarostę Tomasza Łubińskiego, do zawarcia umowy  
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotyczącej udzielenia Powiatowi Poznańskiemu kredytu na 
sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu 
Poznańskiego na rok 2018, w kwocie 50.000.000,00 zł, 

101. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 50/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 117.874,95 zł (łączna cena netto  
za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 253.418,01 zł) oraz zmiany terminu zakończenia robót na 
dzień 17.08.2018 r., dla firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bronisław Hahn z siedzibą  
w Gnieźnie, 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, 

102. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 3 do umowy o podwykonawstwo nr 47/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 26.883,25 zł (łączna cena netto  
za wykonanie przedmiotu wynosi 111.338,35 zł) oraz zmiany terminu zakończenia robót na dzień 
17.08.2018 r., 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, 

103. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 8/MG/Z, na wykonanie robót 
polegających na dostawie i montażu systemu podłogi sportowej, na kwotę netto 130.809,06 zł, dla 
spółki KOREXBUD SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, 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, 

104. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 10/MG/Z, na wykonanie robót 
polegających na dostawie i montażu stolarki okiennej PCV oraz stolarki drzwiowej, na kwotę netto 
245.944,00 zł, dla spółki PEKABUD MARKET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 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,  

105. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 11/MG/Z, na wykonanie robót 
polegających na dostawie i montażu stolarki aluminiowej, na kwotę netto 520.540,00 zł, dla spółki 
ALUFRAME Sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku, na kwotę netto 520.540,00 zł, przedstawionego zgodnie 
z umową wykonawczą nr ZP.272.00057.2017 z dnia 15.02.2018 r., na realizację inwestycji  



18 
 

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, 

106. w sprawie wydania opinii w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury dla 
realizacji zadania pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” – Budowa łącznicy nr 853 
pomiędzy linią kolejową nr 354 i 395. Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował przedmiotową 
inwestycję z następujących powodów: 

− w zakresie istniejącego jednopoziomowego przejazdu kolejowego, należy wykonać obustronny 
chodnik na przejeździe kolejowym o szer. 2,5 m (bez krawężników), zaś urządzenia związane  
z obsługą ruchu kolejowego, lokalizować poza chodnikiem. Projektowany chodnik należy 
doprowadzić do ul. Szkółkarskiej (po stronie zachodniej), a po stronie wschodniej do granicy działki 
kolejowej, 

− przy lokalizacji peronu po stronie południowej linii kolejowej należy uwzględnić rezerwę terenu pod 
planowany wiadukt wg opracowanej koncepcji w ramach zadania pn.: „Budowa wiaduktu nad linią 
kolejową w m. Suchy Las, ul. Sucholeska, w ciągu drogi powiatowej nr 2431P wraz  
z przebudową skrzyżowania z ul. Perłową, gm. Suchy Las", 

107. w sprawie wydania opinii w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury dla 
realizacji zadania pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” – Linia kolejowa nr 395 od km 
14.674 do km 15.430, linia kolejowa nr 803 od km 0.000 do km 1.129 oraz linia kolejowa nr 354  
od km 6.000 do km 6.350. Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował przedmiotową inwestycję  
z następujących powodów: 

− w zakresie istniejącego jednopoziomowego przejazdu kolejowego, należy wykonać obustronny 
chodnik na przejeździe kolejowym o szer. 2,5 m (bez krawężników), zaś urządzenia związane  
z obsługą ruchu kolejowego, lokalizować poza chodnikiem. Projektowany chodnik należy 
doprowadzić do ul. Szkółkarskiej (po stronie zachodniej), a po stronie wschodniej do granicy działki 
kolejowej, 

− przy lokalizacji peronu po stronie południowej linii kolejowej należy uwzględnić rezerwę terenu pod 
planowany wiadukt wg opracowanej koncepcji w ramach zadania pn.: „Budowa wiaduktu nad linią 
kolejową w m. Suchy Las, ul. Sucholeska, w ciągu drogi powiatowej nr 2431P wraz z przebudową 
skrzyżowania z ul. Perłową, gm. Suchy Las", 

108. w sprawie wydania opinii w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury dla 
realizacji zadania pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” – Linia kolejowa nr 395 od km 
5.259 do km 6.231. Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował przedmiotową inwestycję  
z następujących powodów: 

− należałoby rozważyć możliwość doprowadzenia zejść z peronów na obydwu stronach ul. Gdyńskiej 
oraz doprowadzić dojście pieszego od wschodniego czoła peronów dla mieszkańców osiedla 
Karolin, 

− należałoby uwzględnić budowę peronów przy przystanku osobowym Poznań Franowo, który 
powinien być jak najlepiej zintegrowany z pętlą tramwajowo - autobusową Franowo, 

109. w sprawie wydania pozytywnej opinii w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów 
infrastruktury dla realizacji zadania pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” – Linia 
kolejowa nr 394 od km 10.700 do km 12.660 oraz linia kolejowa nr 395 od km - 0.019 do km 1.538. 
Zarząd Powiatu zwraca uwagę, aby rozważyć uwzględnienie budowy peronów przy przystanku 
osobowym Poznań Franowo, który powinien być jak najlepiej zintegrowany z pętlą tramwajowo - 
autobusową Franowo, 

110. w sprawie wydania opinii w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury dla 
realizacji zadania pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” – Linia kolejowa nr 394 od km 
8.588 do km 10.700, linia kolejowa nr 804 od km 0.168 do km 1.671, linia kolejowa nr 805 od km 
0.000 do km 1.452, linia kolejowa nr 352 od km 1.276 do km 3.848, linia kolejowa nr 823 od km 
3.100 do km 4.714, linia kolejowa nr 806 od km 3.100 do km 4.064. Zarząd Powiatu negatywnie 
zaopiniowała przedmiotową inwestycję z następujących powodów: 

− należałoby uwzględnić możliwość dojścia do peronów od strony północno - wschodniej z obszaru 
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gęstej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Szumana, Śniadeckich, 3 Maja, Piaskowej, 
Przybylskiego i Staszica w Swarzędzu, zaproponowane rozwiązanie wydłuża o 300 m drogę dojścia 
do peronów dla posesji znajdujących się po stronie północno – wschodniej, 

− należałoby rozważyć, czy zasadna jest budowa tylko jednego jednokrawędziowego peronu 
Poznań Kobylepole, wymuszającego zmianę toru przy dwukierunkowej obsłudze linii Franowo – 
Kiekrz, 

− należałoby uwzględnić budowę peronów przy przystanku osobowym Poznań Franowo, który 
powinien być jak najlepiej zintegrowany z pętlą tramwajowo - autobusową Franowo, 

111. w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej zaliczenie do kategorii dróg gminnych działek 
o nr ewid. 879/12, 891/2, 879/8, 878/2 na terenie miasta Puszczykowa. Przedmiotowa ul. Szpitalna 
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.), gdzie droga to „budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 
urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno – użytkową, przeznaczoną do 
prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym”, a stanowi jedynie gruntowy 
pas terenu wydzielony do poruszania się pojazdów i pieszych. Zatem ul. Szpitalna nie może zostać 
zaliczona do kategorii dróg gminnych. Zaliczenie do kategorii dróg publicznych będzie możliwe po 
budowie przedmiotowej drogi, 

112. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej  
nr 2437P w Sarbinowie gm. Swarzędz. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję. 
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, 

113. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
gminnej nr 322011P Lusówko - Sierosław”. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. 
inwestycję. 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, 

114. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nas kompleksową dostawę i świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego. Zarząd 
Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, która na potrzeby 
porównania i oceny ofert, zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 618.477,19 zł brutto. 
Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć  
na wykonanie zadania, tj. do wysokości 700.000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 24 miesięcy, przy czym rozpoczęcie realizacji zamówienia 
zaplanowane zostało na 01.09.2018 r., 

115.  w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego” w 2018 roku (kontynuacja). Zarząd Powiatu zatwierdził jako realizatora programu 
firmę EDICTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Na realizację programu udzielona zostanie dotacja 
w wysokości 150.000,00 zł. Zaproponowany przez oferenta całkowity koszt zaszczepienia jednej 
osoby wynosi 56,00 zł brutto, 

116. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej budowy ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie,  
gm. Czerwonak. Uzupełniony 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, 

117. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dwóch dotacji na realizację zadania z zakresu administracji 
rządowej, polegającej na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 
poznańskiego w 2017 r., przez Fundację HONESTA VITA z siedzibą we Wrocławiu, w następujący 
sposób: 

− Zadanie pn. Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy 
Pobiedziska w roku 2017" - przyznana kwota dotacji: 60.725,88 zł, rozliczona kwota dotacji: 
55.274,39 zł, niewykorzystana kwota dotacji do zwrotu – 5.451,49 zł, 

− Zadanie pn. „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy 
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Mosina w roku 2017” – przyznana kwota dotacji: 60.725,88 zł, rozliczona kwota dotacji:  
54.585,59 zł, niewykorzystana kwota dotacji do zwrotu – 6.140,29 zł, 

118. w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pt. Być bohaterem  
jak za dawnych lat!, przez Fundację im. Anastazji Ciupek NeuroNietypowi z siedzibą  
w Pobiedziskach, 

119. w sprawie akceptacji projektu aneksu nr 3 do umowy o podwykonawstwo nr 36/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 15.972,00 zł (łączna cena netto za 
wykonanie przedmiotu umowy wynosi 60.228,61 zł brutto) oraz zmiany terminu zakończenia 
robót na dzień 20.08.2018 r., dla firmy Zakład Usługowy Malarsko – Budowlany Władysław 
Dombka z siedzibą w Wągrowcu, 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, 

120. w sprawie akceptacji projektu aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 52/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 1011,00 zł (łączna cena za wykonanie 
przedmiotu umowy wynosi 25.802,60 zł) oraz zmiany terminu zakończenia robót na dzień 
23.08.2018 r., dla firmy Zakład Budowlano - Remontowy WAMB Waldemar Wierzbowski  
z siedzibą w Głogowie, 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, 

121. w sprawie akceptacji projektu aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 42/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 52.275,13 zł (łączna cena za wykonanie 
przedmiotu umowy wynosi 548.275,13 zł) oraz zmiany terminu zakończenia robót na dzień 
20.08.2018 r., dla firmy HARVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, 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, 

122. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2760/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 sierpnia 2018 r. 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. W uchwale błędnie wpisano nazwę szkoły, w której zatrudniony jest 
nauczyciel, którego dotyczy postępowanie. Zamiast Licem Ogólnokształcącego w Puszczykowie 
powinien być Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, 

123. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 19/2PB2/BOZR1/17, 
dotyczącego zmiany terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy na 24.08.2018 r. 
oraz zwiększenia wartość umowy o kwotę netto 6.122,68 zł (łączna cena netto za wykonanie 
przedmiotu umowy wynosi 178.193,69 zł), dla firmy WESTAL BYDGOSZCZ spółka cywilna Karolina 
Weynert, Piotr Weynert z siedzibą w Bydgoszczy, 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, 

124. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 34/2PB2/BOZR1/17., 
dla firmy Maciej Szajowski Firma Budowlana Szajowski w Chodzieży (64-800), ul. Drzymały 3, 
przedstawiony 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 5 a, Powiatowi Poznańskiemu przez 
Wykonawcę BUDlMEX S.A. z siedzibą w Warszawie. Aneksem zwiększona zostaje wartość umowy 
o kwotę netto 1.950,00 zł, łączna cena za wykonanie umowy wyniesie 96.346,00 zł netto, termin 
zakończenia robót  zmienia się na dzień 24.08.2018 r., 
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125. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 44/2PB2/BOZR1/18, 
dla BUD-BAU POSADZKI Spółka Jawna, Ewa i Mariusz Rusztyk z siedzibą w Rokietnicy (62-090),  
ul. Trakt Napoleoński 55, przedstawiony zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00018.2017  
z dnia 14.07.2017 r., na realizację inwestycji pn.: Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy 
Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi 
Poznańskiemu przez Wykonawcę BUDIMEX SA. z siedzibą w Warszawie. Aneksem zwiększona 
zostaje wartość umowy o kwotę netto 8.111,04 zł, łączna cena za wykonanie przedmiotu umowy 
wyniesie 116.590,56 netto, termin zakończenia robót zmienia się na dzień 24.08.2018 r., 

126. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 61/2PB2/BOZR1/18, 
dla firmy NATUS Adam Bubeła w Poznaniu (61-146), Osiedle Piastowskie 1, przedstawiony zgodnie 
z umową wykonawczą nr ZP.272.00Q18.2017 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 zwiększona zostaje wartość umowy o kwotę netto 
2.912,00 zł, łączna cena  za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 209.670,37 zł netto, termin 
zakończenia robót zmienia się na dzień 24.08.2018 r., 

127. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 78/2PB2/BOZR1/18., 
dla firmy Perfect Space Halina Patalas, Glinno 185, 64-300 Nowy Tomyśl, przedstawiony 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 zwiększona zostaje wartość umowy o kwotę netto 
5.583,06 zł, łączna cena za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 31.121,92 zł netto, termin 
zakończenia robót zmienia się na dzień 24.08.2018 r., 

128. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 4 do umowy o podwykonawstwo nr 51/2PB2/BOZR1/18, 
dla firmy P.H.U. EURO- BUD Jerzy Ciszak w Poznaniu (60-476), ul. Druskienicka 8/10 lok. 108, 
przedstawiony 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 BUDIMEXS.A. z siedzibą w Warszawie. Aneksem zwiększona zostaje wartość umowy 
o kwotę netto 58.134,10 zł, łączna cena za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 274.152,35 
netto, termin zakończenia robót zmienia się na dzień 24.08.2018 r., 

129. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 69/2PB2/BOZR1/18, 
dla firmy EM KO Piotr Koplin w Poznaniu (61-493), ul. Saperska 38C/2A, przedstawiony 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 zwiększona zostaje wartość umowy o kwotę  
netto 18.105,00 zł, łączna cena  za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 97.770,38 netto,  
termin zakończenia robót zmienia się na dzień 24.08.2018 r., 

130. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi 
wojewódzkiej nr 307 oraz budowy ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie”. 
Wniosek zawiera elementy wynikające z art. 11 b 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, 

131. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę systemu backupu i archiwizacji do siedziby Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej w składzie: Magdalena Buczkowska, Anna Matuszak, Piotr Springer, Joanna 
Rządkowska – Jurga, Magdalena Zajączek. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na 
okres do 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

132. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
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prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów dydaktycznych, 
urządzeń oraz sprzętu komputerowego, z podziałem na 5 części: 

− Część nr 1 – sprzęt komputerowy dla Zespołu Szkół w Puszczykowie – zatwierdza się wybór oferty 
złożonej przez Techmaq Konrad Popławski z siedzibą w Warszawie, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 28.202,67 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, iż dostarczy 
sprzęt komputerowy w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Na 
wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 27.000,00 zł brutto. W budżecie Powiatu 
Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do wykonania ww. 
zamówienia w wysokości odpowiadającej cenie brutto zaproponowanej w ofercie, 

− Część nr 2 – sprzęt komputerowy dla Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu – zatwierdza się wybór 
oferty złożonej przez Techmaq Konrad Popławski z siedzibą w Warszawie, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 21.962,88 zł brutto. Wykonawca zobowiązał 
się, iż dostarczy sprzęt komputerowy w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 18.000,00 zł brutto. W budżecie 
Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do wykonania ww. 
zamówienia w wysokości odpowiadającej cenie brutto zaproponowanej w ofercie, 

− Część nr 3 – urządzenia do wytwarzania obiektów przestrzennych (drukarka 3D) – unieważnia 
się prowadzone postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
Termin realizacji zamówienia, zaplanowany został na okres do 20 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzano przeznaczyć kwotę 
19.000,00 zł brutto. 

Części nr 4 i 5 prowadzonego postępowania, została unieważniona Uchwałą Nr 2727/2018 Zarządu 
Powiatu w Poznaniu z dnia 13 lipca 2018 roku. 
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: „Informat - wzmocnienie kompetencji 
kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

133. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę, wyprodukowanych przez 
Wykonawcę, tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej, ponieważ nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu, 

134. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół  
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, zatwierdzenia SIWZ, powołania 
komisji przetargowej w składzie: Magdalena Buczkowska, Anna Matuszak, Romuald Najdek, 
Katarzyna Sorge – Krzyżaniak, Marcin Kierstan, Joanna Rządkowska – Jurga, Magdalena Zajączek. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 7 miesięcy od dnia przekazania terenu 
budowy, 

135. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację placówek oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem na 2 części: 

−  Część nr 1 – Modernizacja kotłowni budynku Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo 
GRAMET Sławomir Gray z siedzibą w Luboniu, w której zaproponowano realizację zamówienia za 
kwotę 230.649,95 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, iż inwestycję przeprowadzi w terminie 
do 8 tygodni od dnia przekazania terenu budowy i udzieli 60 miesięcy gwarancji na zrealizowane 
roboty budowalne. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 267.608,45 
zł brutto, 

−  Część nr 2 – Zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z odprowadzeniem 
wód opadowych budynku szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – unieważnia się prowadzone postępowanie, 
ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Termin realizacji zamówienia, 
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zaplanowany został na okres do 14 tygodni  od dnia podpisania umowy Na wykonanie zadania 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 210.000,00 zł brutto, 

136. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi całodobowej ochrony budynków Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu wraz z terenami przyległymi, z podziałem na 2 Części, zatwierdzenia 
SIWZ, powołania komisji przetargowej w składzie: Magdalena Buczkowska, Anna Matuszak, 
Aleksandra Waszak, Hanna Kwiatkowska, Mateusz Andrzejewski, Elżbieta Hadrych, Joanna 
Rządkowska – Jurga, Magdalena Zajączek. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na 
okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r., 

137.  w sprawie uchwalenia założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019. Przyjęto 
następujące wskaźniki:  

− średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,7%,  

− średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług inwestycyjnych 5,1%,  

− przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 4.989,00 zł,  

− minimalne wynagrodzenie za pracę 14,50 zł/godz. i 2.220,00 zł/mc,  

− odpis na ZFŚS na jednego pracownika 1.250,00 zł,  

− wzrost wynagrodzeń dla: DD Kórnik, OWR Kobylnica, PCPR, PODGiK, Starostwo, ZDP – 5,0%, 
Dom Rodzinny w Swarzędzu – 4,0%, OIK Kobylnica, DPS Lisówki – 7,0 %, PINB -  
wg zawiadomienia Wojewody, placówki oświatowe - wg odrębnych przepisów, a pracownicy 
administracyjni - 4,0%. 

138. 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 Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu upoważnił 
przedsiębiorcę PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie do odbioru z miejsca przechowywania 
i wykonania demontażu pojazdu - samochodu osobowego marki Renault Megane o nr rej. PZ 
636CP. Upoważnienie ważne jest w okresie od 20.08.2018 r. do 31.08.2018 r. 

 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry  
w rejonie ulic: Zespołowej i Sportowej, gm. Komorniki – projekt planu wyznacza: tereny usług 
oświaty lub sportu i rekreacji, teren zieleni urządzonej lub wód powierzchniowych, teren drogi 
publicznej klasy dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

2.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za autostradą”,  
gm. Luboń - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, terenu zabudowy usługowej, 
teren usług kultury w zieleni, teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub zabudowy 
usługowej, teren infrastruktury technicznej – kanalizacyjnej, tereny infrastruktury technicznej – 
elektroenergetycznej, teren kolejowy, teren infrastruktury technicznej – kanalizacyjnej i zieleni 
otwartej, teren sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, tereny ogrodów działkowych, tereny 
zieleni otwartej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny 
dróg publicznych - autostrady, teren drogi publicznej klasy głównej, teren drogi publicznej klasy 
zbiorczej, teren drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny 
dróg wewnętrznych, tereny ciągów pieszo-jezdnych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we 
własność Powiatu Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 –  
w dwóch etapach I i II – Etap I, gm. Puszczykowo - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej, teren drogi 
wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego 
nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
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położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulica Kosynierów Miłosławskich, rzeka 
Wartą, ulica nadwarciańską i ulica Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 – część A, gm. 
Puszczykowo (105) - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, usług ochrony zdrowia, usługowej, 
usług zdrowia i zieleni urządzonej, tereny lasów, tereny zieleni, tereny komunikacji: tereny dróg 
publicznych, klasy lokalnej, tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej, tereny dróg publicznych, 
ciągi piesze, tereny infrastruktury technicznej. W granicach opracowania znajduje się teren Szpitala 
w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego. Ustalenia projektu planu wymagają konsultacji ze 
spółką, do której należy szpital, a której jedynym udziałowcem jest Powiat Poznański. Powyższe 
wynika z konieczności wypełnienia zadań powiatu, określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy                  
o samorządzie powiatowym, tj. promocji i ochrony zdrowia. Droga Powiatowa nr 2490P relacji 
Puszczykowo – Niwka znajduje się poza granicami opracowania, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon 
Rowu Północnego, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren sportu i rekreacji w zieleni krajobrazowej, teren usług turystycznych  
z obiektami sportu i rekreacji. Droga powiatowa nr 2406P relacji Bolechowo - granica miasta 
Poznania znajduje się poza granicami opracowania. Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę,  
że przedmiotowy projekt planu należy uzgodnić z zarządcą drogi powiatowej,  

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie,  
w rejonie ulic: Bukowskiej, Batorowskiej, Wierzbowej i Długiej, gm. Tarnowo Podgórne - projekt 
planu wyznacza: tereny zabudowy usługowej, teren zieleni urządzonej z usługami sportu, teren 
drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego,  

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry  
w rejonie ulic: Nowej, Zielonej i Grabowej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza: teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, teren drogi publicznej klasy lokalnej, 
tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, teren infrastruktury technicznej. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – tereny 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśnej w rejonie ulicy Złotnickiej, gm. Suchy Las - projekt planu 
wyznacza: tereny rolnicze, teren lasu, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny 
komunikacji. Droga powiatowa nr 2430P relacji granica powiatu – Złotniki przebiega poza 
obszarem, 

8.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulica Kosynierów Miłosławskich, rzeka 
Wartą, ulica nadwarciańską i ulica Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 – część A,  
gm. Puszczykowo - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, usług ochrony zdrowia, usługowej, usług 
zdrowia i zieleni urządzonej, tereny lasów, tereny zieleni, tereny komunikacji: tereny dróg 
publicznych, klasy lokalnej, tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej, tereny dróg publicznych, 
ciągi piesze, tereny infrastruktury technicznej. W granicach opracowania znajduje się teren Szpitala 
w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego. Ustalenia projektu planu wymagają konsultacji ze 
spółką, do której należy szpital, a której jedynym udziałowcem jest Powiat Poznański. Powyższe 
wynika z konieczności wypełnienia zadań powiatu, określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy                  
o samorządzie powiatowym, tj. promocji i ochrony zdrowia. Droga Powiatowa nr 2490P relacji 
Puszczykowo – Niwka znajduje się poza granicami opracowania, 

9.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
w miejscowości Dąbrówka, pomiędzy ulicami Komornicką i Piastowską, gm. Dopiewo - projekt 
planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych, teren infrastruktury technicznej – 
elektroenergetyka. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

10. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
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w miejscowości Dopiewiec, dla działki nr ewid. 106/22, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

11. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część Sarbinowa, Puszczykowa i Sokolniki Gwiazdowskie, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza 
tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
usługowej, zabudowy usługowej, zabudowy usługowej - usług sportu i rekreacji, zabudowy 
usługowej – usług sportu i rekreacji w zieleni urządzonej, zabudowy obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów lub usługowych, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych, obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych, zieleni urządzonej, lasów, rolnicze, infrastruktury technicznej, tereny komunikacji: 
dróg publicznych klasy zbiorczej, lokalnej, dojazdowej, ciągi pieszo jezdnie, dróg wewnętrznych. 
Na obszarze opracowania projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2437P Biskupice 
Paczkowo oznaczona na załączniku graficznym symbolem 1KDZ oraz droga powiatowa nr 2436P 
Swarzędz – Sarbinowo oznaczona symbolem 2KDZ. W projekcie planu wyznaczono poszerzenie 
drogi powiatowej oznaczonej symbolem 1KDZ o grunty prywatne, które nie zostało wprowadzone 
na wniosek Zarządu Powiatu w Poznaniu, ani zarządcy drogi powiatowej tj. Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu. Planowany przebieg drogi może naruszać interes prawny Powiatu 
Poznańskiego z uwagi na skutki prawne wynikające z ustawy o drogach publicznych zobowiązując 
powiat do budowy, utrzymania, ochrony i modernizacji dróg powiatowych. Konsekwencją może 
być także nabycie przez powiat nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania pod 
drogi powiatowe, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) stanowiącym, że:  

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

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

Zarząd Powiatu w Poznaniu proponuje w miejscach poszerzeń wyznaczyć pasy infrastruktury 
technicznej IT z możliwością rozbudowy na nich terenów komunikacyjnych. Pasy infrastruktury 
technicznej są niezbędne dla zapewnienia miejsca do budowy infrastruktury (m.in. kanalizacji 
sanitarnej). Na terenach oznaczonych symbolami 13RM, 2U, 18RM nieprzekraczalną linię 
zabudowy należy zwymiarować i zlokalizować w odległości 8 m od granicy z pasem drogowym 
oznaczonym jako 2KDZ. Na terenach oznaczonych symbolami 19MN i 20MN nieprzekraczalną linię 
zabudowy zlokalizować w odległości 8m od granicy z pasem drogowym oznaczonym symbolem 
2KDZ. Na terenach oznaczonych jako 9RM, 11RM, 13RM, 14RM, 19RM, 20RM, 21RM  
(w odniesieniu do działek niezabudowanych) nieprzekraczalną linię zabudowy należy zlokalizować 
w odległości 20 m od granicy z pasem drogowym oznaczonym jako 1KDZ, zgodnie z art. 43 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.). Ponadto Zarząd 
Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę, że projektowanie nowych obszarów zabudowy zagrodowej 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2437P wiązać się będzie z pogorszeniem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na skutek bezpośrednich zjazdów i pogorszenia warunków odwodnienia pasa 
drogowego, 

12. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: 
Bocianowej, Borówkowej i Dzikiej w Sarbinowie”, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
usługowej. Na obszarze opracowania projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2436P 
Swarzędz – Sarbinowo. Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę, że należy zmienić odległości 
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nieprzekraczalnej linii zabudowy z 6 m do 8 m od granicy z pasem drogowym. Przy przebudowie 
dróg powiatowych planowane są ich poszerzenia dla odpowiedniego zagospodarowania pasa 
drogowego (chodniki, ścieżki rowerowe, poszerzenie jezdni do szerokości 6 m). Poszerzenia pasa 
drogowego następują na podstawie uzyskanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. W związku z tym nieprzekraczalną linię zabudowy należy zlokalizować w odległości 8 m 
od granicy z pasem drogowym drogi powiatowej nr 2436P, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.). Drogi powiatowe zgodnie z art. 
6 ww. Ustawy powinny stanowić połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami 
gmin i siedzib min między sobą. Spełniają one rolę podwójną: służą lokalnej społeczności i 
przenoszą ruch tranzytowy. Przede wszystkim jednak powinny zapewniać bezpieczeństwo 
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. W celu spełnienia tego warunku należy ograniczać 
liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, do których należą skrzyżowania zjazdy, parkingi, itp. Nowe 
zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze. Zadaniem zarządcy 
drogi jest takie zagospodarowania pasa drogowego, aby minimalizować ilość możliwych miejsc 
kolizyjnych. 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. W związku z tym Zarząd Powiatu w Poznaniu nie wyraża zgody na 
bezpośrednie zjazdy z ulicy Borówkowej na teren MN/U. Obsługę komunikacyjną dla terenu MN/U 
należy zapewnić przez ul. Bocianią i Dziką, 

13. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki 
położone w Szewcach, Komornikach i Śródce, gm. Kleszczewo - projekt planu wyznacza: teren 
zabudowy usług kultury oraz sportu i rekreacji, teren usług komunikacji, teren zieleni naturalnej 
oraz zieleni urządzonej, teren zieleni urządzonej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we 
własność Powiatu Poznańskiego, 

14. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki 
położone w Kleszczewie, gm. Kleszczewo - projekt planu wyznacza: tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, teren komunikacji – teren drogi 
wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

15. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
działkę nr ewid. 189/8,  położoną w Gowarzewie, gm. Kleszczewo - projekt planu wyznacza: teren 
zabudowy kultu religijnego. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

16. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki 
położone w Tulcach i Gowarzewie, gm. Kleszczewo - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolnicze, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

17. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren 
położony w Kleszczewie, gm. Kleszczewo  - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy 
usługowej, teren zabudowy usług publicznych, teren zieleni urządzonej, teren placu publicznego, 
tereny komunikacji – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

18. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren 
położony w Gowarzewie pomiędzy ul. Siekierecką i Trzecką, gm. Kleszczewo - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej teren zabudowy usługowej, teren zieleni urządzonej, 
teren parkingu oraz zabudowy garażowej, tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych. Na 
obszarze opracowania projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2429P – ul. Siekierecka, klasy 
technicznej głównej. Zarząd Powiatu w Poznaniu wnosi o zmianę zapisu § 10 pkt 15 podpunkt 4. 
Obsługę komunikacyjną terenów 1MW/U, 2MW/U należy zapewnić poprzez drogę 1KDW. Drogi 
powiatowe zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 
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poz. 2222 ze zm.) powinny stanowić połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami 
gmin i siedzib gmin między sobą. Spełniają one rolę podwójną: służą lokalnej społeczności                       
i przenoszą ruch tranzytowy. Przede wszystkim jednak powinny zapewniać bezpieczeństwo 
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. W celu spełnienia tego warunku należy ograniczać 
liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, do których należą skrzyżowania zjazdy, parkingi, itp. Nowe 
zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze. Zadaniem zarządcy 
drogi jest takie zagospodarowania pasa drogowego, aby minimalizować ilość możliwych miejsc 
kolizyjnych.  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 Głównej należy dążyć do 
ograniczenia liczby zjazdów, 

19. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Promnice – rejon 
ulicy Górnej i Średniej”, gm. Czerwonak  - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zieleni izolacyjnej, teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, 
teren drogi publicznej klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

20. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Więckowskiej, gm. Dopiewo, pod warunkiem 
zapewnienia bezpośredniej obsługi komunikacyjnej dla terenu U z dróg wewnętrznych 1KDW  
i 2KDW - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy usługowej, teren rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej.  Obszar przedmiotowego projektu planu graniczy bezpośrednio z drogą powiatową 
nr P2403P relacji Więckowice - Fiałkowo – Dopiewo. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, należy ograniczać liczbę zjazdów, szczególnie z terenów przeznaczonych pod nową 
zabudowę. Wszelkie manewry związane z włączaniem się do ruchu stwarzają sytuacje 
niebezpieczne w kontekście ruchu drogowego. Zarządca drogi winien minimalizować ilość miejsc 
kolizyjnych. W związku z powyższym obsługę komunikacyjną dla terenu U należy zapewnić poprzez 
drogi wewnętrzne oznaczone jako 1KDW i 2KDW, 

21. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Szkolnej i Poznańskiej, część B, gm. Dopiewo - projekt 
planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren 
usług sakralnych i zieleni urządzonej, tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Droga powiatowa nr 2403P relacji Więckowice - 
Fiałkowo – Dopiewo oraz nr P2413P relacji Skrzynki - Podłoziny – Dopiewo znajdują się poza 
obszarem opracowania. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

22. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
w Jankowicach w rejonie ulic: Poznańskiej, Admiralskiej i Tarnowskiej, gm. Tarnowo Podgórne - 
projekt planu wyznacza: teren rolniczy, teren drogi publicznej klasy zbiorczej. Na obszarze objętym 
projektem planu przebiega droga powiatowa 2392P Tarnowo Podgórne – Jankowice – Lusówko – 
Rozalin – Więckowice. W projekcie planu dopuszcza się lokalizację chodnika lub ścieżki rowerowej 
oraz lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na drodze powiatowej oznaczonej 
symbolem KD-Z, 

23. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach między 
ulicą Szamotulską a Kanałem Swadzimskim, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, teren zieleni 
krajobrazowej, teren wód powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg wewnętrznych, teren 
ciągów pieszo - rowerowych, tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

24. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 –  
w dwóch etapach I i II – etap I, gm. Puszczykowo (120) - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, teren zabudowy 
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usługowej, teren dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

25. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Trzcielin terenu wzdłuż drogi powiatowej Dopiewo – Stęszew, gm. Dopiewo  - projekt 
planu wyznacza: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren usług komunalnych, 
teren infrastruktury technicznej – wodociągi, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwie 
rolnym, tereny upraw rolnych, tereny rowów, teren zieleni naturalnej, teren drogi publicznej klasy 
ekspresowej, tereny dróg wewnętrznych. Obszar przedmiotowego projektu planu graniczy 
bezpośrednio z drogą powiatową nr 2402P relacji Dopiewo – Trzcielin – Stęszew. Zgodnie z art. 43 
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) 
lokalizacja obiektów budowlanych w terenie niezabudowanym powinna wynosić minimum 20 m 
od krawędzi jezdni, w związku z tym dla terenów 2RM i UK należałoby zlokalizować linię zabudowy 
w odległości 20 m od granicy z drogą powiatową 2402P. Odległość ta ma chronić budynki przed 
hałasem i drganiami, które są następstwem ruchu samochodowego. Zarząd Powiatu uwagę, że 
wyznaczenie terenów 1P jest nieefektywne ze względu na znaczące ograniczenie w możliwości 
zagospodarowania wynikające z lokalizacji linii elektroenergetycznych. Ponadto włączenie 
terenów 1P do drogi publicznej 2402P w niewielkiej odległości od wiaduktu nad drogą ekspresową 
S-11, ze względu na ograniczoną widoczność oraz nachylenie podłużne nasypu stanowić będzie 
zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego, 

26. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Lisówki, obręb Trzcielin,. Rejon ulicy Źródlanej i Leśnej z uwagami - w granicach opracowania 
znajduje się droga powiatowa nr 2457P relacji Rybojedzko -Tomice - Lisówki -Trzcielin klasy 
technicznej zbiorczej (Z) - przedmiotowy projekt był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu Powiatu 
w Poznaniu. Z uwagi na wyznaczenie w projekcie planu drogi powiatowej jako drogi dojazdowej, 
Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił wówczas przedłożonego projektu planu. W obecnie 
przesłanym do uzgodnienia projekcie wyznacza się: 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, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, 
tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, teren ciągu pieszo -
jezdnego. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) 
odległość obiektów budowlanych od krawędzi jezdni dróg powiatowych powinna wynosić  
min. 8 m. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Poznaniu wnosi o zlokalizowanie 
nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości min. 8 m od granicy z drogą powiatową nr 2457P. 
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 poszerzenie w celu zapewnienia odpowiedniego zagospodarowania pasa 
drogowego. 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 nr 2457P oraz przy drodze wewnętrznej oznaczonej jako 14KDW 
nowe zjazdy należy lokalizować od strony drogi wewnętrznej. Drogi powiatowe zgodnie z art. 6a 
Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. ze zm.) 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 nr 2457P nadano klasę 
zbiorczą, co oznacza, że zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ) na drodze klasy zbiorczej należy dążyć do ograniczenia 
liczby zjazdów. Jednocześnie 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                   
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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, 

27. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, jaka jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV 
Piła Krzewina - Plewiska - projekt planu wyznacza: tereny infrastruktury technicznej - 
elektroenergetycznej, tereny rolnicze, teren lasu, tereny pastwisk, tereny zadrzewień i zakrzewień, 
teren wód powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych. 
Projektowana linia napowietrzna 400 kV przebiega w części nad pasem drogowym drogi 
powiatowej 2404P relacji Tarnowo Podgórne - Napachanie. Dla przedmiotowej linii została wydana 
decyzja na lokalizację urządzenia obcego niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi publicznej przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu nr ZDP.WI.4620.216/18MM z dnia 09.05.2018 r. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

28.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: 
Bocianowej, Borówkowej i Dzikiej w Sarbinowie, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
usługowej. Na obszarze opracowania projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2436P 
Swarzędz - Sarbinowo. Postanowieniem z dnia 11.07.2018 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu nie 
uzgodnił przedmiotowego projektu polanu wskazując m.in. na konieczność zmiany odległości 
nieprzekraczalnej linii zabudowy z 6 m do 8 m od granicy z pasem drogowym oraz konieczność 
zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla terenu MN/U przez ul. Bocianią i Dziką. Zapisy ponownie 
przedłożonego do uzgodnienia projektu planu nadal umożliwiają obsługę komunikacyjną terenu 
MN/U przez bezpośrednie zjazdy z ul. Borówkowej. Drogi powiatowe zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) powinny stanowić 
połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. 
Spełniają one rolę podwójną: służą lokalnej społeczności i przenoszą ruch tranzytowy. Przede 
wszystkim jednak powinny zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. 
W celu spełnienia tego warunku należy ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, do których 
należą skrzyżowania zjazdy, parkingi, itp. Nowe zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu           
i bezpieczeństwo na drodze. Zadaniem zarządcy drogi jest takie zagospodarowania pasa 
drogowego, aby minimalizować ilość możliwych miejsc kolizyjnych. 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.  
W związku z tym Zarząd Powiatu w Poznaniu nie wyraża zgody na bezpośrednie zjazdy z ulicy 
Borówkowej na teren MN/U, 

29. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi 
Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gm. Kórnik – etap I,  
gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej kultu 
religijnego, tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, teren zieleni urządzonej, tereny 
łąk, tereny rolnicze, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg publicznych 
zbiorczych, tereny dróg publicznych lokalnych, tereny dróg publicznych dojazdowych, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny dróg pieszo - jezdnych, tereny infrastruktury technicznej - wodociągi, 
tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo, tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja. 
Przez obszar opracowania przebiega droga powiatowa nr 2476P relacji Runowo - Pierzchno - 
Trzebisławki oraz nr 3773P biegnąca od skrzyżowania z DK 11 do skrzyżowania z DP 2476P. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

30. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Trzcielin, rejon ul. Środkowej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tereny 



30 
 

zieleni naturalnej, teren lasu, tereny dróg wewnętrznych, teren drogi publicznej klasy lokalnej.  
W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2412P relacji Trzcielin - Konarzewo - 
Chomęcice - Rosnowo - Szreniawa. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

31. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Palędzie i Dąbrówka, w rejonie ul. Nowej i linii kolejowej, gm. Dopiewo - projekt 
planu wyznacza: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, 
tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, teren zabudowy usługowej, tereny dróg publicznych 
klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, tereny zieleni naturalnej i wód powierzchniowych. 
Poza granicami opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2401P relacji Dopiewo - Dopiewiec 
- Palędzie - Dąbrówka - Skórzewo - Poznań. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

32. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Drwęsa, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 oraz ulic Leszczynowej, Jodłowej, Przylesie  
i Orzechowej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, teren zabudowy usługowej, teren 
usług sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni naturalnej, tereny lasów, tereny 
dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, teren infrastruktury technicznej - 
elektroenergetyka. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenów 
oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wiąże się ze znacznym 
zwiększeniem natężenia ruchu, z problemami komunikacyjnymi, możliwością występowania 
dyskomfortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Intensywny 
stopień zainwestowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia  
i spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących w kierunku miasta Poznania. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 

33. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 103/3  
i 151 w Długiej Goślinie, gm. Murowana Goślina – projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
zagrodowej, tereny produkcji elektroenergetyki słonecznej, teren zieleni, tereny dróg 
wewnętrznych. W granicy opracowania przebiega droga powiatowa nr 2029P relacji Rogoźno – 
Studzieniec – gr. powiatu – Długa Goślina – Murowana Goślina – Bolechowo. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

34.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Promnice – rejon 
ulicy Sosnowej, Modrzewiowej, Wierzbowej i terenu działki nr 137/5”, gm. Czerwonak – projekt 
planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, teren sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, 
tereny zieleni nieurządzonej, teren drogi publicznej klasy lokalnej, dojazdowej, teren drogi 
wewnętrznej oraz teren publicznego ciągu pieszego. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego,  

35.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Suchy Las – 
składowisko odpadów”, gm. Suchy Las  - projekt planu wyznacza: tereny infrastruktury technicznej 
– gospodarowanie odpadami, teren infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami                
z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych: wyłącznie systemów fotowoltaicznych, teren zieleni 
objęty formą ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, teren drogi publicznej – 
drogi klasy dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 
 

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

1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/471/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie powierzenia 
Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2420P – ul. Poznańska w m. Tarnowo Podgórne, 

2. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego z zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2392P – ul. Dopiewska w m. Lusówko, 
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3. w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXXVII/529/V/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia 
realizowanych przez powiat poznański zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018, 

4. w sprawie udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 
polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina - Puszczykowo – 
Kórnik, 

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

6. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018, 
7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023, 
8. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXIX/560/V/2018 z dnia 23 maja 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2018 r. na 
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych 
na terenie powiatu poznańskiego, 

9. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tarnowo Podgórne z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej: Ceradz Kościelny, Lusowo, 

10.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Suchy Las z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Chludowo, Zielątkowo, 

11. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rokietnica z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej: Mrowino, Napachanie Przybroda, 

12.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Puszczykowo z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Puszczykowo, 

13.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pobiedziska z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej: Kociałkowa Góra, Latalice, Węglewo, 

14.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Murowana Goślina z przeznaczeniem dla 
Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: Białężyn; Boduszewo; Długa Goślina, Łopuchowo, 
Mściszewo, Nieszawa, Rakownia, 

15.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Mosina z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Krajkowo; Radzewice; Nowinki, Żabinko, 

16.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kórnik z przeznaczeniem dla Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej: Czmoń, Radzewo, Szczytniki, 

17.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kostrzyn z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Brzeźno, Gułtowy, 

18.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kleszczewo z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Komorniki, Krzyżowniki,  

19.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Palędzie, 

20.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Czerwonak z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Promnice, 

21.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Buk z przeznaczeniem dla Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych: Otusz, Dobieżyn, Dakowy Suche, Niepruszewo, Szewce, 

22.  w sprawie powierzenia Gminie Mosina realizacji zadań związanych z obsługą weekendowej linii 
autobusowej łączącej Mosinę z Puszczykowem i Rogalinem, umożliwiającej przejazd większych grup 
rowerzystów i turystów, 

23.  w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz pomocy finansowej na realizację zadania publicznego, 
polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz – Jasin – 
Biskupice – Pobiedziska, 
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24.  w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/246/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Buk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi 2492P i 2498P, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu 
nr XX/281/V/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., nr XXIV/331/V/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r., nr 
XXV/346/V/2017 z dnia 22 lutego 2017 r., nr XXXIV/495/V/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.                         
i XXXVI/521/V/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. 
 
 

V. PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

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

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z: 
a) interpelacjami Radnych Powiatu zgłoszonymi podczas XL Sesji Rady Powiatu w dniu 27.06.2018 r., 
b) petycją mieszkańców o wykonanie remontu drogi 2437P na odcinku Biskupice -Jankowo oraz 

budowę ścieżki pieszo-rowerowej. 
3. Zarząd Powiatu zatwierdził skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego – Powiat 

Poznański, sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który przekazany będzie Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Poznaniu 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo –Chomęcice na odcinku  
od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo  
(w budowie), gm. Komorniki. Własnością Powiatu są działki: gmina Komorniki, obręb Głuchowo ark. 
1, dz. o nr ewid. 396/1, ark. 3, dz. o nr ewid. 411/1, ark. 6, dz. o nr ewid. 412/12, 411/2, ark. 5, dz. 
o nr ewid. 40.  

5.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego  
nr 16/2018 z dnia 27.06.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na 
budowie ronda – ul. Średzka w Rabowicach (poza pasem drogi powiatowej objętej wydaną decyzją 
Starosty Poznańskiego nr 23/2016 z dnia 15.12.2016 r.), gm. Swarzędz.  

6.  Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat 
Poznański Gminie Tarnowo Podgórne wykonywania zadania publicznego w zakresie edukacji 
publicznej, polegającego na założeniu i prowadzeniu szkół – branżowej szkoły I stopnia oraz 
Technikum w Tarnowie Podgórnym. Nie wniesiono uwag do treści porozumienia. Proponuje się 
podpisanie porozumienia w pierwszej połowie sierpnia br.  

7.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze wstępną informacją dotyczącą naboru do szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Poznańskiego na rok szkolny 2018/2019 wg stanu na 2 lipca 2018 r.  W dniu 2 lipca 2018 
roku zakończył się pierwszy etap naboru do szkół ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym 
udostępnianym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe – NABÓR 2018. 
Informacja przedstawia porównanie stanu uczniów przyjętych w 2017 i 2016 roku, liczbę oddziałów, 
liczbę uczniów w oddziale. Nabór ten nie jest jednak odzwierciedleniem ostatecznego naboru 
uczniów do klas pierwszych będzie znana w miesiącu wrześniu. Z uwagi na widoczny stan 
niedoborów w niektórych oddziałach lub nadmierną liczbę kandydatów, dyrektorzy szkół 
zobowiązani są do udzielania pisemnej informacji na temat planowanych działań w tym zakresie 
oraz uzyskania zgody Zarządu Powiatu na otwarcie oddziałów małolicznych lub w zwiększonej ilości. 

8.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą doraźną 
przeprowadzoną w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych  
w Owińskach. Kontrola została przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli, na podstawie 
upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego, w okresie od dnia 10.05.2018 r.  
do 23.05.2018 r. w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej, w tym: 
zaciągania zobowiązań finansowych, dokonania wydatków na zakup towarów i usług oraz pokrycie 
kosztów podróży służbowych pracowników, ewidencji księgowej wydatków i rozrachunków  
z dostawcami. Kontrolą objęte zostały wydatki bieżące z wybranych miesięcy, tj. z listopada                      
i grudnia 2017 r. Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 04.06.2018 r., 
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podpisanym przez dyrektora jednostki i głównego księgowego. Odstąpiono od wydania zaleceń 
pokontrolnych w związku z nie stwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.  

9.  Zarząd Powiatu zapoznał się wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Luboniu. Kontrola została 
przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia udzielonego przez 
Starostę Poznańskiego w dniu 08.05.2018 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 windykacji 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 13.06.2018 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. sformułowano zalecenia 
pokontrolne do wprowadzenia i stosowania na bieżąco. 

10.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę dla Zespołu Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich MIRMAR S.C. 
NZOZ KONSYLIARZ, na podnajem dla podmiotu zewnętrznego pomieszczenia nr 318 o powierzchni 
15,60 m², mieszczącego się na III piętrze w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8 
w Poznaniu. 

11.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o wynikach kontroli doraźnej przeprowadzonej  
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny, powołany Zarządzeniem nr 48/2018 Starosty 
Poznańskiego z dnia 5 czerwca 2018 r., w okresie od 07.06.2018 r. do 18.06.2018 r. Tematem 
kontroli była realizacja przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Uchwały  
Nr XXXVI/488/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami 
proekologicznymi, ze zmianą w Uchwale Nr XXXVII/540/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 
marca 2018 r. oraz uchwał Zarządu Powiatu w tym zakresie. Ustalenia kontroli zawarte zostały  
w protokole z dnia 19.06.2018 r., podpisanym przez dyrektora wydziału z adnotacją: „do treści 
niniejszego protokołu załączam wyjaśnienia/zastrzeżenia”. Wydano zalecenia pokontrolne  
do wprowadzenia i stosowania na bieżąco przy prowadzeniu postępowań o udzielenie dotacji 
celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. 

12.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy  
w Poznaniu na 2019 r. Projekt planu zostanie przekazany do uzgodnienia Prezydentowi Miasta 
Poznania.  

13.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2389P 
Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej 2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze 
skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie), gm. Komorniki. Własnością Powiatu 
Poznańskiego są działki: 

− gm. Komorniki, obręb Głuchowo, ark. 1, dz. o nr ewid. 396/1, 

− gm. Komorniki, obręb Głuchowo, ark. 3, dz. o nr ewid. 411/1, 

− gm. Komorniki, obręb Głuchowo, ark. 6, dz. o nr ewid. 412/12, 411/2, 

− gm. Komorniki, obręb Chomęcice, ark. 5, dz. o nr ewid. 40. 
14.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą przygotowania dokumentacji SIWZ i wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania w ramach Rządowego 
Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Mosinie. 

15.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji nr 20/2018 z dnia 10.08.2018 r.  
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. 
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16.  Zarząd Powiatu zaakceptował poniższe zadania do zgłoszenia w naborze wniosków  
o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016 - 2019”, przewidziane do realizacji w roku 2019: 

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo dla zadania pod nazwą: 
„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo", etap 3 o długości 
około 1,73 km, 

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice dla zadania pod nazwą: 
„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice na odcinku od drogi 
powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo  
(w budowie)", etap 2 o długości około 1,55 km. 

17.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych nowych  
zadań:  

1. Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych nr 2429P i 2439P  
w miejscowości Siekierki Wielkie - wprowadzenie przedsięwzięcia na lata 2018 - 2019 łączne 
nakłady finansowe, limit wydatków roku 2019 oraz limitu zobowiązań w kwocie 90.000,00 zł,  
w tym dofinansowanie gminy Kostrzyn w kwocie 40.000,00 zł, 

2. Rozbudowa drogi 2410P Swarzędz - granica powiatu - budowa ronda w ul. Średzkiej  
w m. Rabowice - wprowadzenie przedsięwzięcia na lata 2018-2019 łączne nakłady finansowe,  
limit wydatków roku 2019 oraz limitu zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł, w związku  
z dofinansowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia z gminy Swarzędz w 100%, 

3. Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drogi 2029P granica powiatu - 
Murowana Goślina w m. Długa Goślina - wprowadzenie przedsięwzięcia na lata 2018 - 2019 łączne 
nakłady finansowe, limit wydatków roku 2019 oraz limitu zobowiązań w kwocie 30.000,00 zł,  
w tym dofinansowanie gminy Murowana Goślina w kwocie 10.000,00 zł, 

18.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy 
Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką. Własnością Powiatu 
Poznańskiego są działki:  

− gm. Rokietnica, obręb Bytkowo, ark. 1, dz. o nr ewid. 86/20, 81/1, 359, 352, 264, 23/1, 

− gm. Rokietnica, obręb Rokietnica, ark. 7, dz. o nr ewid. 402.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 27.08.2018 r.  


