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 OP.0021.7.2018 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 27 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r. 

 
 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

W okresie od 27 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r. odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 
1.  27 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, 
 
2. 31 sierpnia 2018 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli: 
      Starosta                         Jan Grabkowski 
  Wicestarosta               Tomasz Łubiński 
  Członek Zarządu          Piotr Zalewski 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
3. 5 września 2018 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
      Starosta                         Jan Grabkowski 
      Wicestarosta                Tomasz Łubiński 
           Członek Zarządu          Piotr Zalewski 

oraz 
 Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu, 
 
4. 10 września 2018 r., godz. 8:45, w którym udział wzięli: 

     Starosta                         Jan Grabkowski 
      Wicestarosta           Tomasz Łubiński 
      Członek Zarządu      Zygmunt Jeżewski 
      Członek Zarządu      Piotr Zalewski 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
5. 14 września 2018 r., godz. 12:45, w którym udział wzięli: 

     Starosta                         Jan Grabkowski 
      Wicestarosta           Tomasz Łubiński 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
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6. 18 września 2018 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
     Starosta                         Jan Grabkowski 

      Wicestarosta           Tomasz Łubiński 
      Członek Zarządu      Zygmunt Jeżewski 
      Członek Zarządu      Piotr Zalewski 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
7. 21 września 2018 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 

     Starosta                         Jan Grabkowski 
      Wicestarosta           Tomasz Łubiński 
      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 – 28 postanowień  
(w tym 3 o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Integracja ku samodzielności!, 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE,  
w ramach tzw. małego grantu, 

3. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Podtrzymywanie  
i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturalnej poprzez dodatek specjalny 
„Tygodnika Powszechnego” poświęcony rocznicy Powstania Wielkopolskiego, przez Fundację 
Tygodnika Powszechnego, w ramach tzw. małego grantu, 

4. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S.T. 
Dąbrowskiego S.A. w 2018 r. na realizację inwestycji obejmującej instalację systemu parkingowego 
wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie,  
na kwotę 60.000,00 zł. Rozliczenie przekazanej dotacji wraz z kopią dokumentacji potwierdzającej 
wydatkowanie środków, przedłożono w terminie określonym w umowie z dnia 16.05.2018 r.  
Po przeprowadzeniu analizy otrzymanego sprawozdania, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 
stwierdził, że środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz w pełnej 
wysokości, co stanowi podstawę do zatwierdzenia rozliczenia udzielonej dotacji, 

5. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S.T. 
Dąbrowskiego S.A. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017,  
na współfinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. 
Dąbrowskiego S.A. o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego”. Rada Powiatu 
w Poznaniu uchwałą Nr XXXV/498/V/2017 z dnia 13.12.2017 r. postanowiła ująć kwotę dotacji  
w wysokości 2.865.168,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania na liście wydatków 
niewygasających z końcem roku budżetowego 2017, z terminem wydatkowania do dnia  
30.06.2018 r. Zgodnie z zawartą umową z dnia 24.03.2016 r. środki były przekazywane na wniosek 
beneficjenta. Łącznie w I półroczu 2018 r. Powiat przekazał Szpitalowi całość środków,  
tj. 2.865.168,00 zł. Rozliczenie przekazanej dotacji wraz z kopią dokumentacji potwierdzającej 
dokonanie wydatków Szpital przedłożył w terminie określonym umową, natomiast w dniu 
10.08.2018 r. przedłożył korektę sprawozdania. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanego 
sprawozdania wraz z jego korektą, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia stwierdził, że przekazane 
środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz w pełnej wysokości,  
co stanowi podstawę do zatwierdzenia rozliczenia udzielonej dotacji ze środków niewygasających  
z upływem roku budżetowego 2017, 
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6. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa spółce ENEA SA z siedzibą w Poznaniu (60-201)  
ul. Górecka 1, Wykonawcy umowy na dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii 
elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego. W dniu 20 sierpnia 2018 r., Powiat 
Poznański zawarł umowę nr ZP.272.00036.2018 na dostawę energii elektrycznej wraz  
z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego. Wykonawcą 
została spółka ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Realizacja umowy wymaga kontaktów Wykonawcy 
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w celu wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów 
sprzedaży energii elektrycznej lub umów o świadczenie usług dystrybucji oraz zgłoszenia 
Operatorowi, zawartej umowy na świadczenie usługi kompleksowej, 

7. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego  
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r. 
Budżet powiatu na 2018 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 13 grudnia 
2017 r. w następujących wysokościach: dochody – 348.138.236,00 zł, wydatki - 348.122.236,00 zł. 
Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 35.984.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2018 r. podjęto 
siedem uchwał w sprawie zmiany budżetu powiatu, pięć uchwał Rady Powiatu i dwie uchwały 
Zarządu Powiatu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 28.032.786,56 zł, a wydatki  
o 40.298.415,56 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu w kwocie 48.249.629,00 zł  
oraz rozchodów jest zaciągnięty kredyt w banku krajowym oraz wolne środki, o których mowa  
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2077 ze zm.). Zaplanowano przychody w kwocie ogółem 62.265.629,00 zł, z tytułu kredytu oraz 
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 
Wykonanie za pierwsze półrocze 2018 roku wynosi 12.265.629,48 zł, dotyczy wykonania wolnych 
środków, wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych i rozliczenia 2017 roku, wykonanie 
przychodów z tytułu planowanego kredytu w kwocie 50.000.000,00 zł nastąpi w II połowie 2018 
roku. W I półroczu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie 
kredytu bankowego, 

8. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. XTREME CHALLENGE – 
wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna poprzez poznawanie 
Powiatu Poznańskiego przez SPORT CHALLENGE Fundację Wspierania Aktywności Fizycznej,  
w ramach tzw. małego grantu, 

9. w sprawie zatwierdzenia „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego HPV”. Art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510) nakłada  
na powiat obowiązek opracowania, realizacji oraz oceny efektów programów polityki zdrowotnej 
wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, po konsultacji  
z właściwymi terytorialnie gminami. W związku z powyższym opracowano „Program polityki 
zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV", którego 
realizację planuje się w 2019 roku, 

10. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej, 
ul. Dojazdowej, działka nr ewid. 1584/2 i 1586/2, obręb Stęszew, gm. Stęszew. Na podstawie  
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r.  
poz. 2222 ze zm.) pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia 
drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej 
kategorii. W myśl art. 4 pkt 2 powyższej ustawy, gdzie droga jest to „budowla wraz z drogowymi 
obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno - użytkową, 
przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym", zaliczeniu do 
kategorii dróg publicznych, powinny podlegać drogi będące budowlą. Jeśli drogi nie są budowlą 
zgodnie z powyższą definicją i nie posiadają utwardzonej nawierzchni, nie mogą one stanowić dróg 
publicznych. Przedmiotowa ul. Dojazdowa nie stanowi budowli, a jedynie teren gruntowy, wobec 
czego pozbawienie jej kategorii drogi publicznej jest zasadne. Jednocześnie wskazuje się  
na konieczność uporządkowania stanu prawnego wszystkich dróg na terenie Gminy Stęszew  
i jednoznaczne wyodrębnienie sieci dróg publicznych gminnych, 
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11. w sprawie zatwierdzenia wyników 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. 
Zarząd Powiatu zatwierdził w zakresie:  

− Część nr 1 – Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – wybór oferty 
złożonej przez MCTURBO Firma Handlowo Usługowa Marek Cołta, ul. Katowicka 11B/84,   
61 – 131 Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 56.620,00 zł brutto. 
Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 100% osób, którym zostaną 
powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Na wykonanie zadania 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 83.600,00 zł brutto, 

− Część nr 2 – Zespół Szkół w Kórniku wybór oferty złożonej przez TODCAR Angelika Jaskulska, 
62 – 095 Mściszewo 20, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 70.000,00 zł 
brutto. Wykonawca nie zamierza zatrudnić na umowę o pracę osób, którym zostaną 
powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Na wykonanie zadania 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 77.000,00 zł brutto, 

− Część nr 3 – Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie – wybór oferty złożonej przez 
TODCAR Angelika Jaskulska, 62–095 Mściszewo 20, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 120.000,00 zł brutto. Wykonawca nie zamierza zatrudnić na umowę 
o pracę osób, którym zostaną powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 132.000,00 zł 
brutto, 

− Część nr 4 – Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu – wybór oferty 
złożonej przez MCTURBO Firma Handlowo Usługowa Marek Cołta, ul. Katowicka 11B/84,   
61 – 131 Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 29.780,00 zł brutto. 
Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 100% osób, którym zostaną 
powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Na wykonanie zadania 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 44.000,00 zł brutto. 

Termin zakończenia najdłużej trwającego kursu planowany jest do 31.08.2019 r. 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, 

12.   w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania 
polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki  
w Mosinie, ul. Topolowa 2, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

13.   w sprawie unieważnienia Części nr 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz 
szkolenie w zakresie użytkowania wyposażenia pracowni dydaktycznych, zlokalizowanych  
w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A,  
z podziałem na 3 części. W Części nr 3, dotyczącej Pracowni eksploatacji urządzeń i systemów 
mechatronicznych, unieważnia się postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 
1.069.710,36 zł brutto. Termin realizacji zadania zaplanowany został na okres do maksymalnie  
141 dni od daty podpisania umowy, 

14.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na kompleksowym sprzątaniu 
obiektów Starostwa Powiatowego, z podziałem na 7 części, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej. Postępowanie dotyczy: 

− Część nr 1 – budynek zlokalizowany w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, wraz z terenem 
przyległym, 
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− Część nr 2 – Filia Wydziału Komunikacji i Transportu zlokalizowana w Swarzędzu,  
ul. Poznańska 25, 

− Część nr 3 – Filia Wydziału Komunikacji i Transportu zlokalizowana w Pobiedziskach,  
ul. Kościuszki 4, 

− Część nr 4 – Filia Wydziału Komunikacji i Transportu zlokalizowana w Stęszewie,  
ul. Poznańska 2, 

− Część nr 5 – Filia Wydziału Komunikacji i Transportu zlokalizowana w Czerwonaku,  
ul. Gdyńska 53, 

− Część nr 6 – budynek zlokalizowany w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, wraz z terenem przyległym, 

− Część nr 7 – budynek zlokalizowany w Poznaniu, ul. Zielona 8. 
Termin realizacji zadania zaplanowany został na okres od 02.01.2019 r. do 31.12.2020 r., 

15.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet 
dla potrzeb Powiatu Poznańskiego, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

16.  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, 

17. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W celu 
sprawnego funkcjonowania Starostwa, jako organizacji, powstała konieczność uregulowania oraz 
uaktualnienia zakresu zadań z uwzględnieniem zmian przepisów normujących obowiązki organów 
administracji publicznej oraz kwestii nadzoru. Zasadniczą zmianą w strukturze organizacyjnej 
Starostwa jest wyodrębnienie z Wydziału Finansów, wewnętrznej komórki organizacyjnej 
Wydziału Budżetu. Nadzór nad Wydziałem Budżetu przyporządkowano Skarbnikowi Powiatu  
a kierowanie pracą przedmiotowego wydziału powierzono Zastępcy Skarbnika. Uregulowano  
i uaktualniono zadania następujących wewnętrznych komórek organizacyjnych: Biura Rady, 
Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Finansów, Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału 
Promocji i Aktywności Społecznej, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydziału 
Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydziału Kadr i Płac, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji, którego obecna nazwa 
brzmi Inspektor Ochrony Danych. Nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez Inspektora Ochrony 
Danych sprawuje Starosta. Ponadto doprecyzowaniem i aktualizacją objęto: zasady kierowania 
Starostwem w części dotyczącej min. Starosty i Skarbnika, organizację Starostwa, zadania  
i uprawnienia wspólne dla dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych, przyjęcia klientów, 
zasady planowania pracy a także redagowanie i opracowywanie aktów prawnych. Schemat 
organizacyjny Starostwa, stanowiący załącznik do uchwały, odzwierciedla strukturę organizacyjną 
Starostwa w tym nadzór Starosty Poznańskiego, Wicestarosty Poznańskiego oraz I i II Członka 
Zarządu, Skarbnika i Sekretarza nad wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa, 

18. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu Anny Matuszak do wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 
w Szczecinie o nadanie indyfikatora i hasła uprawniającego do dostępu teleinformatycznego,  
w którym prowadzony jest Rejestr Należności Publicznoprawnych, w celu umożliwienia 
wprowadzania do Rejestru informacji o należnościach pieniężnych, podlegających egzekucji 
administracyjnej, dla których wierzycielem jest Powiat Poznański, 

19. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu Pana Marka 
Borowczaka do podejmowania czynności w zakresie realizacji zadania pn. „Zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych w latach 2018 – 2020”. Zgodnie z przyjętymi założeniami zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych, w kolejnych latach będzie wykonywane w ramach 3 - letniego przetargu  
na okres od dnia 15.10.2018 r. do 30.04.2020 r., 
 



6 
 

20. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 14/MG/Z, na wykonanie pokrycia 
dachu, w zakresie określonym w § 2 ust. 1 i 4 ww. umowy, dla spółki ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY 
SPECJALNOŚĆ POKRYWANIE I TERMOIZOLACJA DACHÓW J.W.R. Pankowscy Sp. j. z siedzibą  
w Gnieźnie, 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, 

21. w sprawie zmiany uchwały nr 1022/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia wzoru 
wniosków do budżetu Powiatu Poznańskiego i wieloletniej prognozy finansowej. Zmianie ulegają 
wzory wniosków do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały, w związku 
ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, którego 
zapisy mają zastosowanie do przygotowania projektu budżetu, począwszy od roku 2019, 

22. w sprawie rozbudowy Systemu Kontroli Dostępu do pomieszczenia 009 i 010 w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na  
zlecenie ww. zadania firmie TT. Systems Sp. J. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 5.820,78 zł. 
Rozbudowa ww. Systemu podyktowana jest zmianą organizacji pracy Wydziału Administracji 
Architektoniczno – Budowlanej, zgodnie z godzinami przyjęć i obsługi klientów oraz rejestracji 
wpływających wniosków, 

23. w sprawie unieważnienia części nr 3 (dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz ze świadczeniem 
usług konserwacyjno – serwisowych) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego,  
z podziałem na 3 części, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

24. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn. Modernizacja kotłowni budynku Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich  
w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, z firmą N SYSTEM Tomasz Nowak z siedzibą w Potaszu, na kwotę 
11.600,00 zł brutto, 

25. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za kształcenie w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania  
i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie na rok szkolny 2018/2019, w wysokości 415,00 zł  
na jednego ucznia. Dyrektor ZS w Mosinie przedłożył powyższą kalkulację kosztów, uwzględniając 
planowaną liczbę oddziałów, planowaną liczbę uczniów oraz koszty związane z wynagrodzeniami 
pracowników pedagogicznych. Wysokość opłat w stosunku do ubiegłego roku szkolnego wzrosła  
o kwotę 6,00 zł, 

26. w sprawie upoważnienia Pana Pawła Zawieji, Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki  
w Mosinie, do zawierania umów i dokonywania rozliczeń finansowych. Upoważnienie obejmuje 
następujące czynności: zawieranie umów i porozumień w sprawie finansowania i kształcenia 
uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz 
rozliczania opłat i wystawiania faktur za udział w kursach wielozawodowych, odbywających się  
w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie. Rozliczenia będą 
dokonywane każdorazowo po zakończeniu kursu. Upoważnienie ważne jest w okresie  
od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.,  

27. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 13/MG/Z, na dostawę i montaż 
kompletnego systemu fotowoltaicznego, w zakresie określonym w § 2 ust. 1, 4 i 5 ww. umowy, dla 
spółki MBM Holding Sp. z o. o. Sp. k. 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, 
Powiatowi Poznańskiemu, przez Wykonawcę Jack – Bud Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą  
w Poznaniu, 

28. w sprawie wydania opinii dotyczącej zadania pn. „Budowa ul. Helikopterowej w Bogucinie  
i ul. Pilotów w Bogucinie i Janikowie, gm. Swarzędz”. Wniosek zawiera elementy wskazane  
w art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
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i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1474). Zarząd Powiatu 
pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 

29. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu 
udzielił pełnomocnictwa Panu Pawłowi Skibińskiemu, pracownikowi spółki BUDIMEX S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Wykonawcy inwestycji pn. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego 
przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a,  
do reprezentowania Powiatu Poznańskiego, przed właściwymi organami, urzędami, organizacjami 
i instytucjami, w czynnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu – 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, 

30. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia biurowego, z podziałem na 4 części, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

31. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego Pani Agnieszce Gałązce - Kozłowskiej, 
nauczycielowi Zespołu Szkół nr 1 Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, w zakresie języka 
polskiego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Poznański.  Zadania powierza się od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.  
Zadania doradcy metodycznego będą wykonywane w ramach stosunku pracy w ZS nr 1  
w Swarzędzu, w której nauczyciel jest zatrudniony, z jednoczesnym obniżeniem o ½ tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela - 
doradcy określony jest w załączniku do uchwały, 

32. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej zadania pn. Budowa ulicy Długiej w Luboniu wraz 
z budową odcinka ul. Uroczej, budową odcinka ul. Szkolnej i rozbudową odcinka ul. Poprzecznej.  
Wniosek zawiera elementy wskazane w art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  

33. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Integracja ku 
samodzielności, przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej 
DLA CIEBIE w Pobiedziskach, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450), w kwocie 8.267,00 zł brutto, 

34. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. XTREME 
CHALLENGE – wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna poprzez 
poznawanie powiatu poznańskiego, przez SPORT CHALLENGE Fundację Wspierania Aktywności 
Fizycznej z Mielna, gm. Czerwonak, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450), w kwocie 5.000,00 zł brutto, 

35. w sprawie uchwalenia regulaminu IX edycji konkursu ekologicznego pt. Kochajmy nasze małe 
ojczyzny” oraz przeznaczenia środków finansowych na organizację konkursu. Przeznacza się środki 
finansowe w łącznej kwocie 6.600,00 zł brutto na realizację konkursu, z czego 6.000,00 zł brutto 
na zakup drobnych nagród w powiatowym konkursie ekologicznym „Kochajmy nasze małe 
ojczyzny" oraz 600,00 zł na poczęstunek dla uczestników etapu powiatowego konkursu. Powołuje 
się zespół do spraw organizacji konkursu w składzie: 

1) Małgorzata Waligórska - przewodnicząca zespołu organizacyjnego, 
2) Elżbieta Stranz - członek zespołu organizacyjnego, 
3) Jadwiga Graś - członek zespołu organizacyjnego. 

Powołuje się komisję konkursową w składzie: 
1) Małgorzata Waligórska - przewodnicząca komisji konkursowej, 
2) Paweł Wielgosz - członek komisji konkursowej, 
3) Marzena Pawłowska - członek komisji konkursowej, 
4) Agnieszka Karwacka - członek komisji konkursowej, 
5) Dominik Olejniczak - członek komisji konkursowej, 
6) Elżbieta Stranz - członek komisji konkursowej, 
7) Jadwiga Graś - członek komisji konkursowej. 

         Organizowana obecnie, IX edycja konkursu „Kochajmy nasze małe ojczyzny" przeznaczona jest dla    
 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs organizowany jest corocznie od 2010 r., dotąd jego  
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 uczestnikami byli uczniowie szkół gimnazjalnych. Udział w tym wydarzeniu pozwala młodzieży   
 zdobywać i poszerzać wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Poprzez uczestnictwo w konkursie  
 uczniowie będą mogli rozbudzić i pogłębić swoje zamiłowanie oraz szacunek dla środowiska  
 i przyrody. Ważnym celem konkursu jest również uaktywnienie młodzieży oraz kadr   
 pedagogicznych do działań na rzecz ochrony środowiska lokalnego oraz integracja uczniów  
 i wymiana doświadczeń między szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu poznańskiego, 

36.  w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata  
2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026. Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie 
przedstawione w Programie cele, kierunki interwencji i zadania, których wykonanie ma 
spowodować poprawę stanu i jakości danego elementu środowiska. Opinia, zawierająca uwagi  
do niektórych zagadnień ujętych w Programie, stanowi załącznik do Uchwały, 

37.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu Anny Matuszak, do wprowadzania danych dłużników Powiatu Poznańskiego do 
Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie wynikającym z Uchwały nr XXXVI/512/V/2018 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 r., 

38.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora Wydziału Finansów Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu Anny Lachowicz, do wprowadzania danych dłużników Powiatu 
Poznańskiego do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie wynikającym z Uchwały  
nr XXXVI/512/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 r., 

39.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Inspektora Wydziału Finansów Małgorzaty Zaremba do 
wprowadzania danych dłużników Powiatu Poznańskiego do Rejestru Należności 
Publicznoprawnych w zakresie wynikającym z Uchwały nr XXXVI/512/V/2018 Rady Powiatu  
w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 r., 

40.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Samodzielnego Referenta w Wydziale Finansów 
Dominiki Tabaka, do wprowadzania danych dłużników Powiatu Poznańskiego do Rejestru 
Należności Publicznoprawnych w zakresie wynikającym z Uchwały nr XXXVI/512/V/2018 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 r., 

41.   w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Starszego Specjalisty Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu Anny Pomin, do wprowadzania danych dłużników Powiatu Poznańskiego do Rejestru 
Należności Publicznoprawnych w zakresie wynikającym z Uchwały nr XXXVI/512/V/2018 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 r., 

42. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Specjalisty Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani 
Agnieszki Gromadzińskiej, do wprowadzania danych dłużników Powiatu Poznańskiego do Rejestru 
Należności Publicznoprawnych w zakresie wynikającym z Uchwały nr XXXVI/512/V/2018 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 r., 

43.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Samodzielnego Referenta Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Pani Katarzyny Tomkowiak, do wprowadzania danych dłużników Powiatu 
Poznańskiego do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie wynikającym z Uchwały  
nr XXXVI/512/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 r., 

44.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Śladem 
Powstańczej Rozetki, przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy z siedzibą  
w Cerekwicy, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450), w wysokości 5.000,00 zł brutto, 

45.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez 
dodatek specjalny „Tygodnika Powszechnego”, poświęcony rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 
przez Fundację Tygodnika Powszechnego z siedzibą w Krakowie, w trybie art. 19a ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450),  
w wysokości 10.000,00 zł brutto, 

46.  w sprawie wydania opinii w sprawie przebudowy ul. Malinowej w m. Przeźmierowo, gm. Tarnowo 
Podgórne. 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 
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(Dz.U. z 2018 r., poz. 1474). Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 
47.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ul. Parkowej w Owińskach  

(od ul. Poprzecznej do ul. Piotrowskiego)”, 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. Przedmiotowa inwestycja 
dotycząca budowy drogi gminnej będzie polegała m.in. na budowie nawierzchni jezdni  
i chodników, budowie/przebudowie zjazdów. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował  
ww. inwestycję, 

48.  w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. „Poznać świat dotykiem  
i dźwiękiem” – cykl warsztatów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz integracja 
społeczna uczniów niepełnosprawnych wzrokowo z SOSWDN w Owińskach, przez Stowarzyszenie 
„Pomóż Dziecku Niewidomemu”, w ramach tzw. małego grantu, 

49.  w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na 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, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej, 

50.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielnie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont elewacji budynków Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. Zarząd Powiatu 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Budowlane CONSTRUCTO Sp. z o. o.  
z siedzibą w Rogówku, za kwotę 324.047,38 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, że zadanie 
zrealizuje w terminie do 4 tygodni od dnia przekazania terenu budowy i udzieli 60 miesięcy 
gwarancji na wykonane prace budowlane. Na realizację zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 
244.716,26 zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe 
niezbędne do przeprowadzenia inwestycji w wysokości odpowiadającej cenie brutto wybranej 
oferty.  Wybrana oferta była jedyną złożoną w przeprowadzonym postępowaniu, 

51.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 22 grudnia 2017 r. dotyczącej 
wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg 
i uprawnień na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu 
w 2018 roku, z Panem Michałem Ratajczakiem, prowadzącym Specjalistyczną Indywidualną 
Praktykę Lekarską Michał Ratajczak z siedzibą w Śremie, w wysokości 8.871,00 zł. Łączny koszt 
zlecenia nie może przekroczyć kwoty 31.011,00 zł. Powyższa zmiana związana jest ze zwiększoną 
ilością spraw, w których to przewodniczącym składu orzekającego powinien być lekarz neurolog 
oraz koniecznością zapewnienia terminowej realizacji zadań Zespołu, 

52. 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  
ww. umowy oraz związane z tym zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 56.854,97 zł; tj. do wysokości 
14.827.153,19 zł brutto. W trakcie prowadzonych prac wynikła konieczność zrealizowania 
zwiększonej ilości robót, niż wynikało to z obmiarów. Roboty polegają na wykonaniu: filarów 
żelbetowych grubości 24 cm, zbrojenia filarów, płyty schodów, podestów o grubości 15 cm, 
zbrojenia konstrukcji schodów, wypełnienia styropianem luki pomiędzy budynkami. Realizacja 
ww. prac jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji 
umowy nie ulega zmianie, 

53.  w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 34/2PB2/BOZR1/17, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 650,00 zł (łączna cena netto za wykonie 
przedmiotu umowy wyniesie 96.996,00 zł), dla firmy Maciej Szajowski Firma Budowlana Szajowski 
z siedzibą w Chodzieży, przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00018.2017  
z dnia 14.07.2017 r. na realizację inwestycji pn. „Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego  
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przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, 
Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie,  

54.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Widowisko 
Historyczne „Szlaki Pamięci”, przez Fundację EX Nihilo Nihil z siedzibą w Gdańsku, w trybie  
art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz.U. z 2018 r., poz. 450), w wysokości 10.000,00 zł brutto,  

55.  w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. „Osoba Niepełnosprawna – 
wczoraj, dziś i jutro. Powiat Poznański 2018”, przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu 
Ruchu, w ramach tzw. małego grantu, 

56.  w sprawie wydania opinii dotyczącej zadania pn. „Budowa drogi gminnej 2 (etap I) od skrzyżowania 
z ul. Dworcową do km 0+280,50 w miejscowości Golęczewo Gmina Suchy Las wykonywana  
w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości 
Golęczewo w Gminie Suchy Las”. Przedmiotowa inwestycja dotycząca budowy drogi gminnej 
będzie polegała m.in. na budowie nawierzchni jezdni i chodników, budowie/przebudowie zjazdów. 
Uzupełniony wniosek zawiera elementy art. 11b ust. 1 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1474). Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję,  

57. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w umowie, dotyczącej terminu rozliczenia 
finansowego inwestycji pn: Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1  
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. Powyższa inwestycja 
realizowana jest na podstawie umowy nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r., w terminie do 
dnia 21.09.2018 r. Ze względu na zakres inwestycji i konieczność jej rozliczenia, niezbędna jest 
szczegółowa weryfikacja obmiarów. W związku z powyższym rozliczenie finansowe zadania 
nastąpi do dnia 30.10.2018 r., 

58. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, na dostawę 
urządzeń do wytwarzania obiektów przestrzennych (drukarka 3D), zatwierdzenia NWZ, powołania 
komisji przetargowej. 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. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Printcom 
Polska Sp. z o. o. Sp.k. z siedzibą w Złotnikach. Termin wykonania zadania zaplanowany został na 
okres do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

59.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz ze świadczeniem usług 
konserwacyjno - serwisowych, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 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 78.966,00 zł brutto, 

60.  w sprawie zatwierdzenia wyników części nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego,  
z podziałem na 3 części. Zarząd Powiatu zatwierdził w zakresie części nr 1, tj. dostawa stacji 
roboczych, monitorów i laptopów, wybór oferty złożonej przez iCOD.pl Sp. z o.o. z siedzibą  
w Bielsku - Białej, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 259.923,60 zł brutto. 
Wykonawca zobowiązał się, ze udzieli gwarancji na: stacje robocze i monitory - 60 miesięcy, 
laptopy - 36 miesięcy. Na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 272.039,10 zł 
brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowano na okres do 14 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy. W przeprowadzonym postępowaniu, do części nr 1 złożono 9 ofert, najwyższa 
była na kwotę 291.972,48 zł brutto, 

61. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 15/MG/Z, na dostawę i montaż 
wyposażenia sportowego, w zakresie określonym w § 2 ust. 1, 4, i 5 ww. umowy, dla spółki 
PESMENPOL z siedzibą w Myślenicach, przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą  
nr ZP.272.00057.2017 z dnia 15.02.2018 r., na realizację inwestycji pn. Rozbudowa Zespołu Szkół 
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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, 

62. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie terenów zielonych w Zespole Szkół 
Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, z firmą KOMA Mariusz 
Kowalski, na kwotę 59.000,00 zł brutto. Realizacja zadania, dotyczącego budowy Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, nie przewidywała wykonania 
terenów zielonych. Biorąc pod uwagę, że zakończyły się prace budowlane związane  
z ww. inwestycją i sprzyjają warunki pogodowe, zasadne jest wyrównanie terenu, wraz  
z nawiezieniem ziemi urodzajnej (humusu) oraz ułożeniem trawy z rolki. Powierzchnia terenu,  
na którym planowane jest wykonanie trawników to 2000 m2, 

63. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia 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. Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. EPI POLSKA  
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę  
172.200,00 zł brutto, a także zobowiązał się do przeprowadzenia robót budowlano - montażowych 
w terminie do 7 tygodni od dnia przekazania terenu budowy i udzielenia na nie 36 miesięcy 
gwarancji. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 180.000,00 zł brutto. Powyższa 
umowa zostanie zawarta pod warunkiem uchwalenia wydatków niewygasających, 

64. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu szkoły wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, ponieważ cena 
najkorzystniejszej oferty –1.654.437,43 zł brutto, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1.485.537,12 zł brutto, 

65. w sprawie uchylenia uchwały nr 2869/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 września  
2018 r. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na 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, zatwierdzenia 
SIWZ, powołania komisji przetargowej. Z uwagi na możliwość wystąpienia zmian w zakresie 
uregulowań dotyczących oświaty zasadnym jest wstrzymanie niniejszego wydatku 
inwestycyjnego, 

66. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę, wyprodukowanych przez Wykonawcę, 
tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. 
Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do wykorzystania kwoty, jaką 
zamierza się przeznaczyć na wykonanie zadania, tj. do wysokości 1.157.830.05 zł brutto, jednak 
nie dłużej niż do 31.12.2019 r., 

67. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. „Poznać 
świat dotykiem i dźwiękiem" - cykl warsztatów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz 
integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych wzrokowo z SOSWDN w Owińskach, przez 
Stowarzyszenie „Pomóż Dziecku Niewidomemu" z Owińsk, w trybie art. 19a ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450), 
w wysokości 7.940,00 zł brutto, 

68. w sprawie najmu pomieszczeń od Gminy Czerwonak na Filię Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu w Czerwonaku, ul. Gdyńska 53. Wysokość czynszu wynosi 
1,00 zł + VAT miesięcznie. Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieoznaczony, 

69. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych  
w Poznaniu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie 
Czerwonak, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Ludwikowo, arkusz mapy 1, działka nr 28  
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o pow. 0,9000 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr P01P/00272718/7, w celu realizacji zadań 
statutowych. Przedmiotowa nieruchomość z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w skład drogi 
powiatowej nr 2408P, 

70. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych  
w Poznaniu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie 
Swarzędz, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Jasin, arkusz mapy 1, działki nr: 4/1  
o pow. 0,4588 ha, 4/2 o pow. 0,0600 ha, 4/3 o pow. 0,3600 ha i 4/4 o pow. 0,0300 ha, zapisane  
w księdze wieczystej KW nr P02P/00245022/0, w celu realizacji zadań statutowych. Przedmiotowa 
nieruchomość z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w skład drogi powiatowej nr 2435P, 

71. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych  
w Poznaniu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie 
Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kromolice, arkusz mapy 1, działki nr: 13 o pow. 
1,3800 ha i 35/1 o pow. 0,7354 ha, zapisane w księdze wieczystej KW nr P01D/00046686/8, w celu 
realizacji zadań statutowych. Przedmiotowa nieruchomość z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła  
w skład drogi powiatowej nr 2479P, 

72. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych  
w Poznaniu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie 
Stęszew, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Dębienko, arkusz mapy 1, działki nr: 240 o pow. 
0,0320 ha, 242/2 o pow. 0,0790 ha i 410 o pow. 0,4800 ha, zapisane w księdze wieczystej KW  
nr P01S/00050449/0, w celu realizacji zadań statutowych. Przedmiotowa nieruchomość z dniem 
1 stycznia 1999 r. weszła w skład drogi powiatowej nr 2402P, 

73. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych  
w Poznaniu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie 
Stęszew, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Krąplewo, arkusz mapy 1, działka nr 59/2 o pow. 
2,2624 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr P01S/00050457/9, w celu realizacji zadań 
statutowych. Przedmiotowa nieruchomość z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w skład drogi 
powiatowej nr 2402P, 

74. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych  
w Poznaniu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie 
Murowana Goślina, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Starczanowo, arkusz mapy 2, działki 
nr: 48/1 o pow. 1,0893 ha i 48/2 o pow. 0,6007 ha, zapisane w księdze wieczystej KW  
nr P01P/00310765/0 oraz obręb Starczanowo, arkusz mapy 1, działki nr: 59/1 o pow. 0,1530 ha 
59/2 o pow. 0,5570 ha, zapisane w księdze wieczystej KW nr P01P/00310765/0, w celu realizacji 
zadań statutowych. Przedmiotowa nieruchomość z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w skład drogi 
powiatowej nr 2025P, 

75. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych  
w Poznaniu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej  
w gminie Swarzędz, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Sokolniki Gwiazdowskie, arkusz mapy 
2, działka nr 3 o pow. 0,2900 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr P02P/00262208/3, w celu 
realizacji zadań statutowych. Przedmiotowa nieruchomość z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła  
w skład drogi powiatowej nr 2437P, 

76. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przekazania w trwały zarząd 
czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb 
Dębieć, arkusz mapy 1, działki nr: 10/2 o pow. 1,9000 ha, 174 o pow. 0,0800 ha, 175 o pow.  
0,1900 ha, 176 o pow. 0,1300 ha i 177 o pow. 0,0200 ha, zapisane w księdze wieczystej  
KW nr P01D/00046687/5. Przedmiotowa nieruchomość nie wchodzi obecnie w skład jakiejkolwiek 
drogi publicznej - powiatowej, 

77. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przekazania w trwały zarząd na 
czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie Swarzędz, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb 
Puszczykowo Zaborze, arkusz mapy 1, działka nr 22 o pow. 1,8100 ha, zapisana w księdze 



13 
 

wieczystej KW nr P02P/00259643/0. Przedmiotowa nieruchomość nie wchodzi obecnie w skład 
jakiejkolwiek drogi publicznej - powiatowej, 

78. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych  
w Poznaniu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie 
Mosina, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Mieczewo, arkusz mapy 1, działka nr 307 o pow. 
1,1700 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1M/0055985/9, w celu realizacji zadań 
statutowych. Przedmiotowa nieruchomość z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w skład drogi 
powiatowej nr 2478P, 

79. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych  
w Poznaniu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie 
Komorniki, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Łęczyca, arkusz mapy 4, działka nr 138 o pow. 
0,1000 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr P02P/00245013/4, w celu realizacji zadań 
statutowych. Przedmiotowa nieruchomość z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w skład drogi 
powiatowej nr 2390P, 

80. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych  
w Poznaniu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie 
Tarnowo Podgórne, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Swadzim, arkusz mapy 1, działka  
nr 161/2 o pow. 0,0162 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr P01P/00288932/8, w celu 
realizacji zadań statutowych. Przedmiotowa nieruchomość z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła skład 
drogi powiatowej nr 2418P, 

81. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup i emisję audycji radiowych pn. Arena 
Zawodów, w ramach akcji „Szacun dla zawodowców", promującej kształcenie zawodowe,  
w wysokości 8.500,00 zł brutto. Dostawę usług medialnych powierza się firmie Radio Poznań S.A. 
Polskie Radio, Regionalna Rozgłośna w Poznaniu. Powiat Poznański corocznie włącza się  
do organizacji akcji „Szacun dla zawodowców", realizowanej przez Miasto Poznań. W ramach akcji 
organizowany jest jednodniowy event dla uczniów w poznańskiej Arenie, podczas którego szkoły 
Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego prezentują umiejętności zdobyte podczas nauki 
konkretnych zawodów, a także możliwości jakie daje zdobycie odpowiednich kwalifikacji  
w zawodzie. W ramach promocji Areny Zawodów celowym jest zapewnienie jak największego 
rozpropagowania powyższych działań wśród mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej. Umożliwi to 
cykl krótkich audycji na ten temat na antenie Radia Poznań, które będą emitowane w trakcie 
trwania eventu, tj. w dniu 11.10.2018 r. (w godz. 11:00 -15:30), 

82. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 3 do umowy o podwykonawstwo nr 9/2PB2/BOZR1/17, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 12.500,00 zł (łączna cena netto za 
wykonanie przedmiotu umowy wynosi 212.525,61 zł). Umowa zawarta jest z przedsiębiorcami: 
Jakubem Bąbol, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PUTMAJSTER Jakub Bąbol  
z siedzibą w Poznaniu i Dariuszem Hoffmannem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
PUTMAJSTER ELEKTRO Dariusz Hoffmann z siedzibą w Poznaniu, prowadzącymi łącznie działalność 
gospodarczą pod firmą PUTMAJSTER s.c. z siedzibą w Poznaniu. Projekt aneksu  przedstawiony 
został 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, 

83. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy nr 272.00038.2018 z dnia 13.09.2018 r., 
dotyczącej realizacji zadania pn. Remont elewacji budynków Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, zawartej z Przedsiębiorstwem Budowlanym 
CONSTRUCTO Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu. Wykonawca wskazał w ww. umowie podwykonawcę 
CONSTRUCTO PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu. W dniu 14.09.2018 r. zgłosił konieczność zmiany 
wskazanego podwykonawcy na firmę Mateusz Staszewski MATIS z siedzibą w Swarzędzu, 
uzasadniając zmianę reorganizacją realizowanych prac. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę 
podwykonawcy, 
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84. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 1/ZSNR1.SWARZĘDZ/2018, 
dotyczącej robót tynkarskich, szpachlowania, malowania elewacji i wykonania dokumentacji 
powykonawczej, na kwotę netto 147.799,08 zł, dla firmy Mateusz Staszewski MATIS z siedzibą  
w Swarzędzu, przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00038.2018 z dnia 
13.09.2018 r., na realizację inwestycji pn. Remont elewacji budynków Zespołu Szkół Nr 1  
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi Poznańskiemu, 
przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane CONSTRUCTO Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu. 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności 
gospodarczej w Gołuniu, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza: tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, teren eksploatacji 
powierzchniowej, tereny leśne, tereny użytków zielonych, tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych, tereny dróg wewnętrznych. Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił 
przedmiotowego projektu planu postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2018 r., znak: 
WD.673.2.56.2018.ST, wskazując na konieczność ograniczenia liczby zjazdów z dróg wewnętrznych. 
W ponownie przedłożonym projekcie planu uwagi Zarządu Powiatu w Poznaniu zostały 
uwzględnione poprzez korektę planowanego układu komunikacyjnego obszarów objętych planem 
w zakresie likwidacji planowanego powiązania dróg wewnętrznych z drogą powiatową nr 2482P  
w rejonie działek nr ewid. 34 i 61/2 oraz zachowania planowanego skrzyżowania w rejonie działek 
nr ewid. 59/2 i 28. Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska wyjaśnił, że zaproponowane rozwiązanie 
jest bardziej korzystne ze względu na fakt, że działka o nr 28, zgodnie z ewidencją gruntów  
i budynków, stanowi użytek drogowy (dr), a tym samym przedmiotowy projekt planu sankcjonuje 
istniejące powiązanie komunikacyjne. Jednocześnie działka nr ewid. 61/2 stanowi własność gminną, 
a tym samym realizacja skrzyżowania w proponowanym miejscu umożliwi obsługę komunikacyjną 
terenów bez względu na zamierzenia inwestycyjne właścicieli sąsiednich nieruchomości.  
W przypadku zachowania planowanego powiązania dróg wewnętrznych z drogą powiatową  
nr 2482P w rejonie działek nr ewid. 34 i 61/2, konieczna byłaby likwidacja istniejącego zjazdu na 
działkę o nr ewid. 28. Ponadto, w przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na wydzielenie 
i udostępnienie planowanych dróg wewnętrznych, niemożliwym byłoby uruchomienie terenu 
inwestycyjnego w granicach działki nr ewid. 61/2 stanowiącej własność gminy. Jednocześnie 
zaproponowane przez Gminę rozwiązanie ogranicza liczbę zjazdów z drogi powiatowej nr 2482P, 
zgodnie z zapisami postanowienia Starosty Poznańskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r., 

2. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki  
o numerze ewidencyjnym 317/15, obręb geodezyjny Bnin, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
w obrębie geodezyjnym Żerniki w rejonie ulicy Stachowskiej, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego,  

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług  
i infrastruktury technicznej dla dz. nr ewid. 88/3 i 88/5 obręb Główna, gm. Pobiedziska - projekt 
planu wyznacza tereny zabudowy usługowej, dla którego obsługę komunikacyjną wyznaczono 
poprzez istniejący zjazd z drogi powiatowej nr 2484P – ulicy Głównej przebiegającej poza 
opracowaniem planu. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 106, 
110, 111 i 112, obręb Latalice, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza teren zabudowy usługowej, 
teren usług sportu i rekreacji, teren zieleni, teren komunikacji: ciągu pieszo – jezdnego. Zarząd 
zwrócił uwagę, że teren KDWxs nie może stanowić terenu drogi publicznej i przy planowanych 
rozwiązaniach musi stanowić drogę wewnętrzną. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
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usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) nie przewiduje pojęcia ciągu pieszo – rowerowego,  
a przyjęte parametry szerokości pasa drogowego uniemożliwiają przyszłe zaliczenie 
przedmiotowego terenu do kategorii dróg publicznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 29  
ark. 19 położonej w Pobiedziskach, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, tereny dróg 
wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  
ul. Spokojnej, Jesiennej, Osiedlowej i Okrężnej, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Poza obszarem planu przebiega droga 
powiatowa nr 2487P. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głównej, 
Fabrycznej i Skrytej w m. Pobiedziska, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, tereny 
zabudowy usługowej, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren rolniczy, teren 
wód powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg publicznych klasy głównej, zbiorczej  
i dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Na obszarze opracowania planu przebiega droga 
powiatowa nr 2484P – ul. Główna. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego,  

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy  
ul. Poznańską i ul. Kaczyńską w Pobiedziskach, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z usługami, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Bocianiej, 
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. Postanowieniami z dnia 11.07.2018 r. (znak: WD.673.2.107.2018.ST) oraz 06.08.2018 r. 
(znak:WD.673.2.127.2018.ST) Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił przedmiotowego projektu 
planu 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 
uwzględniają wszystkie uwagi Zarządu Powiatu w Poznaniu,  

11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Suchy Las – obszar 
pomiędzy ulicami Leśną, Bogusławskiego i Strażacką”, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową, tereny zieleni, teren 
zabudowy garażowej oraz zieleni, teren wód powierzchniowych śródlądowych, teren drogi 
publicznej klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, teren drogi wewnętrznej – pieszo-
rowerowej. Poza granicami opracowania przebiega droga powiatowa nr 2431P relacji Radojewo – 
Suchy Las – Poznań. Drogi powiatowe zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (DZ.U. z 2017 r., poz. 2222), powinny stanowić połączenia miast będących siedzibami 
powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. 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 do minimum ilość zjazdów bezpośrednich na drogę powiatową. W obrębie skrzyżowań  
i zjazdów należy zapewnić wolne od przeszkód pola widoczności zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Przy lokalizowaniu 
obiektów budowlanych na terenie sąsiadującym z drogą powiatową należy uzgodnić strefę 
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uciążliwości drogi dla stałych użytkowników sąsiadujących obszarów, zagrożenie dla upraw  
i budowli oraz narażenie na degradację stałych komponentów środowiska naturalnego. Dla dróg 
powiatowych przeznaczonych do przenoszenia małego natężenia ruchu obiekty budowlane zgodnie 
z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych winny być lokalizowane w odległości 
minimum 8 m od granicy z pasem drogi powiatowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

12. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon 
ul. Diamentowej II, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, tereny zabudowy 
usługowej, teren zabudowy usługowej oraz składów i magazynów, tereny obiektów produkcyjnych 
składów i magazynów lub zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej oraz sportu i rekreacji, 
tereny zieleni, tereny lasów, tereny zieleni naturalnej oraz wód powierzchniowych, tereny wód 
powierzchniowych, tereny infrastruktury technicznej - wód powierzchniowych, tereny 
infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, teren kolejowy, tereny komunikacji: tereny dróg 
publicznych głównych, lokalnych, dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych, teren drogi 
wewnętrznej – pieszo - rowerowej. W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa  
nr 2431P relacji Radojewo - gr. powiatu - Suchy Las - gr. powiatu - Poznań. Zarząd Powiatu  
zwraca uwagę, że na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu dla powyższej drogi 
powiatowej opracowywana jest „Koncepcja budowy wiaduktu nad linią kolejową w m. Suchy Las, 
ul. Sucholeska w ciągu drogi powiatowej nr 2431P wraz z przebudową skrzyżowania z ul Perłową". 
Projekt planu przewiduje poszerzenia drogi powiatowej o grunty prywatne. Aktualnie nie zapadła 
decyzja, co do przyjętego wariantu ww. koncepcji. W związku z powyższym przebieg drogi 
powiatowej należy uzgodnić z zarządca drogi, tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu, 

13. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Złotkowo – 
Południe”, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: tereny obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów oraz zabudowy usługowej lub rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, tereny infrastruktury elektroenergetycznej, teren infrastruktury 
kanalizacyjnej, teren komunikacji – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

14. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Suchy Las – obszar 
pomiędzy ulicami Jagodową, Szkółkarską, Stefańskiego”, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, teren zabudowy 
usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub zabudowy usługowej, teren 
drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, teren drogi 
wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

15. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo  
Centrum – Północ” w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Lipowej w Luboniu, gm. Luboń - projekt planu 
wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

16. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w miejscowości Dębienko, gm. Stęszew - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren drogi publicznej klasy 
dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

17. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul. Ks. Kozierowskiego dla części działki o nr ewid. 425/176, 
gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren usług sportu i rekreacji, usług sakralnych i zabudowy 
usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego, 

18. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Palędzie, w rejonie ulicy Wrzosowej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren lasu. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 
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19. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości 
Dopiewiec, w rejonie ul. Wierzbowej i Wichrowej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej teren zieleni naturalnej i rowu, teren infrastruktury 
technicznej – elektroenergetyka, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg 
wewnętrznych. W załączonym projekcie uchwały występuje błąd w nazwie ulicy. We wniosku oraz 
części graficznej uchwały jest to ul. Wichrowa, natomiast w projekcie uchwały ul. Wrzosowa. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

20. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania w Lusówku-część Centrum A,  
gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy jednorodzinnej lub usługowej, teren zabudowy letniskowej – 
rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej – usług 
turystycznych, teren zabudowy usługowej – oświaty, teren zabudowy usługowej – sakralnej, teren 
sportu i rekreacji, teren zieleni otwartej, teren zieleni izolacyjnej, teren lasów, teren lasów  
i do zalesień, tereny do zalesień, tereny rolnicze, teren zabudowy zagrodowej, tereny dróg 
publicznych, tereny dróg wewnętrznych, tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki.  
W granicach opracowania jest droga powiatowa 2392P relacji Tarnowo Podgórne – Więckowice.  
Zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222) 
drogi powiatowe powinny stanowić połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami 
gmin i siedzib gmin między sobą. Żeby warunek ten spełnić należy ograniczyć liczbę miejsc 
kolizyjnych na drogach, a do takich miejsc należą wszelkie włączenia dróg czyli skrzyżowania, 
zjazdy, parkingi, itp. Drodze powiatowej 2392P 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 
124) na drodze klasy zbiorczej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie dla 
terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. W związku z powyższym w projekcie należy 
zamieścić zapis o zakazie realizacji nowych, bezpośrednich zjazdach na teren drogi powiatowej  
z terenu oznaczonego 2MN. Obsługę komunikacyjną dla ww. terenu należy zapewnić poprzez 
drogę oznaczoną, jako 1KDW. Ponadto należy wprowadzić na rysunku planu linię zabudowy  
w odległości 8 m od granicy pasa drogowego drogi powiatowej dla terenów oznaczonych na 
rysunku symbolami: 1MN, 2MN, 1UT, 17 MN, 18MN, 19MN, UO, UK, U, 

21. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczewo, obejmującej część działki położonej w Bylinie, gm. Kleszczewo - projekt planu 
wyznacza teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

22. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczewo, obejmującej działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach  
i Śródce, gm. Kleszczewo - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren rolniczy, teren komunikacji – teren drogi 
publicznej klasy lokalnej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

23. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczewo, obejmującej teren przeznaczony pod linie 110 kV, gm. Kleszczewo – projekt planu 
wyznacza: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, 
tereny rolnicze, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny infrastruktury 
elektroenergetycznej, teren infrastruktury elektroenergetycznej – GPZ Nagradowice, tereny 
komunikacji: tereny dróg publicznych klasy autostrady, głównej, zbiorczej, lokalnej, tereny dróg 
wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

24. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Sobota, rejon ul. Poznańskiej i ul. Kasztanowej, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej, teren 
zabudowy przemysłowo – usługowej, tereny komunikacji: drogi publiczne, drogi wewnętrzne, ciąg 
pieszo – rowerowy, pas techniczny związany z poszerzeniem istniejącej drogi. W granicach 



18 
 

opracowania znajdują się drogi powiatowe nr 2428P relacji Golęczewo Sobota oraz 2400P relacji 
Napachanie – Złotkowo.  Dla drogi powiatowej nr 2400P przewidziano obszar oznaczony na 
rysunku planu, jako KDp, dla którego ustala się: poszerzenie istniejącej drogi, dopuszczenie 
lokalizacji infrastruktury technicznej, oraz dopuszczenie lokalizacji urządzeń i obiektów związanych 
z komunikacją drogową. Zarząd Powiatu w Poznaniu nie wyraża zgody na poszerzenie drogi 
powiatowej nr 2400P. Przyjęte w projekcie planu rozwiązanie może naruszać interes prawny 
Powiatu z uwagi na konieczność nabycia przez powiat nieruchomości przeznaczonych w planie 
zagospodarowania pod poszerzenie drogi powiatowej. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 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. 

Wskazane poszerzenie jest niezasadne, gdyż infrastrukturę techniczną, niezwiązaną  
z zarządzaniem drogą publiczną należy lokalizować poza pasem drogowym drogi publicznej.  
W tym celu należy wyznaczyć teren infrastruktury technicznej (IT), 

25. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca  
w rejonie ulicy Sosnowej, gm. Komorniki – projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zieleni urządzonej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 
teren drogi wewnętrznej, Zarząd Powiatu w Poznaniu zwrócił uwagę, że intensywne 
zagospodarowanie terenów obecnie widniejących w ewidencji jako grunty rolne wiąże się  
ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu na drogach powiatowych gminnych, a w konsekwencji 
z problemami komunikacyjnymi. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

26. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Zielonczanej i Sowiej w Rakowni, gm. Murowana Goślina - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
usług, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, teren drogi wewnętrznej.  Ustalenia projektu planu 
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

27. uzgodnienia 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 2402P relacji Dopiewo – Trzcielin – Stęszew. 
Przedmiotowy projekt był już przedmiotem uzgodnienie Zarządu Powiatu w Poznaniu. 
Postanowieniem znak: WD.673.2.121.2018.MA z dnia 13.07.2018 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu 
nie uzgodnił przesłanego projektu m.in. z uwagi na niepoprawną lokalizację linii zabudowy.  
W obecnie złożonym projekcie planu uwzględniono uwagi dotyczące lokalizacji linii zabudowy dla 
terenów oznaczonych jako 2RM i UK w odległości 20 m od granicy z drogą powiatową 2402P. 
Zarząd Powiatu w Poznaniu jednak nadal podtrzymuje uwagę, że wyznaczenie terenów 1P jest 
nieefektywne ze względu na znaczące ograniczenie w możliwości zagospodarowania wynikające  
z lokalizacji linii elektroenergetycznych.  W związku z pozostawieniem zjazdu z terenu oznaczonego 
jako 1P na drogę powiatową 2402P zlokalizowanego w niewielkiej odległości od wiaduktu nad 
drogą ekspresową S-11, należy szczególnie wziąć pod uwagę bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego włączających się w drogę powiatową 2402P ze względu na ograniczoną widoczność, 
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nachylenie podłużne nasypu oraz warunki terenowe, wynikające z bliskości ww. wiaduktu, 
28. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Wiry w rejonie ulicy Łęczyckiej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni urządzonej, teren zieleni urządzonej lub wód 
powierzchniowych. Poza obszarem opracowania przebiega droga powiatowa nr 2390P relacji 
Komorniki - Wiry - Łęczyca. 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 XXXVII/539/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu w z dnia 28 marca  
2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu wielkopolskiemu. 

2. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na 
realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2018 - 2020”. 

3. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/512/V/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na ujawnienie należności pieniężnych Powiatu Poznańskiego w Rejestrze Należności 
Publicznoprawnych. 

4. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018. 
5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018 – 2023. 
6. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku 

projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (V)”, 
realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 
2014-2020. 

7. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/412/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca  
2017 r. w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotacji celowej  
na poszerzenie drogi zbiorczej nr 1 planowanej jako nowy przebieg drogi powiatowej nr 2389P 
Głuchowo – Chomęcice, projektowanej w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, 
odcinek Poznań – Wronczyn”. 

8. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/539/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca  
2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu wielkopolskiemu, zmienionej 
uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XLI/593/V/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

9. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz 
ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania. 

10.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/323/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 listopada  
 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie  
 zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2061P i 2427P. 

11.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Swarzędz. 
12.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dopiewo. 
 
 

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: 

− interpelacjami Radnych Powiatu zgłoszonymi podczas XLI Sesji Rady Powiatu w Poznaniu  
w dniu 29 sierpnia 2018 r., 

− pismami Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22.08.2018 r. i 10.09.2018 r., 

− wnioskiem Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Poznaniu z dnia   
29.08.2018 r. 

− protokołem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu, dotyczącym „Kontroli wybranych dotacji  
udzielonych w roku 2017 na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami", 

− wnioskiem Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu w Poznaniu zgłoszonym na 
posiedzeniu w dniu 17.09.2018 r. 
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3. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z przeprowadzoną kontrolą 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku  
w Owińskach. Kontrola została przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli w zakresie 
gromadzenia środków publicznych, w tym: ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie 
gromadzenia środków publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków, 
zawierania umów związanych z gromadzeniem środków publicznych, sprawdzenia stopnia realizacji 
zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą: rok 2017.  
Po uwzględnieniu przedstawionych przez dyrektora jednostki wyjaśnień z dnia 09.07.2018 r.,  
do protokołu z kontroli problemowej, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.  
Sposób realizacji podjętych przez dyrektora SOS-W w Owińskach działań zadeklarowanych w piśmie 
z dnia 09.07.2018 r. sprawdzony zostanie przez Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu podczas kolejnej kontroli w jednostce. 

4. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidulane dla: 
a) ucznia Zespołu Szkół w Bolechowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

dydaktycznych roku szkolnego 2018/2019, 
b) 3 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca 

zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2018/2019, 
c) ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie, w wymiarze 10 godzin 

tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2018/2019, 
d) ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie, w wymiarze 8 godzin 

tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2018/2019, 
e) uczennicy Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

dydaktycznych roku szkolnego 2018/2019, 
f) uczennicy Zespołu Szkół w Mosinie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

dydaktycznych roku szkolnego 2018/2019. 
5. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie godzin zajęć rewalidacyjnych dla: 
a) ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, do końca 

zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019, 
b) uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, w wymiarze 3 godzin tygodniowo, do końca 

zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019, 
6. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie 

4 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych w roku 
szkolnym 2018/2019.  

7. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie 3 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz  
6 godzin zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, 
do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019.  

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat naboru do klas pierwszych na rok szkolny 
2018/2019 i w związku z wynikłymi niedoborami i nadmiarami w oddziałach, wyraził zgodę  
na utworzenie klas I-szych poniżej 24 oraz powyżej 27 uczniów, zgodnie z wnioskami dyrektorów 
Szkół: ZS w Mosinie, ZS nr 2 w Swarzędzu, ZS w Bolechowie, ZS Bolechowo – Murowana Goślina,  
ZS w Kórniku, LO w Puszczykowie, ZS nr 1 w Swarzędzu, ZS w Rokietnicy, ZS w Rokietnicy – Poznań. 

9. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie terminu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, z dnia  
3 września 2018 r. na 10 września 2018 r. 

10. Zarząd Powiatu przyjął informację z działalności Spółdzielni Socjalnej „KOSTRZYNIANKA"  
w Kostrzynie i Spółdzielni Socjalnej „WYKON" w Pobiedziskach, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2017 roku. 

11. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu  
17.07.2018 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 17/2018 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  
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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. 
12. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu w dniu 10 września 2018 r. 

postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Poznańskiego  
nr 9/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę 
ulicy Poznańskiej w Chomęcicach na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz 
z budową kanalizacji deszczowej. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki: 

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

− gm. Komorniki, obręb 0006 Rosnowo - Szreniawa, ark. 2, dz. o nr. 8/1.  
13. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie 
dróg powiatowych nr 2411P oraz 2441P wraz z budową tunelu drogowego (wiadukt kolejowy) pod 
linią kolejową E20 w ciągu drogi powiatowej nr 2441P w Kostrzynie Wielkopolskim - wykonywana 
w ramach zadania „Budowa układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic 
Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Magdalena Krygier 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 24.09.2018 r.  


