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 OP.0021.8.2018 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 24 września 2018 roku do 19 października 2018 roku 

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

W okresie od 24 września 2018 r. do 19 października 2018 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 
1. 26 września 2018 r., godz. 13:45, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
 
2. 4 października 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. 
 
3. 11 października 2018 r., godz. 11:15, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu     Zygmunt Jeżewski 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
 
4. 15 października 2018 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu     Zygmunt Jeżewski 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik. 
 
5. 17 października 2018 r., godz. 14:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu     Zygmunt Jeżewski 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
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6. 18 października 2018 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu     Zygmunt Jeżewski 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 9 postanowień  
(w tym 3 o nieuzgodnieniu). 

2. w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, 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”. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie 
elektronicznej w dniach od 28 września do 7 października 2018 r. oraz dwóch spotkań, z udziałem 
przedstawicieli powiatu poznańskiego: Członka Zarządu Powiatu w Poznaniu, Pełnomocnika 
Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz pracowników Wydziału 
Promocji i Aktywności Społecznej. Ww. spotkania odbyły się w sali nr 316 Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu w dniach: 4 października 2018 r. w godzinach: od 10:00 - 13:00 oraz 5 października  
2018 r. w godzinach 14:00 - 17:00.  

3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 27 grudnia 2017 r., dotyczącej 
wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w roku 2018,  
z Panią Ewą Jóźwik, w wysokości 2.880,00 zł. Łączny koszt zlecenia nie może przekroczyć kwoty 
32.880,00 zł. Powyższe podyktowane jest zwiększoną ilością spraw, w których przewodniczącym 
składu orzekającego powinien być lekarz neurolog oraz koniecznością zapewnienia terminowej 
realizacji zadań Zespołu. 

4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 27 grudnia 2017 r., dotyczącej 
wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w roku 2018, z Panem 
Mariuszem Ganske, w wysokości 15.120,00 zł. Łączny koszt zlecenia nie może przekroczyć kwoty 
32.118,00 zł. Powyższe podyktowane jest zwiększoną ilością spraw, w których przewodniczącym 
składu orzekającego powinien być lekarz chirurg oraz koniecznością zapewnienia terminowej 
realizacji zadań Zespołu. 

5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 27 grudnia 2017 r., dotyczącej 
wydawania orzeczeń o Niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w roku 2018, z Panem 
Michałem Ratajczakiem, prowadzącym Specjalistyczną Indywidulaną Praktykę Lekarską Michał 
Ratajczak z siedzibą w Śremie, w wysokości 1.107,00 zł. Łączny koszt zlecenia nie może przekroczyć 
kwoty 32.118,00 zł. Powyższe podyktowane jest zwiększoną ilością spraw, w których 
przewodniczącym składu orzekającego powinien być lekarz neurolog oraz koniecznością 
zapewnienia terminowej realizacji zadań Zespołu.  

6. w sprawie wyrażenia zgody Zespołowo Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie  
na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku zlokalizowanym na działce 
nr 45/12 w Bolechowie, w celu prowadzenia sklepiku szkolnego. Umowa najmu pomieszczenia  
o powierzchni 10,00 m², znajdującego się w piwnicy ww. budynku, zostanie zawarta z Panem 
Arturem Nowakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Artur Nowak Biuro Usługowe 
z siedzibą w Poznaniu, na czas oznaczony do dnia 30.06.2019 r.  

7. w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie  
na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej pod automaty spożywcze w budynku 
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zlokalizowanym na działce nr 45/12 w Bolechowie oraz w budynku zlokalizowanym na działce  
nr 277/5 w Murowanej Goślinie. Umowa najmu łącznie 2,2 m² powierzchni użytkowej zostanie 
zawarta z Panem Waldemarem Maćkowiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod  
firmą Waldemar Maćkowiak Maplevending z siedzibą w Stęszewie, na czas oznaczony do dnia  
30.06.2019 r. 

8. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usługi 
powdrożeniowej opieki autorskiej dotyczącej programu PZOON wspierającego proces orzeczniczy 
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zatwierdzenia NWZ, powołania 
komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszono firmę ITTI Sp. z o.o z siedzibą 
w Poznaniu. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 24 miesięcy od dnia 
podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację 
zamówienia, tj. 150.000,00 zł brutto.  

9. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji Województwu 
Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem 
dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, w wysokości 200.000,00 zł. Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego sprawdził sprawozdanie ze sposobu realizacji dotacji 
pod względem merytorycznym i finansowym i nie wniósł do niego żadnych uwag. Sprawozdanie 
końcowe z rozliczenia udzielonej dotacji znajduje się w załączniku do uchwały.  

10. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 17/2PB2/BOZR1/17, 
dotyczącego zmniejszenia wartości umowy o kwotę netto 77.862,05 zł (łączna cena netto za 
wykonanie przedmiotu umowy wynosi 4.358,3,5 zł), dla firmy Victoria Capital 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. 

11. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 53/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 473,00 zł (łączna cena netto za wykonanie 
przedmiotu umowy wynosi 88.806,20 zł), dla firmy Faneco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa 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. 

12. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Tyczyńskiemu, prowadzącemu działalność 
gospodarczą pod firmą BARTSYSTEM Bartosz Tyczyński z siedzibą w Pleszewie, wykonującego 
instalacje elektryczne i teletechniczne na zlecenie spółki ORLIKON Sp. z o.o., w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,  
pl. Przemysława 9 – etap I, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. Powyższe pełnomocnictwo 
udziela się w celu dokonania uzgodnienia z ENEA Operator Sp. z o.o. Instrukcji współpracy ruchowej 
obiektu SOS-W w Owińskach. 

13. w sprawie wydania opinii dotyczącej zadania pn. „Budowa ulic: Daglezjowa i Jodłowa w Rokietnicy”. 
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  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1474). Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję.  

14. w sprawie upoważnienia Pana Pawła Zawieji – Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki  
w Mosinie do podpisania i złożenia wniosku oraz do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych 
ze świadczeniem usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz podjęcia decyzji w przedmiocie 
zamówienia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla: Technikum w Mosinie, Liceum 
Ogólnokształcącego w Mosinie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Mosinie.  

15. w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Mazur - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Mosinie do podpisania i złożenia wniosku oraz do zawarcia umowy i realizacji 
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zadań związanych ze świadczeniem usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz podjęcia 
decyzji w przedmiocie zamówienia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla: Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 3 Mosinie, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mosinie, 
Branżowej Szkoły I Stopnia w Mosinie.  

16. w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Budzyńskiego – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, do podpisania i złożenia wniosku oraz do zawarcia umowy 
i realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz 
podjęcia decyzji w przedmiocie zamówienia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

17. w sprawie przyznania Nagród Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej w następujących 
wysokościach brutto: 

 Dyrektorzy szkół i placówek (31.850,00 zł): 
1. Beata Strama ZS w Bolechowie   2.600,00 zł 
2. Emilia Stanny ZS w Kórniku    2.050,00 zł 
3. Przemysław Budzyński LO w Puszczykowie  2.600,00 zł 
4. Przemysław Jankiewicz ZS nr 1 w Swarzędzu  2.050,00 zł 
5. Tomasz Zandecki ZS nr 2 w Swarzędzu   3.000,00 zł 
6. Wojciech Kaczmarek ZS w Rokietnicy    3.500,00 zł 
7. Paweł Zawieja ZS w Mosinie    3.000,00 zł 
8. Maria Tomaszewska SOS-W w Owińskach  2.050,00 zł 
9. Bożena Mazur SOS-W w Mosinie   2.600,00 zł 
10. Maria Bobrowska PPP w Puszczykowie  2.800,00 zł 
11. Adriana Jankowska - Semik PPP w Swarzędzu  2.800,00 zł 
12. Hanna Łabuzińska PPP w Luboniu   2.800,00 zł 

 Nauczyciele szkół i placówek (28.700,00 zł) 
1. Grażyna Zawał ZS w Bolechowie   2.050,00 zł 
2. Marta Trzemielewska ZS w Korniku   2.050,00 zł 
3. Maria Brych LO w Puszczykowie   2.050,00 zł 
4. Monika Hofman ZS w Rokietnicy   2.050,00 zł 
5. Anna Sawińska ZS w Mosinie    2.050,00 zł 
6. Marzena Adamczak ZS w Mosinie   2.050,00 zł 
7. Przemysław Biernat ZS w Mosinie   2.050,00 zł 
8. Monika Bajstok SOSW w Mosinie   2.050,00 zł 
9. Agnieszka Czarnota PPP w Luboniu   2.050,00 zł 
10. Maria Kaliszan - Kaźmierczak  SOSW Owińska   2.050,00 zł 
11. Przemysław Krystek ZS nr 1 w Swarzędzu  2.050,00 zł 
12. Martyna Szlenzak ZS nr 1 w Swarzędzu  2.050,00 zł 
13. Bartosz Szczepaniak ZS nr 1 w Swarzędzu  2.050,00 zł 
14. Piotr Stasiak ZS nr 1 w Swarzędzu   2.050,00 zł. 

18. 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 Coupe  
o nr rej. PG SGJ11. Upoważnienie wydano na okres od 4.10.2018 r. do 12.10.2018 r.  

19. w sprawie unieważnienia części nr 3 postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia biurowego, z podziałem na 4 części, 
ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

20. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi transmisji danych oraz 
dostępu do sieci Internet dla potrzeb Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór 
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oferty złożonej przez Inea S.A. z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 82.537,92 zł brutto.  

21. w sprawie zatwierdzenia wyników postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę urządzeń do wytwarzania obiektów 
przestrzennych (drukarka 3D). Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą 
zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Printcom Polska Sp. z o.o. S.k. z siedzibą  
w Złotnikach, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 13.530,00 zł brutto.  
Na wykonanie zadania zamierzono przeznaczyć kwotę 19.000,00 zł brutto. Zamówienie, którego 
termin wykonania wyniesie 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, zostanie 
zrealizowane w ramach projektu pt. „Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych  
z matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego”, współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

22. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018. 
23. w sprawie uznania celowości i wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania 

publicznego pt. „Program psychologiczno - terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
w powiecie poznańskim”, w ramach tzw. małego grantu. 

24. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia 
publicznego pt. „Zdrowy senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych 
zaburzeń psychicznych” w 2018 r. Wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania wynosi 
15.000,00 zł.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały. Powołuje się komisję konkursową do 
przeprowadzenia postępowania konkursowego w składzie:  
a) Zygmunt Jeżewski - Członek Zarządu Powiatu, przewodniczący Komisji, 
b) Teresa Gromadzińska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, wiceprzewodnicząca 

komisji, 
c) Elżbieta Bijaczewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
d) Pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. 

25. w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie poznańskim (V)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na 
rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielone z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu - Pani  
Marii Sowińskiej, do czynności związanych z realizacją Projektu. Wartość projektu wynosi 
11.257.554,43 zł (2019 rok - 4.743.914,40 zł, 2020 rok - 6.513.640,03 zł). Udział w projekcie stworzy 
uczestnikom szansę na rozwój zawodowy, samodzielne zaistnienie na rynku pracy oraz podjęcie 
zatrudnienia poprzez zdobycie nowych kwalifikacji, ich podwyższenie i uzupełnienie, uzyskanie 
praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego.  

26. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. organizacji i świadczeń PUP Panią Ewy Śniatały, 
do czynności związanych z realizacją Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie poznańskim (V)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Os Priorytetowa I. Osoby młode na 
rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielone z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

27. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. rynku pracy PUP Pani Małgorzaty Pawlak,  
do czynności związanych z realizacją Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie poznańskim (V)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Os Priorytetowa I. Osoby młode na 
rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielone z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
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28. w sprawie przyznania Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego dotacji na zakup 
sprzętu medycznego w wysokości 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 3 szt. ssaków 
dwukomorowych – wersja mobilna, kruszarki do leków Severo. Dotacja została udzielona przez 
Gminę Mosina.  

29. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 30/2PB2/BOZR1/17 
dla spółki ASSA ABLOYENTERANCE SYSTEMS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r.  
na realizację inwestycji pn. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1  
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi Poznańskiemu 
przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie. Aneksem zwiększona zostaje wartość 
umowy o kwotę 850,00 zł netto, łączna cena netto za wykonanie przedmiotu umowy  
z uwzględnieniem aneksu wyniesie 91.250,00 zł. 

30. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej wykonanej w ramach 
zadania pn.: Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego dworu  
w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo - konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. 
Zarząd Powiatu zaakceptował zmiany w zakresie lokalizacji centrali wentylacyjnej. 

31. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Informat – 
wzmocnienie kompetencji kluczowych z matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu 
Poznańskiego” do Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie 
Komputera! Mac 21”5 – 4 sztuki o wartości łącznej 21.962,88 zł. 

32. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Informat – 
wzmocnienie kompetencji kluczowych z matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu 
Poznańskiego” do LO w Puszczykowie. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie Komputera! 
Mac 21”5 – 3 sztuki o wartości łącznej 28.202,67 zł. 

33. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej zadania pn. Przebudowa skrzyżowania na 
potrzeby budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2406P z ul. Północną 
i Południową w m. Promnice, gm. Czerwonak. Wniosek zawiera elementy, o których mowa w art. 
11b ust. 1a 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).  

34. w sprawie wydania pozytywnej opinii dla zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 
nr 2393P (ul. Gnieźnieńska) z drogą gminną (ul. Goślińska) w m. Murowana Goślina wraz z budową 
ścieżki rowerowej (chodnika). 

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

36. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na aktualizację bazy danych Systemu Informacji Prawnej „LEX dla 
Samorządu Terytorialnego”, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. 

37. w sprawie przyznania stypendium Rady Powiatu w Poznaniu. Stypendia te kierowane są do 
uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz uczniów klas 
gimnazjalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Warunkiem koniecznym  
do otrzymywania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w szkole 
prowadzonej przez Powiat Poznański, równej, co najmniej 5,0. Stypendium przyznawane jest na 
okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy), w kwocie 250,00 zł netto 
miesięcznie. Wypłaty stypendium dokonuje szkoła. Wnioski o przyznanie stypendium uczniom, 
zaopiniowane przez dyrektora szkoły, przekazane zostały do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Kryteria regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu w Poznaniu spełniają 74 wnioski 
uczniów. Stypendia otrzymali uczniowie ZS w Bolechowie - 17 uczniów, LO w Puszczykowie -  
18 uczniów, ZS nr 1 w Swarzędzu - 15 uczniów, ZS nr 2 w Swarzędzu - 6 uczniów, ZS w Rokietnicy - 
7 uczniów, ZS w Mosinie - 4 uczniów, ZS w Kórniku - 7 uczniów. Najwyższa średnia ocen wyniosła 
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5,69. Lista uczniów, którym przyznano stypendium Rady Powiatu w Poznaniu stanowi załącznik do 
uchwały. 

38. w sprawie delegowania przedstawiciela Zarządu Powiatu do składu Rady Seniorów Powiatu 
Poznańskiego. Zarząd deleguje do składu Rady Panią Elżbietę Tonder.  

39. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. „Osoba 
Niepełnosprawna – wczoraj, dziś i jutro. Powiat Poznański 2018”, przez Wielkopolski Związek 
Inwalidów Narządu Ruchu z Poznania, w kwocie 4.293,00 zł brutto, 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 ze zm.). 

40. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Remont dachu Kościoła  
w Lusowie – etap 2” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła  
w Lusowie. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 
60.000,00 zł brutto. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie 
wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 15.06.2018 r. i złożyła sprawozdanie  
z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie 
zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków  
i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził 
sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag. 

41. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej 
oraz realizację zadania, polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynków Zespołu Szkół 
im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez Zakład Instalacyjno – Budowlany Mateusz Maćkowiak z siedzibą w Lwówku, w której 
zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 1.982.650,84 zł brutto. Wykonawca zobowiązał 
się, że prace budowlane przeprowadzi w terminie do 16 tygodni od dnia przekazania terenu 
budowy i udzielił na nie 60 miesięcy gwarancji. Na realizację zadania zamierzano przeznaczyć 
kwotę 2.008.888,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 50 
tygodni od dnia podpisania umowy. Zadanie zostanie wykonane w ramach projektu: 
Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła. Wielkopolski 
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020. W przeprowadzonym postępowaniu złożono 
cztery oferty, najwyższa była na kwotę 3.216.780,69 zł brutto.  

42. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu backupu i archiwizacji 
do siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez IT – Partner Mirosław Wiszniowski z siedzibą w Lusowie, w której zaproponowano wykonanie 
zamówienia za kwotę 253.861,01 zł brutto, w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty 
podpisania umowy. Na realizację zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 266.910,00 zł brutto. 
Powyższa oferta była jedyną złożoną w przeprowadzonym postępowaniu. 

43. w sprawie przeprowadzenia w trybie z wolnej ręki postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie użytkowania 
wyposażenia Pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, zlokalizowanej  
w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach 
zaproszono firmę FESTO Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie. Termin wykonania zadania zaplanowany 
został na okres do 141 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamówienie zostanie 
zrealizowane w ramach projektu: „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia 
zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, dofinansowanego                  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Podziałanie 9.3.4. Inwestowanie w rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.  
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44. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę artykułów i gadżetów reklamowych, wykorzystywanych do 
działań promocyjnych Powiatu Poznańskiego, z podziałem na 3 części, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres  
do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.  

45. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzenia konsultacji społecznych 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”. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie dwóch spotkań,  
w których konsultantami ze strony Powiatu Poznańskiego byli: Członek Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, Pełnomocnik Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 
pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. Spotkania odbyły się w dniach:  
4 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 oraz 5 października 2018 r. w godzinach od 
14:00 do 17:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. Konsultacje 
przeprowadzono także w formie elektronicznej w dniach od 28 września do 7 października 2018 r. 
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Promocji i Aktywności 
Społecznej. Z wyżej wymienionych spotkań konsultacyjnych nie skorzystały żadne podmioty.  

46. w sprawie rozwiązania umowy nr ZP.272.00042.2018 – Część nr 2, w zakresie organizacji  
i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B – dla uczniów Zespołu Szkół w Kórniku, zawartej w dniu 
04.09.2018 r. z Panią Angeliką Jaskulską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą TODCAR 
Angelika Jaskulska. Powiat Poznański realizuje projekt pn. „Gotowi do pracy - poprawa zdolności 
do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Poznański", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, którego przedmiotem jest realizacja kursów dla uczniów i nauczycieli szkół 
kształcących zawodowo. Na podstawie umowy nr ZP.272.00042.2018 — Część nr 2 z dnia 
04.09.2018 r., Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 35 
uczniów Zespołu Szkół w Kórniku. Po wyłonieniu Wykonawcy okazało się, że 26 uczniów nie może 
wziąć udziału w kursie z przyczyn niezależnych od Stron (część uczniów przestała być uczniami  
ZS w Kórniku, a część uczniów zrealizowała kurs prawa jazdy kat. B we własnym zakresie). 
Rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem stron.  

47. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr ZP.272.00042.2018 – Część nr 3 dot. 
organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B – dla uczniów Zespołu Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie, zawartej w dniu 04.09.2018 r. z Panią Angeliką Jaskulską, prowadzącą 
działalność gospodarczą pod nazwą TODCAR Angelika Jaskulska. Powiat Poznański realizuje projekt 
pn. „Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia 
zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański", współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego 
przedmiotem jest realizacja kursów dla uczniów i nauczycieli szkół kształcących zawodowo.  
Na podstawie umowy nr ZP.272.00042.2018 - Część nr 3 z dnia 04.09.2018 r., Wykonawca jest 
zobowiązany do przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 60 uczniów Zespołu Szkół  
im. Adama Wodziczki w Mosinie. Po wyłonieniu Wykonawcy okazało się, że 11 uczniów nie może 
wziąć udziału w kursie z przyczyn niezależnych od Stron (część uczniów przestała być uczniami  
ZS w Mosinie, a część uczniów zrealizowała kurs prawa jazdy kat. B we własnym zakresie). 
Zainteresowanych udziałem w kursie pozostaje 49 uczniów. W związku z powyższym dokonuje się 
zmiany, polegającej na umniejszeniu liczby uczniów z 60 do 49 oraz zmniejszeniu wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy z kwoty 120.000,00 zł brutto do kwoty 98.000,00 zł brutto. 

48. w sprawie przyznania Nagrody Starosty Poznańskiego uczniom za wybitne osiągnięcia. Kierując się 
kryteriami regulaminu, przyznano nagrody pieniężne w łącznej wysokości 21.000,00 zł 33 uczniom, 
w tym: 3 uczniom za wybitne osiągnięcia (nagrody w wysokości: 1.000,00 zł, 2.000,00 zł  
i 3.000,00 zł) i 30 uczniom branżowej szkoły I stopnia/uczniom klas zasadniczej szkoły zawodowej 
(nagrody w wysokości 500,00 zł każda). Ponadto 3 uczniom przyznano nagrody rzeczowe w postaci 
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materiałów reklamowych Powiatu Poznańskiego, o wartości ok. 300,00 zł. Nagrodę Starosty za 
wybitne osiągnięcia można otrzymać w jednej z poniższych kategorii: 

1) jako uczeń szkoły prowadzonej przez Powiat Poznański, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami 
w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie naukowej, społecznej, 
kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody otrzymują laureaci 
konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego, 

2) jako uczeń branżowej szkoły I stopnia i uczeń klasy zasadniczej szkoły zawodowej w szkole 
prowadzonej przez Powiat Poznański, który za ostatni rok szkolny w szkole prowadzonej przez 
Powiat Poznański uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych i 4,00  
z przedmiotów ogólnokształcących, uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz nie uzyskał oceny 
niedostatecznej z żadnego z przedmiotów. 

 Lista nagrodzonych stanowi załącznik do uchwały. 
49.  w sprawie zatwierdzenia wyników Części nr 1, 2 i 4 postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia 
biurowego, z podziałem na 4 części: 

−  Część nr 1 - Artykuły biurowe - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Rodan Sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano na potrzeby porównania i oceny ofert kwotę 
50.500,00 zł brutto, z terminem dostawy wynoszącym 1 dzień roboczy od dnia złożenia 
pisemnego zlecenia. Całkowita wartość umowy wyniesie 55.000,00 zł brutto. 

−  Część nr 2 - Papier - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Rodan Sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu, w której zaproponowano na potrzeby porównania i oceny ofert kwotę  
94.400,00 zł brutto, z terminem dostawy wynoszącym 1 dzień roboczy od dnia złożenia 
pisemnego zlecenia. Całkowita wartość umowy wyniesie 85.000,00 zł brutto. 

− Część nr 4 - Materiały archiwizacyjne - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Firmę  
Usługowo - Handlową ANNA Anna Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie, w której 
zaproponowano na potrzeby porównania i oceny ofert kwotę 70.054,30 zł brutto, z terminem 
dostawy wynoszącym 1 dzień roboczy od dnia złożenia pisemnego zlecenia. Całkowita wartość 
umowy wyniesie 60.000,00 zł brutto.  

Termin realizacji zamówienia zaplanowany został do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub 
do wykorzystania kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na wykonanie poszczególnych zadań,  
przy czym rozpoczęcie świadczenia dostaw zaplanowano na 01.12.2018 r. 

50. w sprawie zatwierdzenia wyników Części nr 2 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 2, tj. dostawa skanerów 
wraz z materiałami eksploatacyjnymi, wybór oferty złożonej przez SevenComp Marcin Indrzejczak 
z siedzibą w Swarzędzu, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 41.500,20 zł 
brutto. Wykonawca zobowiązał się, że udzieli gwarancji na skanery – 24 miesiące. Na wykonanie 
zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 47.025,36 zł brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Do Części  
nr 2 postępowania złożono 4 oferty, najwyższa była na kwotę 57.676,04 zł brutto.  

51. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego Panu 
Mariuszowi Szymaniakowi, przedstawicielowi spółki EPI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – 
Wykonawcy inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pawilonu chemicznego 
Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24”. 
Pełnomocnictwo obejmuje występowanie w imieniu Zamawiającego – Powiatu Poznańskiego, 
przed urzędami administracji publicznej i instytucjami, w sprawach dotyczących uzgodnień 
dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji. 

52. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania pn. 
Modernizacja kotłowni budynku Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, 
ul. Szamotulska 24, zawartej w dniu 28.08.2018 r. z Przedsiębiorstwem GRAMET Sławomir Gray  
z siedzibą w Luboniu. Zmiana polega na rozszerzeniu zakresu przedmiotu umowy i w związku z tym 
zwiększeniu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o kwotę brutto 17.008,49 zł,  
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tj. do wysokości 247.658,44 zł brutto. W toku realizacji inwestycji stwierdzono, że istniejące 
sprzęgło hydrauliczne instalacji, z uwagi na jego znaczne zużycie, nie zapewnia prawidłowej pracy 
kotłowni gazowej. W związku z tym niezbędna jest jego wymiana. Ponadto stwierdzono, 
konieczność wymiany systemu detekcji, który jest konieczny dla prawidłowej i bezpiecznej pracy 
kotłowni.  

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

− ZS Rokietnica – 5.691,00 zł (63 maturzystów), 

− ZS Mosina – 1.265,00 zł (14), 

− ZS Kórnik – 5.149,00 zł (57), 

− LO Puszczykowo – 7.589,00 zł (84), 

− ZS nr 1 Swarzędz – 9.937,00 zł (110) 

− ZS nr 2 Swarzędz – 7.317,00 zł (81),  

− ZS Bolechowo - 6.052,00 zł (67). 
Podziału środków dokonano przy uwzględnieniu liczby maturzystów w poszczególnych szkołach, 
zgodnie z obowiązującym Programem wspierania edukacji. Zajęcia odbywać się będą od 
października do grudnia 2018 r. Liczba uczniów jest zgodna z informacjami zawartymi w Systemie 
Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018 r. 

54. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Osuszenie zawilgoconych 
pomieszczeń piwnicznych kościoła parafialnego w Konarzewie. Etap 2” przez Parafię 
Rzymskokatolicką pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie”, na kwotę 20.000,00 zł. 
Parafia wykonała w terminie prace określone w umowie z 30.05.2018 r. i złożyła sprawozdanie  
z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie 
zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną 
dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie  
i nie wniósł do niego uwag. 

55. w sprawie zmiany uchwały Nr 2931/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 4 października  
2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia 
publicznego pn. „Zdrowy senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych 
zaburzeń psychicznych” w 2018 r. Zmiana dotyczy przedłużenia terminu składania ofert (na dzień 
19.10.2018 r.) i terminu rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu (na dzień 26.10.2018 r.). 

56. w sprawie zmiany decyzji Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 4 lipca 2018 r. o przekazaniu Zespołowi 
Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie w trwały zarząd nieruchomości, 
stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej 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,  
zapisanej obecnie w księdze wieczystej KW nr P01P/00318932/8. Zmiana polega na uchyleniu  
pkt 3 i pkt 4 sentencji ww. decyzji, tj. o ustaleniu wysokości opłat rocznych za przedmiotową 
nieruchomość (pkt 3) i o możliwości aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 
(pkt 4). Obowiązujący od dnia 01.01.2018 r. przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października  
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) stanowi, że placówki 
wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli i kolegia 
pracowników służb społecznych oraz organy prowadzące te podmioty są zwolnione z opłat z tytułu 
trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność 
oświatową. W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do ustalenia opłat rocznych  
z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości przeznaczonych na działalność oświatową.  
W pozostałym zakresie przedmiotowa decyzja nie ulega zmianie. 
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57.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego 
w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie”,  
gm. Murowana Goślina. Przedmiotowa inwestycja dotyczy rozbudowy drogi gminnej (była droga 
powiatowa nr 2399P) o budowę chodnika od skrzyżowania z ul. Bernarda Kłosa w Murowanej 
Goślinie do połączenia z ul. Zielonczaną w Rakowni. 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474). Jednocześnie zaznacza 
się, że przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy wystąpić do 
Starosty Poznańskiego z wnioskiem o opinię geometrii drogi - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 
pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202). Należy ponadto uwzględnić odmienne od obecnego rozwiązanie 
skrzyżowania ul. Gnieźnieńskiej z ul. Bernarda Kłosa, w zakresie pozytywnej opinii geometrii z dnia 
18.10.2017 r., znak sprawy: WD.7121.178.2017.ZM, na styku z początkiem przedmiotowego 
projektu. 

58.  w sprawie przejęcia przez Powiat Poznański od miasta Poznania zarządzania drogami powiatowymi 
w ciągu planowanej inwestycji pod nazwą „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – 
Lotnisko Poznań – Krzesiny”. Realizacja ww. zadania obejmuje tereny powiatu poznańskiego  
i miasta Poznania. W celu zapewnienia spójności rozwiązań na terenach obu samorządów, zasadna 
jest realizacja zadania przez jeden podmiot. Z uwagi na zasięg inwestycji, która w przeważającej 
części zlokalizowana jest na terenie powiatu poznańskiego wskazane jest, aby to Powiat realizował 
przedsięwzięcie. Powyższe zadanie finansowane będzie w całości ze środków budżetu państwa, 
które przekazane zostaną w oparciu o stosowną umowę. Zadanie realizowane będzie w latach 
2019 - 2020. 

59.  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 Honda Accord o nr rej. PO 226VK. 
Upoważnienie wydano na okres od 18.10.2018 r. do 31.10.2018 r. 

60.  w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Mazur – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie, do zawarcia umowy i realizacji zadań 
związanych z realizacją projektu w ramach programu Erasmus +. Upoważnienie obejmuje 
czynności związane z realizacją projektu pod tytułem: „Europa nie wyklucza”, a w szczególności: 

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

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

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

− podpisywanie dokumentów oraz składanie oświadczeń woli dotyczących programu.  
Projekt będzie realizowany w latach 2019 - 2020 w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji 
szkolnej". W projekcie wezmą udział nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Mosinie. Realizacja projektu ma na celu m.in. podniesienie umiejętności językowych 
pracowników i poprawienie jakości zarządzania szkołą, unowocześnienie programów nauczania  
i dopasowanie ich do możliwości i potrzeb oraz zapewnienie uczniom umiejętności wymaganych 
na rynku pracy. Przewidywana wartość projektu to ok. 30.000 euro. Projekt będzie w 100 % 
finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu  

Erasmus +. 
61.  w sprawie powołania rzeczoznawcy majątkowego Pana Marka Sewkowskiego, jako biegłego  

w postępowaniu w sprawie oddania w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu 
nieruchomości położonej w Jerzykowie, gm. Pobiedziska, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb 
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Jerzykowo, ark. mapy 1, działka nr 268/9 o pow. 0,6487 ha, zapisanej w księdze wieczystej  
KW nr PO1G/00060921/5, w celu sporządzenia dwóch odrębnych opinii dla ww. nieruchomości.  

62.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pawilonu chemicznego Zespołu Szkół  
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, z firmą Biuro Obsługi 
Budownictwa Marian Wojciechowski z siedzibą w Murowanej Goślinie, za kwotę 15.000,00 zł 
brutto.  

63.  w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 38/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 26.463,64 zł (łączna cena netto za 
wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 210.716,22 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.  

64.  w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 63/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 32.048,49 zł (łączna cena netto  
za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 433.204,00 zł), dla Przedsiębiorstwa Budowy Dróg – 
Roman Dyba Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą  
nr ZP.2727.00018.2017 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, 

65.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risk) oraz ubezpieczenie OC, AC i NNW ciągnika 
rolniczego, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału  
w negocjacjach zaproszono Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group  
z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres  
do 31.12.2020 r. Zadanie przewidziane do realizacji dotyczy powtórzenia podobnego rodzaju 
zamówienia, co zamówienie podstawowe i obejmuj swoim zakresem ubezpieczenie:  

− sprzętu elektronicznego, będącego w posiadaniu SOS-W w Mosinie od wszystkich ryzyk (all 
risk), 

− OC, AC i NNW ciągnika rolniczego, użytkowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 
Wartość przedmiotowego zamówienia oszacowana została na kwotę 5.705,45 zł brutto  
i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.  

66.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę 
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco - drukujących, zatwierdzenia NWZ, powołania 
komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się firmę JM Data s.c. Żebrowski 
Jarosław, Ryciak Maciej z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został 
na okres do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty, jaką zamierza się 
przeznaczyć na wykonanie zadania, przy czym rozpoczęcie świadczenia dostaw zaplanowano na 
02.11.2018 r. 

67.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wznowienie serwisów i usług, z podziałem na 3 części, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres od 7 do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

68.   w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pt. „Program psychologiczno – 
terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie poznańskim” Fundacji PCPS – 
Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu. Zadanie będzie realizowane w okresie  
nie dłuższym niż 90 dni.  Na realizację zadnia przeznacza się kwotę w wysokości 5.000,00 zł.  
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III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Jeziora 
Swarzędzkiego oraz ulic: Strzeleckiej i Działkowej w Swarzędzu”, gm. Swarzędz - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, tereny zabudowy usługowej, tereny usług sportu  
i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, tereny wód śródlądowych, tereny urządzeń infrastruktury 
technicznej – energetyka, kanalizacja, tereny dróg publicznych – klasy głównej ruchu 
przyspieszonego, lokalnej i dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, tereny ciągów pieszych, tereny 
kolejowe. Na obszarze opracowania przebiega droga powiatowa nr 2506P, ulica Strzelecka  
w Jasinie. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 

2.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania w Lusówku – część Centrum A,  
gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza: tereny lasów i tereny zieleni izolacyjnej. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 

3.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni 
i lasów w Kobylnicy, gm. Swarzędz - 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. 
Przedmiotowy plan był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 
Postanowieniem znak: WD.673.2.156.2018.MA z dnia 05.09.2018 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu 
nie uzgodnił projektu m.in. z uwagi na brak zapisów o zakazie realizacji nowych, bezpośrednich 
zjazdów na teren drogi powiatowej z terenu oznaczonego jako 2MN. W obecnie przesłanym 
projekcie uwzględniono powyższą uwagę. 

4.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy 
zakładu produkcyjnego na działkach o nr ewid. 238/1, 237, 238/5, 238/3, zlokalizowanych  
w obrębie geodezyjnym Krąplewo, gm. Stęszew - projekt planu wyznacza teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów i zabudowy usługowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego. 

5.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon  
ul. Diamentowej II, z uwagami, że § 14 pkt 12, § 15 pkt 15 ppkt i, § 15 pkt 15 ppkt j powinny mieć 
brzmienie: 

− § 14 pkt 12 - obsługa komunikacyjna z terenów dróg publicznych dojazdowych 5KDD, 6KDD  
z dopuszczeniem obsługi komunikacyjnej poprzez teren 3IT do czasu wybudowania wiaduktu.  

− § 15 pkt 15 ppkt i - teren 9P/U – z terenów dróg publicznych dojazdowych 4KDD, 5KDD  
z dopuszczeniem obsługi komunikacyjnej poprzez teren 3IT oraz z dopuszczeniem obsługi 
komunikacyjnej z drogi publicznej głównej 1KDG na dotychczasowych zasadach do czasu 
wybudowania wiaduktu. 

− § 15 pkt 15 ppkt j - teren 10P/U – z terenu drogi publicznej dojazdowej 5KDD z dopuszczeniem 
obsługi komunikacyjnej z drogi publicznej głównej 1KDG na dotychczasowych zasadach do 
czasu wybudowania wiaduktu.  

Powyższy projekt był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu.  Postanowieniem 
znak: WD.673.2.133.2018.MA z dnia 27.08.2018 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu  
nie uzgodnił projektu planu z uwagi na brak uzgodnienia projektu planu z Zarządem Dróg 
Powiatowych w Poznaniu w zakresie „Koncepcji budowy wiaduktu nad linią kolejową w m. Suchy 
Las, ul. Sucholeska w ciągu drogi powiatowej nr 2431P wraz z przebudową skrzyżowania  
z ul Perłową”. Obecnie przesłany projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, tereny 
zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej oraz składów i magazynów, tereny obiektów 
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produkcyjnych składów i magazynów lub zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej  
oraz sportu i rekreacji wraz z zielenią urządzoną, tereny zieleni, tereny lasów, tereny zieleni 
naturalnej oraz wód powierzchniowych, tereny wód powierzchniowych, tereny infrastruktury 
technicznej – wód powierzchniowych, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, tereny 
infrastruktury technicznej, teren kolejowy, tereny komunikacji: tereny dróg publicznych głównych, 
lokalnych, dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych, teren drogi wewnętrznej – pieszo - rowerowej. 
Przesłany projekt planu uwzględnia uwagi Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Jednakże wnosi 
się, żeby w tekście planu wprowadzić zapisy: 

− § 14 pkt 12 - obsługa komunikacyjna z terenów dróg publicznych dojazdowych 5KDD, 6KDD  
z dopuszczeniem obsługi komunikacyjnej poprzez teren 3IT do czasu wybudowania wiaduktu. 

− § 15 pkt 15 ppkt i - teren 9P/U – z terenów dróg publicznych dojazdowych 4KDD, 5KDD  
z dopuszczeniem obsługi komunikacyjnej poprzez teren 3IT oraz z dopuszczeniem obsługi 
komunikacyjnej z drogi publicznej głównej 1KDG na dotychczasowych zasadach do czasu 
wybudowania wiaduktu. 

− § 15 pkt 15 ppkt j - teren 10P/U – z terenu drogi publicznej dojazdowej 5KDD z dopuszczeniem 
obsługi komunikacyjnej z drogi publicznej głównej 1KDG na dotychczasowych zasadach do 
czasu wybudowania wiaduktu. 

Ponadto w planie należy uwzględnić rozbudowę skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 2431P 
ul. Sucholeskiej z drogą gminną ul. Perłową w m. Suchy Las, gm. Suchy las zgodnie ze sporządzonym 
projektem budowlanym. Projekt można uzyskać od MBM PROJEKT Marcin Brzostowski,  
ul. Morska 9, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne. 

6. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kliny – część A,  
gm. Czerwonak - projekt wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny sportu  
i rekreacji, teren zieleni urządzonej, tereny rolnicze, teren lasu, tereny dróg publicznych, tereny 
dróg wewnętrznych. W obszarze opracowania projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2407P 
relacji Koziegłowy – Swarzędz klasy technicznej G. W przedłożonym projekcie wprowadzono nowy 
przebieg drogi powiatowej oznaczony symbolem 2-KDL. Powyższe ustalenia dotyczące. ww. drogi 
mogą naruszać interes prawny Powiatu z uwagi na skutki prawne wynikające z ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) zobowiązując powiat do 
budowy, utrzymania, ochrony i modernizacji dróg powiatowych. Konsekwencją powyższych założeń 
może być także nabycie przez powiat nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania 
pod drogi powiatowe, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) stanowiącym, że:  

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

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

W związku z powyższym uzgodnienie przedmiotowego projektu planu nakładałoby na Powiat 
Poznański dodatkowe obciążenia finansowe.  W związku z tym zarządca drogi występując o decyzję 
przy przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) przejmuje (za odszkodowaniem) wskazane w niej nieruchomości lub ich 
części. Ponadto Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że dla odcinka drogi oznaczonej symbolem 2KD-L 
wzdłuż granicy z gminą Swarzędz wyznaczono, szerokość pasa drogowego mniejszą niż normatywna 
dla dróg publicznych, niezgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
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publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Zarząd Powiatu w Poznaniu pozytywnie 
odnosi się do idei budowy nowej drogi stanowiącej połączenie istniejącej drogi powiatowej  
z projektowaną lokalizacją węzła w ciągu obwodnicy. Jednakże nie jest obecnie możliwe 
uzgodnienie projektu planu w przedmiotowym zakresie ze względu na możliwe skutki finansowe 
wynikające z budowy/rozbudowy nowego odcinka drogi oraz brak spełnienia parametrów 
technicznych, dotyczących szerokości pasa drogowego. Zarząd Powiatu zwraca również uwagę,  
że na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu opracowywane jest Studium korytarzowe, 
Koncepcji Projektowej wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla budowy 
Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi GP na odcinku 
węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5. Aktualnie trwa 
postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, którego celem jest 
wybranie wariantu przebiegu drogi oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. W związku z powyższym, 
w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Powiatowych, należy w projekcie planu zarezerwować teren dla 
przebiegu obwodnicy zgodny z ww. opracowaniem, które uzyskać można w Pracowni ELITON 
Projektowanie i nadzór w zakresie dróg, ulic i obiektów mostowych, ul. Szkolna 23, Tomice, 62-060 
Stęszew (eliton@adres.pl). 

7. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kliny – część B,  
gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
dróg publicznych, teren drogi wewnętrznej, teren rolniczy, teren infrastruktury technicznej – 
kanalizacji, teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki. W obszarze opracowania projektu 
planu przebiega droga powiatowa nr 2407P relacji Koziegłowy – Swarzędz klasy technicznej G. 
Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę, że na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu 
opracowywane jest Studium korytarzowe, Koncepcji Projektowej wraz z uzyskaniem Decyzji  
o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla budowy Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji 
Poznańskiej na parametrach drogi GP na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska –  
Uzarzewo – droga ekspresowa S5. Aktualnie trwa postępowanie w Regionalnej Dyrekcji  
Ochrony Środowiska w Poznaniu, którego celem jest wybranie wariantu przebiegu drogi oraz 
uzyskanie decyzji środowiskowej. W związku z powyższym, w uzgodnieniu z Zarządem Dróg 
Powiatowych, należy w projekcie planu zarezerwować teren dla przebiegu obwodnicy zgodny  
z ww. opracowaniem, które uzyskać można w Pracowni ELITON Projektowanie i nadzór w zakresie 
dróg, ulic i obiektów mostowych, ul. Szkolna 23, Tomice, 62-060 Stęszew (eliton@adres.pl). 

8. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  
ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Konarzewskiego w części dz. nr 243/3, 245, 246, 247, 248, 249, 
250, 251/1, 251/2, 252/2, 253, 254, 255, 256/4, 257 oraz 258/1, obręb Dębienko, gm. Stęszew - 
projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
usługowej, tereny dróg wewnętrznych. Droga powiatowa nr 2402P relacji Dopiewo – Trzcielin – 
Stęszew graniczy bezpośrednio z obszarem projektu planu. W przedłożonym projekcie  
planu, na terenie oznaczonym jako 1MN/U wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy na 8 m  
od pasa drogowego drogi powiatowej. 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.) obiekty budowlane przy drogach oraz 
niebędące obiektami budowlanymi, reklamy umieszczone przy drogach poza obszarami 
zabudowanymi, w przypadku dróg powiatowych powinny być usytuowane w odległości  
od zewnętrznej krawędzi jezdni, co najmniej 20 m. Odległość min. 20 m od krawędzi jezdni ma 
chronić budynki przed hałasem i drganiami, które są następstwem ruchu samochodowego.  
Tylko w uzasadnionych przypadkach zarządca drogi może wydać uzgodnienie, zezwalające  
na odległość bliższą dla lokalizacji obiektu budowlanego od wartości wskazanych w art. 43  
ww. ustawy. Szerokość pasa drogowego przy terenie oznaczonym jako 1 MNIU wynosi ok. 16 m,  
zaś jezdni ok 5 m. Zarząd Dróg Powiatowych przy przebudowie dróg powiatowych planuje ich 
poszerzenia dla odpowiedniego zagospodarowania pasa drogowego. W związku z powyższym 
nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów budowlanych na terenie 1MN/U należy zlokalizować 
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w odległości minimum 21 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 2402P (odległość ta uwzględnia 
docelową szerokość jezdni – 6 m). 

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Sobota, rejon ul. Poznańskiej i Kasztanowej, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej, teren 
zabudowy przemysłowo - usługowej, pas infrastruktury technicznej z możliwością rozbudowy 
terenów komunikacyjnych, tereny komunikacji: drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne.  
W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2428P relacji Golęczewo – Sobota, klasy 
technicznej Z oraz droga powiatowa nr 2400P (ul. Poznańska) relacji Napachanie – Złotkowo, klasy 
technicznej głównej (G). Przedmiotowy projekt był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu Powiatu 
w Poznaniu. Jednakże z uwagi na poszerzenie pasa drogi powiatowej 2400P nie uzgodniono 
projektu planu. W obecnie przesłanym projekcie poszerzenia zastąpiono pasem infrastruktury 
technicznej z możliwością rozbudowy terenów komunikacyjnych.  

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

1. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat, po raz kolejny, w trybie 
bezprzetargowym powierzchni użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Słowackiego 8  
w Poznaniu.  

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

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 zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018.  
5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018 - 2023. 
6. w sprawie przyjęcia „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”. 

7. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt osoby przyjętej do placówki, której zostanie 
powierzone wykonywanie zadań izby wytrzeźwień na terenie powiatu poznańskiego. 

8. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/349/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 r. 
w sprawie powierzenia Miastu Poznań prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi nr 2387P i 2507P – ul. Grunwaldzka i Wołczyńska w m. Plewiska, 
gm. Komorniki, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXVII/385/V/2017 z dnia  
26 kwietnia 2017 r. 

9. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/575/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy.  

10. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/372/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017r. 
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2392P w m. Lusówko.  

11. w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2466P - ul. Sowiniecką w m. Mosina.  

12. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/477/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 
2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2428P – ul. Lipowa w m. Golęczewo.  

13. w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2391P w m. Gołuski.  

14. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położnej w Poznaniu, przy ul. Franowo 26. 
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15. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/611/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 
roku, w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 
oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania. 

 
V. PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

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

2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidulane dla: 
a) ucznia ZS w Bolechowie w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych roku 

szkolnego 2018/2019,  
b) uczennicy ZS w Rokietnicy w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych roku 

szkolnego 2018/2019,  
c) uczennicy Zespołu Szkół w Bolechowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

dydaktycznych roku szkolnego 2018/2019. 
3. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem: 
a) o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia  

27 czerwca 2018 r. nr 15/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na 
budowie ronda - ul. Średzka w Rabowicach (poza pasem drogi powiatowej objętej wydaną decyzją 
Starosty Poznańskiego WD.6740.45.2016 nr 23/2016 z dnia 15.12.2016 r.), w zakresie zatwierdzenia 
projektu podziału nieruchomości 43/63 obręb Rabowice, w miejsce nieistniejącej na dzień wydania 
decyzji działki nr ewid. 43/38 obręb Rabowice i uchylenia projektu podziału działki nr ewi. 43/38 
obręb Rabowice, 

b) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2400 (Napachanie – Złotkowo) wraz  
ze skrzyżowaniem z drogą nr 2425P (Rokietnica - Żydowo) oraz z drogą 2423P (Mrowino – 
Rokietnica). Własnością Powiatu Poznańskiego są działki: gmina Rokietnica, obręb Rokietnica,  
ark. 3, dz. o nr ewid. 8, 13/1,  ark. 4, dz. o nr ewid. 13/2, 88/2,  

c) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Jonschera w Kicinie, gm. Czerwonak. Własnością 
Powiatu Poznańskiego jest działka: gmina Czerwonak, obręb Kicin, ark. 8, dz. o nr ewid. 234/2. 

4. Zarząd Powiatu zatwierdził informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Poznańskiego 
za rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) do informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych j.s.t. za rok szkolny 2017/2018 stosuje się art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty: „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego,  
w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok 
szkolny, w tym o wynikach: 
1) egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na 
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których 
prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, 

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra  
w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań 
własnych jednostki samorządu terytorialnego."  

Informacja zawiera prezentacje poszczególnych szkół i placówek oświatowych z podaną ilością 
nauczycieli, uczniów i słuchaczy. W 11 szkołach i 2 ośrodkach szkolno - wychowawczych 
zatrudnione były 602 osoby (526,75 etatów), uczniów było 3333.  W Poradniach Psychologiczno –
Pedagogicznych podano liczbę opinii, liczbę diagnoz psychologicznych, liczbę diagnoz 
pedagogicznych, liczbę orzeczeń o kształceniu specjalnym, nauczaniu indywidualnym, liczbę opinii 
o wczesnym wspomaganiu rozwoju, liczbę dzieci w rejonie działania Poradni, liczbę przyjętych  
w PP-P. Ponadto informacja zawiera dane dotyczące naboru do poszczególnych szkół z podaniem 
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liczby oddziałów, liczby uczniów, średniej liczby uczniów na oddział. Ponadto zawiera liczbę 
stypendystów w poszczególnych szkołach, ilość uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. 
Ponadto wskazano wysokość funduszu płac dla nauczycieli, z podziałem na stopnie awansu 
zawodowego i kwotę różnicy między faktycznie poniesionymi wydatkami, a wydatkami 
minimalnymi, jakie powinny być poniesione, ilość urlopów dla poratowania zdrowia  
w poszczególnych szkołach i placówkach. Informacja zawiera wykaz szkół i placówek 
niepublicznych, wpisanych do ewidencji, dotowanych przez powiat, liczbę uczniów, wydatki 
poniesione na prowadzenie szkół i placówek publicznych, wydatki poniesione na dotacje dla szkół 
i placówek niepublicznych. Informacja zawiera wykaz wyników egzaminu gimnazjalnego,  
z podaniem ilości przystępujących uczniów i średnich wyników w poszczególnych częściach 
egzaminu, egzaminu maturalnego z podziałem na szkołę, liczbę absolwentów, ilość osób, która 
przystąpiła do egzaminu, ilość osób, która zdała po poprawkach, procent zdawalności  
po poprawkach, egzaminy zawodowe z podziałem na szkoły, zawody, ilości osób, które przystąpiło 
do egzaminu, ile osób zdało, % zdawalności i zdawalność w Okręgu. Prezentacja przedstawia 
również ilość absolwentów, którzy otrzymali dyplom zawodowy z podziałem na szkoły, zawód, 
liczbę absolwentów. Informacja o kontrolach zawiera nazwę jednostki, temat kontroli, wyniki 
kontroli oraz termin kontroli.  Informacja o inwestycjach i remontach zawiera nazwę jednostki, 
nazwę zadania, koszt realizacji oraz termin realizacji. Ponadto zawarta jest informacja o zakupie  
w ramach projektu autobusu dla SOS-W dla Dzieci Niewidomych w Owińskach i budowie Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 1 w Swarzędzu, wizualizacja rozbudowy ZS w Bolechowie – 
Szkoła w Murowanej Goślinie.  Końcowa tabela przedstawia prognozę demograficzną do 2050 roku 
dla 15 i 16 latków. 
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