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OP.0021.10.2018 

 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 22 października 2018 r. do 20 listopada 2018 r. 
 

 
I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

W okresie od 22 października 2018 r. do 20 listopada 2018 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 
1. 26 października 2018 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu   Zygmunt Jeżewski, 
 
2. 29 października 2018 r., godz. 10:00, 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. 31 października 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, 
 
4. 8 listopada 2018 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Członek Zarządu     Zygmunt Jeżewski 
 Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
      w części posiedzenia: 
      Radca Prawny Ewa Woroniecka – Andrzejczak, 
      Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów Ewa Michalak, 
      Starszy Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów Joanna Jaskulska, 
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5. 14 listopada 2018 r., godz. 12:30, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu     Zygmunt Jeżewski 
 Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
6. 19 listopada 2018 r., godz. 14:30, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu     Zygmunt Jeżewski 
 Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 
1.  w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 23 postanowienia  

(w tym 6 o nieuzgodnieniu), 
2.  w sprawie zatwierdzenia wyników 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. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty Fundacji  
PETRA senior z siedzibą w Poznaniu, której udzielono dotację na realizację zadania w kwocie 
15.000,00 zł,  

3.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 12/MG/Z, na wykonanie okładzin 
ściennych i sufitowych, na kwotę 260.796,00 zł netto w zakresie określonym w § 2 ust. 1, 4 i 5  
ww. umowy, dla Sylwia Lehmann SUF - SYSTEM P.H.U., 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, 

4.  w sprawie podpisania umowy na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet (łącze zapasowe) dla 
potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu przez okres 2 lat, z Instytutem Chemii Bioorganicznej 
Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe z siedzibą w Poznaniu, 
za kwotę 23.616,00 zł brutto, płatność z budżetu roku 2019, 2020 i 2021. Umowa zostanie 
podpisana na okres od 20.01.2019 r. do 19.01.2021 r.,  

5.  w sprawie podpisania umowy na świadczenie usługi tłumaczeń z zakresu polskiego języka 
migowego i systemu języka migowego na odległość przy zastosowaniu Systemu Komunikacji 
Niewerbalnej, przez okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r., z firmą SEVENET S.A. z siedzibą  
w Gdańsku. Całkowity koszt umowy wyniesie 14.907,60 zł brutto, płatność z budżetu roku 2019  
i 2020,  

6.  w sprawie podpisania umowy na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet (łącze podstawowe) 
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu przez okres od 02.02.2019 r. do 01.02.2021 r.,  
z firmą NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie, za kwotę 26.568,00 zł brutto, płatność z budżetu roku 
2019, 2020 i 2021, 

7.  w sprawie rozbudowy sieci strukturalnej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy  
ul. Słowackiego 8, przez firmę T.T. SYSTEMS Sp. J. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 1.286,46 zł, 

8.  w sprawie podpisania umowy na świadczenie usług administrowania centralami telefonicznymi, 
wykonywania napraw sieci telefonicznej, teleinformatycznej, central i innych urządzeń 
telefonicznych we wskazanych obiektach z firmą T.T. SYSTEMS Waldemar Pudelski Barbara 
Banaszak - Pudelska Spółka Jawna z siedzibą w Promnicach, na łączną kwotę 30.000,00 zł brutto. 
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Firma T.T. Systems s.j. świadczyć będzie usługi na terenie budynków przy ul. Jackowskiego 18  
i Słowackiego 8 w Poznaniu oraz filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie, Czerwonaku 
oraz Pobiedziskach. Podpisanie umowy gwarantuje prawidłowość wykonania prac w zakresie 
administracji, reakcji na zgłaszane awarie i zmiany w konfiguracji działania central telefonicznych, 
jak również wykonania konserwacji i napraw urządzeń wchodzących w skład systemu. Umowa 
zostanie podpisana na okres 12 miesięcy, 

9.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy 
Wierzbowej, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 144/11, 144/42, 
144/29, 145/99, 145/97, 143/62, 143/58, 143/53, cz. dz. 144/41, cz. dz. 145/77, cz. dz. 143/44, 
obręb Skrzynki w miejscowości Mościenica, gm. Kórnik. Przedmiotowa droga uzupełnia sieć dróg 
służących miejscowym potrzebom, a działki ewidencyjne, na których jest zlokalizowana droga 
stanowią własność gminy. Droga będzie stanowić kontynuację wybudowanej w 2007 r. w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Obwodnicy m. Kórnika 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 Kostrzyn - Śrem - Rawicz (projekt nr Z/2.30/1/1.1.1/186/04). 
Ww. program dotyczy budowy dróg publicznych. Obecnie droga jest w fazie budowy, co stanowi 
podstawę do zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych, 

10.   w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania pn.: 
Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 –  
etap I. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian zapisów w umowie  
nr ZP.272.00045.2017, zawartej w dniu 27.12.2017 r., ze spółką ORLIKON Sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu, w zakresie dotyczącym zwiększenia zakresu przedmiotu umowy oraz zwiększenia 
wynagrodzenia za wykonanie zwiększonego zakresu przedmiotu umowy, o kwotę brutto  
25.574,96 zł, tj. do wysokości brutto 12.237.060,19 zł. Zwiększony zakres przedmiotu umowy 
wykonany zostanie w terminie 5 tygodni od dnia podpisania aneksu do umowy, nie później niż  
do dnia 05.12.2018 r.,  

11.  w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Pani 
Teresie Gromadzińskiej do podpisywania wspólnie z członkiem Zarządu Powiatu w Poznaniu 
porozumień i umów wraz z aneksami w sprawach: 
 przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę  

i wychowanie w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - 
wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub w interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.), 

 udzielania dotacji na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), za wyjątkiem zadań wynikających z ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), 

 dofinansowania ze środków budżetowych oraz środków PFRON kosztów działalności 
warsztatów terapii zajęciowej, mających siedzibę na terenie powiatu poznańskiego na 
podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), 

 wysokości i zasad pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do mieszkańców powiatu 
poznańskiego, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów 
oraz w odniesieniu do mieszkańców innych powiatów uczestniczących w warsztatach terapii 
zajęciowej na terenie powiatu poznańskiego, na podstawie art. 10b ust. 6 ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, 

12. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pt. „Renowacja elewacji zewnętrznej 
drewnianego budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie: II etap: nastawnia oraz 
elewacja zewnętrzna budynku od strony lasu” przez Panią Katarzynę i Pana Zbigniewa Bekasiak.  
Pani Katarzyna i Pan Zbigniew Bekasiak wykonali w terminie prace określone w umowie  
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z dnia 29.06.2018 r. na kwotę 25.000,00 zł i złożyli 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, 

13. w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie na zawarcie umowy 
użyczenia pomieszczenia szkoły z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia o powierzchni 15,24 m2 ,znajdującego się  
na parterze budynku Szkoły, zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Mosinie, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Mosina, ark. mapy 22, działki nr 1206/3, 1208/1, 1207/1 
oraz 1209/1, zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01M/00035814/4, z przeznaczeniem  
na gabinet pielęgniarski. Przedmiotowe działki stanowią własność Powiatu Poznańskiego  
w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie. Umowa użyczenia zawarta zostanie  
z Panią Ewą Krakowiak prowadzącą działalność pod nazwą Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, 
Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej, Ewa Krakowiak z siedzibą w Mosinie. 
Umowa użyczenia zawarta zostanie na czas nieoznaczony począwszy od dnia 01.01.2019 r., 

14. w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie na zawarcie umowy 
użyczenia pomieszczenia sali gimnastycznej o powierzchni 214,22 m2, znajdującej się  
w budynku Szkoły, zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Mosinie, oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Mosina, ark. mapy 22, działki nr 1206/3, 1208/1, 1207/1 
oraz 1209/1, zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01M/00035814/4, w celu realizacji zadań  
w zakresie wychowania fizycznego i sportu młodzieży szkolnej oraz innych zadań związanych  
z działalnością podmiotu biorącego nieruchomość w użyczenie. Przedmiotowe działki stanowią 
własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie. 
Umowa użyczenia zawarta zostanie z organizacją pożytku publicznego - Szkolnym Związkiem 
Sportowym „Wielkopolska" z siedzibą w Poznaniu, na czas nieoznaczony, począwszy od dnia 
01.01.2019 r., 

15. w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie na zawarcie  
umowy najmu powierzchni szkoły pod lokalizację automatów z napojami i słodyczami – 2 m2, 
znajdującej się na korytarzu II piętra budynku Szkoły, zlokalizowanego na nieruchomości położonej 
w Mosinie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Mosina, ark. mapy 22, działki  
nr 1206/3, 1208/1, 1207/1 oraz 1209/1, zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01M/00035814/4, 
z przeznaczeniem pod lokalizację automatów z napojami i słodyczami. Przedmiotowe działki 
stanowią własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. A. Wodziczki  
w Mosinie. Umowa najmu zawarta zostanie ze spółką Kingscup Polska s.c. z siedzibą w Luboniu, 
na czas nieoznaczony począwszy od dnia 01.01.2019 r., 

16. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. „Wielkopolskim szlakiem 
niepodległości” przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy, 

17. w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Kaczmarka - Dyrektora Zespołu Szkół im. J. i Z. 
Zamoyskich w Rokietnicy do podpisania i złożenia wniosku oraz do zawarcia umowy i realizacji 
zadań związanych ze świadczeniem usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 

18. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę pomocy 
naukowych obejmujących swoim zakresem materiały dydaktyczne na potrzeby zajęć dodatkowych 
(wyrównawczych) i zajęć z doradztwa zawodowego, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszono EDU – PASJA Sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu, 

19. w sprawie podpisania umowy na świadczenie usługi dostępu do sieci PESEL - NET dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  
na kwotę 5.904,00 zł.  Płatność nastąpi z budżetu roku 2018, 2019 i 2020. Umowa obowiązuje od 
dnia 01.11.2018 r. do 31.10.2020 r., 

20. w sprawie wyrażenia zgody na usługę wdrożenia oprogramowania Commvault Simpana wraz  
z autoryzowanym szkoleniem, przez firmę IT - Partner z siedzibą w Dąbrowie k. Poznania, za łączną 
kwotę 47.355,00 zł brutto, 
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21. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania, 
polegającego na przebudowie domków szeregowych, w celu ich adaptacji na mieszkania  
chronione – wspierane, zlokalizowanych w Lisówkach na terenie Domu Pomocy Społecznej,  
ul. Leśne Zacisze 2, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

22. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi powdrożeniowej opieki autorskiej 
dotyczącej programu PZOON wspierającego proces orzeczniczy w Powiatowym Zespole do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą 
zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. ITTI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zadanie 
będzie realizowane w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania 
kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na jego wykonanie, tj. do wysokości 150.000,00 zł brutto, 

23. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę materiałów eksploatacyjnych do 
urządzeń kopiująco – drukujących. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą 
biorącym udział w negocjacjach, tj. IM Data Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Warszawie. Zamówienie 
będzie realizowane w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania 
kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na jego wykonanie, tj. do wysokości 200.000,00 zł brutto, 
zgodnie z wynegocjowanymi cenami jednostkowymi brutto. Materiały będą dostarczane  
w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego zlecenia, 

24. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Moniuszki  
w Puszczykowie”. Wniosek zawiera elementy wskazane 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), 

25. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ulicy Wierzbowej  
w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką”. Wniosek zawiera elementy wskazane 
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), 

26. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Witkowej  
w Rokietnicy”. Wniosek zawiera elementy wskazane 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), 

27. 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 – część II”. Uznaje się celowość zwiększenia zakresu realizacji 
zadania i postanawia się zamieścić ofertę Fundacji PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki 
Społecznej z siedzibą w Poznaniu na okres siedmiu dni w Biuletynie Informacji Publicznej,  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego. Oferta stanowi załącznik  
do niniejszej uchwały. Uchwałą Nr 2979/2018 z dnia 18 października 2018 r. Zarząd Powiatu  
w Poznaniu powierzył realizację zadania pod tytułem „Program psychologiczno - terapeutyczny  
dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie poznańskim" Fundacji PCPS - Poznańskie 
Centrum Profilaktyki Społecznej. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 5.000,00 zł pochodzącą 
z dotacji celowej z budżetu państwa. Pismem z dnia 04.10.2018 r. Wojewoda Wielkopolski przyznał 
dodatkowe środki na realizację ww. zadania w kwocie 3.540,00 zł. Fundacja PCPS - Poznańskie 
Centrum Profilaktyki Społecznej zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, złożyła ofertę na realizację ww. zadania w zwiększonym zakresie. Całkowity koszt 
realizacji zadania zwiększył się o kwotę 3.540,00 zł (tj. łącznie będzie wynosił 8.540,00 zł). Okres 
realizacji zadania nie ulega zmianie, 

28. 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. Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na dokonanie zmiany w umowie ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r., zawartej z BUDIMEX S.A. 
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z siedzibą w Warszawie, dla zadania pn.: Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole 
Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, polegającej na 
zmianie terminu rozliczenia inwestycji do dnia 20.11.2018 r., 

29. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na wznowienie serwisów i usług, z podziałem na 3 części, 
ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (nie zostały złożone żadne oferty). 
Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę: Część nr 1 – Wznowienie usług serwisowych 
na urządzenia sieciowe – 30.750,00 zł brutto, Część nr 2 – Wznowienie serwisów na urządzenia 
serwerowe – 38.499,00 zł brutto, Część nr 3 – Wznowienie usługi Software Assurance  
na oprogramowanie – 15.375,00 zł brutto,  

30. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na aktualizację bazy danych Systemu Informacji 
Prawnej „LEX dla Samorządu Terytorialnego”. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 80.442,00 zł brutto. 
Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 80.000,00 zł brutto. W budżecie Powiatu 
Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do realizacji zamówienia,  
w wysokości odpowiadającej wynegocjowanej cenie brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., 

31. w sprawie zatwierdzenia wyników w zakresie części 1 i 2 postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, 
uruchomienie oraz szkolenie w zakresie użytkowania wyposażenia pracowni dydaktycznych, 
zlokalizowanych w ZS Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A,  
z podziałem na 3 części. Zarząd Powiatu zatwierdził w zakresie: 
 Części nr 1 - Pracownia informatyczna programowania CAD/CAM/CNC oraz Pracownia obsługi 

urządzeń sterowanych numerycznie CNC – wybór oferty złożonej przez Megamaszyny Rafał 
Pajek z siedzibą w Spóroku, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 
1.867.777,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, że dostawę wraz z montażem zrealizuje  
w terminie do 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i udzieli: 24 miesięcy 
gwarancji na obrabiarkę numeryczną tokarkę CNC oraz 24 miesięcy gwarancji na obrabiarkę 
numeryczną frezarkę CNC. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę  
1.627.004,64 zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki 
finansowe niezbędne do wykonania ww. zamówienia, w wysokości odpowiadającej cenie 
brutto zaproponowanej w ofercie, 

 Części nr 2 - Pracownia Techniczna - Krajalnia metali – wybór oferty złożonej przez ZDT TOP 
PORĘBA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Porębie, w której zaproponowano realizację zamówienia 
za kwotę 391.922,28 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, że dostawę wraz  
z montażem zrealizuje w terminie do 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy  
i udzieli: 24 miesięcy gwarancji na automatyczną przecinarkę taśmową (piła taśmowa) poziomą 
z podajnikiem przesuwnym i imadłem podającym oraz 24 miesięcy gwarancji na nożyce 
gilotynowe hydrauliczne do cięcia metali. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć 
kwotę 356.000,00 zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki 
finansowe niezbędne do wykonania ww. zamówienia, w wysokości odpowiadającej cenie 
brutto zaproponowanej w ofercie.  

Zadanie w zakresie każdej części zostanie wykonane w ramach projektu „Gotowi do pracy - rozwój 
infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 9.3.4. 
Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania. 
Przedmiotowe oferty były jedynymi złożonymi do części nr 1 i 2  w prowadzonym postępowaniu. 
W zakresie części nr 3 – Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych 
postępowanie zostało unieważnione Uchwałą Nr 2829/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 
27 sierpnia 2018 r., ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
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32. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1242/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 października  
2016 roku w sprawie określenia procedur zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym 
oraz podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. W celu usprawnienia formy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, opierając się nie tylko na nowelizowanych przepisach, ale też na doświadczeniach 
współpracy z podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację z budżetu powiatu, konieczna 
jest aktualizacja ramowego wzoru ogłoszenia, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1  
do niniejszej uchwały. Jednocześnie uchyla się załącznik nr 3 i 4 Uchwały Nr 1242/2016 Zarządu 
Powiatu w Poznaniu z dnia 26 października 2016 r., ponieważ zapisy znajdujące się w § 5  
i związanych z nim załącznikach do ww. Uchwały, zostały umieszczone w punkcie IV Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z organizacjami pozarządowymi (...) w roku 2019, 

33. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu budowy ul. Rolnej w Kicinie, gm. Czerwonak. 
Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy drogi gminnej za skrzyżowaniem z ul. Poznańską (droga 
powiatowa nr 2407P), za połączeniem z ul. Zbożową. 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,  

34. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu budowy ul. Północnej w Promnicach,  
gm. Czerwonak. Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy drogi gminnej ze skrzyżowaniem  
z ul. Wojska Polskiego (droga powiatowa nr 2406P) do granicy gminy Murowana Goślina. Wniosek 
zawiera elementy wynikające z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1474). Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję,  

35. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431  
Rogalin – Kórnik”. 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, 

36. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonych do oddania w najem,  
na okres 3 lat, po raz kolejny, w trybie bezprzetargowym, powierzchni użytkowych - części dachu 
budynku o powierzchni 80 m2 pod maszty antenowe oraz pomieszczenia na poddaszu  
o powierzchni 15 m2 dla urządzeń transmisyjnych - o łącznej powierzchni użytkowej 95 m2, 
znajdujących się w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, na rzecz T - Mobile Polska S. A. 
Wykaz, który stanowi załącznik do uchwały, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres  
21 dni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18  
i ul. Słowackiego 8 oraz zamieszczony na stronach internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl  
i www.powiat.poznan.pl. Ponadto, informacja o zamieszczeniu wykazu została podana do 
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wysokość miesięcznego czynszu najmu 
kontynuowana będzie na dotychczasowych warunkach finansowych i będzie wynosić  3.300,00 zł 
netto (4.059,00 zł brutto),  

37. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018, 
38.  w sprawie wyrażenia zgody Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach na zawarcie umowy najmu  

2 m2 powierzchni użytkowej pod automaty spożywcze w budynku zlokalizowanym na działce  
nr 284/21, obręb Trzcielin, gmina Dopiewo. Wyraża się zgodę Domowi Pomocy Społecznej  
w Lisówkach na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej znajdującej się na parterze 
budynku administracyjno - rehabilitacyjnego, zlokalizowanego na nieruchomości położonej  
na terenie gminy Dopiewo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb 0009 Trzcielin, 
ark. mapy 1, działka nr 284/21, zapisanej w księdze wieczystej nr P01P/00238561/1, w celu 
zainstalowania automatów z napojami i przekąskami. Przedmiotowa działka stanowi własność 
Powiatu Poznańskiego. Umowa najmu zawarta zostanie z firmą Waldemar Maćkowiak Maple 
Vending z siedzibą w Stęszewie, na czas oznaczony od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., 

39.  w sprawie wyrażenia zgody Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach na zawarcie umowy najmu 
lokalu mieszkalnego o pow. 51,30 m2 w budynku hotelu pracowniczego, zlokalizowanego na 
działce nr 284/21, obręb Trzcielin, gmina Dopiewo. Wyraża się zgodę Domowi Pomocy Społecznej 
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w Lisówkach na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na piętrze budynku hotelu 
pracowniczego, zlokalizowanego na nieruchomości położonej na terenie gminy Dopiewo, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb 0009 Trzcielin, ark. mapy 1, działka  
nr 284/21, zapisanej w księdze wieczystej nr P01P/00238561/1, w celu wykorzystywania jako lokal 
mieszkalny dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Przedmiotowa działka stanowi 
własność Powiatu Poznańskiego. Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony od dnia  
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., 

40.  w sprawie wyrażenia zgody Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach na zawarcie umowy najmu 
placu utwardzonego zlokalizowanego na działce nr 284/21, obręb Trzcielin, gmina Dopiewo. 
Wyraża się zgodę Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach na zawarcie umowy najmu placu 
utwardzonego o pow. 161,20 m2, znajdującego się przy kotłowni, zlokalizowanego na 
nieruchomości położonej na terenie gminy Dopiewo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako: obręb 0009 Trzcielin, ark. mapy 1, działka nr 284/21, zapisanej w księdze wieczystej  
nr P01P/00238561/1, w celu wykorzystywania placu w charakterze placu manewrowego. 
Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Poznańskiego. Umowa najmu zawarta  
zostanie z firmą Jakub Bukowski OSK Expert z siedzibą w Dopiewie, na czas oznaczony od dnia  
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., 

41.  w sprawie wyrażenia zgody Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia znajdującego się w budynku zlokalizowanym na działce nr 284/21, obręb Trzcielin, 
gmina Dopiewo. Wyraża się zgodę Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach na zawarcie umowy 
najmu pomieszczenia o pow. 33,85 m2, znajdującego się na parterze budynku administracyjno -
rehabilitacyjnego, zlokalizowanego na nieruchomości położonej na terenie gminy Dopiewo, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb 0009 Trzcielin, ark. mapy 1, działka  
nr 284/21, zapisanej w księdze wieczystej nr P01P/00238561/1, w celu prowadzenia sklepiku 
wielobranżowego. Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Poznańskiego. Umowa najmu 
zawarta zostanie na czas oznaczony od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., 

42.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku prowadzenia punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
poznańskiego, w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Ogłoszenie stanowi 
załącznik do uchwały. Treść ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Poznańskiego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 
oraz na stronie internetowej Powiatu. Środki finansowe na realizację zadania stanowią dotację 
celową pochodząca z budżetu państwa. Wojewoda Wielkopolski poinformował, że projektowany 
poziom dotacji w 2019 r. na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy 
prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyniesie 990.000,00 zł.  
Z powyższej kwoty na zadanie będące przedmiotem ogłoszenia w 2019 roku łącznie planuje się 
przeznaczyć środki finansowe w wysokości 510.180,00 zł, z czego kwotę 480.480,00 zł na 
prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, natomiast kwotę 29.700,00 zł przeznacza się na realizację przez organizacje 
pozarządowe zadań z zakresu edukacji prawnej. Zgodnie z zasadami ustalania ilości punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej, Powiat Poznański w 2019 r. zobowiązany jest do utworzenia  
15 punktów,  

43.   w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
434 – ścieżka rowerowa od skrzyżowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej, gm. Kleszczewo. 
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), 

44.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2017 r. z wykonania przez Powiat Poznański dotacji 
celowych na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
dotacji celowych przekazanych gminom na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień.  W roku 2017 ze środków finansowych zabezpieczonych  
w budżecie powiatu na wykonanie zadań bieżącego utrzymania, realizowanego na podstawie 
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porozumień/umów między jst, przeznaczono kwotę 189.600,00 zł na bieżące utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie miasta Murowana Goślina. Sprawozdanie złożone zostało w dniu 
05.02.2018 r., które w związku z uwagami zaakceptowane zostało po dokonaniu uzupełnienia  
w dniu 25.10.2018 r. Stwierdzono prawidłowość wykonania zadań i wykorzystania przekazanych 
dotacji, 

45.  w sprawie zmiany uchwały nr 2955/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 października  
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr ZP.272.00043.2018 –  
Część nr 3, dot. organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazy kat. B dla uczniów Zespołu Szkół  
im. Adama Wodziczki w Mosinie. Zmiana dotyczy zmniejszenia wysokości wynagrodzenia o kwotę 
32.000,00 zł, do kwoty 88.000,00 zł brutto, z uwagi na zmniejszenie ilości uczniów biorących udział 
w kursie prawa jazdy kat. B, 

46.  w sprawie potwierdzenia umowy dzierżawy pomieszczeń kuchni znajdującej się w budynku 
zlokalizowanym na działce 284/21 obręb Trzcielin, gmina Dopiewo, zawartej przez Dom Pomocy 
Społecznej w Lisówkach. Zarząd Powiatu potwierdza umowę dzierżawy pomieszczeń kuchni  
o pow. 522,80 m2, znajdujących się na parterze budynku kuchni, zlokalizowanego na 
nieruchomości położonej na terenie gminy Dopiewo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako: obręb 0009 Trzcielin, ark. mapy 1, działka nr 284/21, zapisanej w księdze wieczystej  
nr P01P/00238561/1, w celu świadczenia usług całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Lisówkach, zawartą w dniu 01.01.2018 r. przez Dom Pomocy Społecznej  
w Lisówkach z Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowym Martina Catering Sp. z.o.o. z siedzibą  
w Poznaniu oraz Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo - Usługowym Eksport - lmport 
Martina Walczak Mirosław z siedzibą w Żninie. Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu 
Poznańskiego. Umowa dzierżawy została zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2018 r. do  
31.12.2020 r., 

47.  w sprawie zmiany uchwały Nr 2979/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 18 października  
2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pt. Program psychologiczno -
terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie poznańskim”. Zmiana dotyczy 
zwiększenia kwoty dotacji na wykonanie zadania dla Fundacji PCPS - Poznańskie Centrum 
Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu, o kwotę  3.540,00 zł. Szczegółowe warunki realizacji 
zadania zostaną określone w aneksie do umowy zawartej z Fundacją, 

48.  w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu 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, prowadzącego stację demontażu pojazdów do 
odbioru z parkingu i demontażu pojazdu marki Mitsubishi Carisma nr rej. PP 14511. Upoważnienie 
wydano na okres od 08.11.2018 r. do 19.11.2018 r.,  

49.   w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. 
„Wielkopolskim szlakiem niepodległości”, przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina 
Samy, w kwocie 7.400,00 zł brutto, 

50.   w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  
nr 2489P wraz z przepustem na rzece Głuszynka w m. Kamionki”. 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), 

51.   w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na wznowienie usług 
serwisowych na urządzenia sieciowe, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej.  
Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszono firmę POINT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  

52.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na wznowienie 
serwisów na urządzenia serwerowe, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej.  
Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszono firmę Hardsoft Telkom Jarosław Kaźmierczak  
z siedzibą w Poznaniu,  

53.   w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na wznowienie usług 
Software Assurance na oprogramowanie, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej.  
Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszono firmę A.P.N. S.A. z siedzibą w Warszawie,  
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54.   w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk (all risk) oraz ubezpieczenie OC, AC i NNW ciągnika rolniczego. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, 
tj. COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, 
który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 5.700,13 zł brutto. Termin realizacji ogłoszenia 
zaplanowany został na okres do dnia 31.12.2020 r. Zadanie będzie realizowane w ramach 
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac do usług będących przedmiotem 
zawartej w dniu 21.11.2017 r. umowy,  

55.   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od umowy nr ZP.272.00009.2018 z dnia 17 kwietnia 
2018 r. zawartej z POWERSUN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na wykonanie dokumentacji 
projektowej pn.: Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz 
z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych, z uwagi na niewykonanie przedmiotu 
umowy w terminie, 

56.   w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 39/2PB2/BOZR1/18, 
dla firmy Sean Dariusz Serocki z siedzibą w Szczecinie, 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 zostaje zwiększona wartość umowy o kwotę netto 28.265,33 zł. 
Łączna cena netto za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 117.465,60 zł, 

57.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania  
pn. Rozbudowa ZS im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, 
ul. Szkolna 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian zapisów w umowie  
nr ZP.272.00057.2017, zawartej w dniu 15.02.2018 r., ze spółką Jack - Bud Polska Sp. z o.o. Sp. k.  
z siedzibą w Poznaniu, dotyczących: zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, zwiększenia 
wynagrodzenia za wykonanie zwiększonego zakresu przedmiotu umowy o kwotę brutto  
405.326,47 zł, tj. do wysokości brutto 15.232.479,66 zł oraz przedłużenia terminu realizacji 
przedmiotu umowy o 21 dni,  

58.  w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 78/2PB2/BOZR1/18 
dla firmy Perfect Space Halina Patalas z siedzibą w Glinnie, 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 zostaje zwiększona wartość umowy o kwotę netto 1.244,52 zł.  
Łączna cena netto za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 32.366,44 zł, 

59.  w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 3 do umowy o podwykonawstwo nr 69/2PB2/BOZR1/18, 
dla firmy EM KO Piotr Koplin z siedzibą w Poznaniu, przedstawionego zgodnie z umową 
wykonawczą nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r., na realizację inwestycji pn.: Budowa 
Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich  
w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę BUDIMEX S.A.  
z siedzibą w Warszawie. Aneksem zostaje zwiększona wartość umowy o kwotę netto 17.456,08 zł. 
Łączna cena netto za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 80.314,30 zł, 

60.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 16/MG/Z, na dostawę i montaż 
ścianek systemowych z paneli HPL, w zakresie określonym w § 2 ust. 1, 4 i 5 ww. umowy, dla spółki 
SANIPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu, na kwotę netto 32.230,00 zł, 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, 

61.  w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez Dyrektora Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Swarzędzu Panią Adrianę Jankowską - Semik, w Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej, w terminie od 08.11.2018 r.  
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do  31.12.2018 r., w wymiarze 9 godzin tygodniowo. Praca wykonywana dodatkowo nie będzie 
kolidowała z wykonywaniem obowiązków Dyrektor PP-P w Swarzędzu,  

62.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych  
w Owińskach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym 
składzie: Monika Lis - Nożyńska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodniczący, 
Adela Łabuzińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek Komisji, 
Maria Tomaszewska - dyrektor ośrodka - członek Komisji, Bożena Mazur- ekspert - członek Komisji, 
Izabela Maria Bajbak - ekspert - członek Komisji.  Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów 
zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2018 rok,  

63.  w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2018, 
64.  w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata  

2019 – 2023. Uchwała została przekazana Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 
65. w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019. Uchwała została 

przekazana Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 
66. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na rok 2018 – 2023, 
67. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa ul. Malinowej w m. Przeźmierowo”.  

Wniosek zawiera elementy zawarte 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). Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 

68. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zmówienia z wolnej ręki w ramach zadania, 
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00045.2017  
z dnia 27.12.2017 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu 
cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap I, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszono Orlikon Sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu. Zadanie przewidziane do realizacji dotyczy powtórzenia podobnego rodzaju prac  
do robót będących przedmiotem zamówienia podstawowego i obejmuje swoim zakresem: 
 wymianę drzwi przeciwpożarowych w budynku nr 8, która jest niezbędna do zapewnienia 

kompleksowej ochrony przeciwpożarowej, z uwagi na użytkowanie obiektu głównie przez 
osoby niepełnosprawne, 

 wymianę, będących w złym stanie technicznym drzwi do pomieszczenia piwnicy budynku A, 
które ma zostać udostępnione do zwiedzania, 

 wykonanie zwiększonych ilości instalacji elektrycznych, którego konieczność nastąpiła po 
przeprowadzeniu rozbiórek, w tym skuciu tynków, 

69. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego  
w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony  
i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności, w roku 2019. Konkurs obejmuje oferty 
wykonania zadań, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 12.01.2019 r., a kończy  
nie później niż 10.12.2019 r. Oferty można składać od dnia 15.11.2018 r. do 06.12.2018 r. 
Wysokość środków przeznaczonych w 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu: 
 edukacji – 60.000,00 zł brutto, 
 kultury i sztuki – 550.000,00 zł brutto, 
 kultury fizycznej i turystyki – 710.000,00 zł brutto, 
 pomocy społecznej – 450.000,00 zł brutto, 
 ochrony i promocji zdrowia – 90.000,00 zł brutto, 
 ratownictwa i ochrony ludności – 40.000,00 zł brutto. 
Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały,  

70. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone  
w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2019 roku prowadzenia punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu 
poznańskiego. Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
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pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) organ administracji 
publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert, powołuje komisję konkursową w celu opiniowania 
złożonych ofert. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego  
tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione  
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, 
biorące udział w konkursie. Z głosem doradczym w pracach komisji mogą brać udział osoby 
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, w jakiej organizowany jest konkurs. Do członków 
komisji stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia 
pracownika. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisja 
konkursowa ma za zadanie opiniowanie ofert. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu administracji 
publicznej. Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 22.11.2018 r. do godz. 15.30. 
Szczegółowe warunki naboru określone są w ogłoszeniu o naborze członków Komisji Konkursowej, 
stanowiącym załącznik do uchwały, 

71. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację spotkania integracyjnego dla osób 
niepełnosprawnych, z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, w wysokości 
11.000,00 zł, (w tym 7.000,00 zł na zakup usługi organizacji spotkania i 4.000,00 zł na zakup 
upominków dla uczestników). Organizacja imprezy, która odbędzie się w dniu 04.12.2018 r.  
w Mosińskim Ośrodku Kultury, zlecona zostanie firmie Eurozet Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie. 
Udział w niej wezmą uczestnicy 9 warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu poznańskiego, 
uczniowie/wychowankowie 2 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych w Mosinie  
i Owińskach oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie. W programie 
imprezy planowane są różnego rodzaju atrakcje m.in. muzyczno – taneczne, konkursy, opieka 
animatorów oraz ciepły poczęstunek i słodkie upominki. Ponadto w ramach upominków zostaną 
zakupione drobne sprzęty RTV, z przeznaczeniem do pracowni muzycznych w ww. placówkach,  

72. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację imprezy mikołajkowo - gwiazdkowej 
dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego, w wysokości 
15.000,00 zł.  Impreza odbędzie się w dniu 07.12.2018 r. w MK Bowling i Fitness Point w Galerii 
MM przy ul. Św. Marcin 24 w Poznaniu. W programie planowane są atrakcje dla dzieci m.in. zawody 
w bowlingu, zajęcia fitness, zabawy i konkursy, opieka animatorów, spotkanie z Mikołajem oraz 
ciepły poczęstunek i słodkie upominki. Organizacja imprezy zostanie zlecona firmie Eurozet  
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

73. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 70/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 24.500,00 zł (łączna cena netto za 
wykonanie przedmiotu umowy wynosi 61.500,00 zł), dla firmy Stanisław Niemyt Zakład Ślusarki 
Stanisław Niemyt z siedzibą w Opalenicy, 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, 

74. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę pomocy naukowych obejmujących swoim 
zakresem materiały dydaktyczne na potrzeby zajęć dodatkowych (wyrównawczych) i zajęć  
z doradztwa zawodowego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą 
zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. EDU – PASJA Sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 35.000,00 zł brutto.  
Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 36.750,00 zł brutto. Zamówienie, którego 
termin wykonania wyniesie 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, zostanie 
zrealizowane 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, 
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75. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i gadżetów 
reklamowych, wykorzystywanych do działań promocyjnych Powiatu Poznańskiego, z podziałem  
na 3 części: 
 Część nr 1 - Artykuły i gadżety użytkowe - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez 

PROMOBAY Brzoskowski Kamaj Sp.j. z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 48.947,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, że dostarczy 
artykuły i gadżety reklamowe w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia akceptacji projektów 
graficznych przez Zamawiającego. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 
70.000,00 zł brutto, 

 Część nr 2 - Artykuły i gadżety piśmiennicze - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez 
PROMOBAY Brzoskowski Kamaj Sp.j. z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 11.547,50 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, że dostarczy 
artykuły i gadżety reklamowe w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia akceptacji projektów 
graficznych przez Zamawiającego. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 
15.500,00 zł brutto, 

 Część nr 3 - Artykuły i gadżety sportowe - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez GIFT 
EXPRESS Artur Zamojski z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 12.667,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, że dostarczy artykuły  
i gadżety reklamowe w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia akceptacji projektów 
graficznych przez Zamawiającego. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 
16.500,00 zł brutto, 

76. w sprawie zmiany uchwały Nr 2854/18 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 5 września 2018 r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu IX edycji Powiatowego konkursu ekologicznego pt. „Kochajmy 
nasze małe ojczyzny” oraz przeznaczenia środków finansowych na organizację konkursu. 
Wprowadza się następujące zmiany: 
 odwołuje się Małgorzatę Waligórską ze składu komisji konkursowej i w jej miejsce na 

stanowisko przewodniczącego, powołuje się Annę Orczewską,  
 odwołuję się Agnieszkę Karwacką ze składu komisji konkursowej i w jej miejsce na stanowisko 

członka komisji konkursowej powołuje się Lucjana Wygnańca,  
 zmienia się zapis „W przypadku nieobecności członka komisji w dniu przeprowadzenia etapu 

powiatowego, pozostali członkowie komisji wyznaczą osobę zastępująca spośród 
pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa”, w ten sposób,  
że zastępuje się go treścią „Komisja obraduje w minimalnym składzie 3 osób”. 

Powyższe wynika ze zmian osobowych na stanowisku ds. edukacji ekologicznej. Ponadto uchwała 
Nr 2854/2018 z dnia 5 września 2018 r. nie przewidywała możliwości nieobecności 
przewodniczącego komisji konkursowej, 

77.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na administrowanie w 2019 roku udziałem Powiatu 
Poznańskiego w wysokości 25/100 części w prawie własności budynku usługowego, położonego  
w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 oraz udziałem w wysokości 25/100 części w prawie użytkowania 
wieczystego działek gruntu nr 35/2 oraz 34/3, na których posadowiony jest wspomniany budynek, 
z Wojciechem Stolarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FALO 
Nieruchomości. Umowa na administrowanie zostanie zawarta na czas od 01.01.2019 r.  
do 31.12.2019 r. Łączne miesięczne wynagrodzenie za czynności związane z administrowaniem 
nieruchomością wyniesie 3.861,07 zł. Wysokość opłaty w odniesieniu do posiadanego przez Powiat 
Poznański udziału wyniesie 965,27 zł, 

78.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania  
pn. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, zawartej w dniu 14.07.2017 r. ze spółką 
BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie. W ramach rozliczeń finansowych, dotyczących  
ww. inwestycji zaistniała konieczność podwyższenia wynagrodzenia o kwotę 1.307.938,81 zł. 
Przedmiot umowy rozliczany był na podstawie protokołów zaawansowania robót. Protokoły 
potwierdzały faktyczny zakres wykonanych prac. Różnice pomiędzy rzeczywistymi ilościami 
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wykonanych prac, a tymi przewidzianymi w przedmiarach, spowodowały konieczność zwiększenia 
zakresu ilościowego. Prace te były niezbędne i konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy, o kwotę brutto 1.307.938,81 zł, tj. do wysokości brutto 25.190.158,87 zł, 

79.  w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 11 na 
nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, 
zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

80.   w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 11 na 
nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, 
zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

81.  w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 11 na 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, 
zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

82.  w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 11 na 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, 
zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

83.  w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 4a położonego w budynku nr 7 na 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, 
zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

84.  w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 4b położonego w budynku nr 7 na 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, 
zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

85.  w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 7 na 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, 
zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

86.  w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 7 na 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, 
zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

87.  w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 7 na 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, 
zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

88.  w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3a położonego w budynku nr 7 na 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, 
zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

89.  w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 7 na 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, 
zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

90.  w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 7 na 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/2 ark. mapy 5, obręb Owińska, gmina Czerwonak, 
zawartej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

91.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania pn. 
Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap I, zawartej  
ze spółką ORLIKON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie 
zakresu przedmiotu umowy oraz zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie zwiększonego 
przedmiotu umowy o kwotę brutto 188.253,41 zł, tj. do wysokości brutto 12.425.313,60 zł. 
Zwiększony zakres przedmiotu umowy zostanie wykonany w terminie do 3 tygodni od dnia 
podpisania aneksu do umowy, 

92.  w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego – drukarka 3D w ramach projektu 
pt. „Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych matematyki i informatyki wśród uczniów 
szkół Powiatu Poznańskiego” do Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu, o wartości 6.765,00 zł.  
Ww. sprzęt będzie pozostawać na wyposażeniu pracowni przedmiotowych szkoły i służyć celom 
edukacyjnym, 
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93.  w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego – drukarka 3D w ramach projektu 
pt. „Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych matematyki i informatyki wśród uczniów 
szkół Powiatu Poznańskiego” do LO w Puszczykowie, o wartości 6.765,00 zł. Ww. sprzęt będzie 
pozostawać na wyposażeniu pracowni przedmiotowych szkoły i służyć celom edukacyjnym, 

94. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie kalendarza trójdzielnego na rok 2019, 
złożonej przez Drukarnię Sil-Veg-Druk s. c. J. Pawelak, D. Pełka, D. Śmich z siedzibą w Lublińcu,  
na kwotę 44.850,00 zł brutto. Kalendarze (6900 szt.) zostaną przygotowane, wydane i dostarczone  
do siedziby Starostwa Powiatowego w terminie do dnia 30.11.2018 r.,  

95. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata  
2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026. Zarząd Powiatu pozytywnie ocenił 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, 

96. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas nieokreślony na świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, z ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu. Wartość zamówienia na okres 48 miesięcy została oszacowana na kwotę  
180.000,00 zł brutto. Zamawiający będzie płacił za faktycznie wykonane usługi na podstawie 
aktualnych taryf Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

97. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, zatwierdzenia NWZ, powołania 
komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszono firmę Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, 

98.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych Spółce Eden Springs Sp. z o.o. ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa  
Górnicza, na sukcesywną dostawę 3500 szt. butli (18,9 l) wody naturalnej źródlanej, w okresie od 
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wraz z dzierżawą dystrybutorów oraz przeprowadzeniem 
sanityzacji urządzeń, za kwotę 37.450,00 zł brutto. Zamówienie obejmuje budynki Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz filie Wydziału Komunikacji 
i Transportu w: Pobiedziskich przy ul. Kościuszki 4, Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25, Stęszewie 
przy ul. Poznańskiej 20 i Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 53,  

99. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup artykułów świąteczno - noworocznych 
dla dzieci z pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  
w Lisówkach, w wysokości 24.000,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na m.in.: 
kosmetyki, artykuły spożywcze, odzież, torby podróżne, torby na ramię dla osób starszych, 
krzesełko dziecięce, sprzęt AGD, zabawki, karnety podarunkowe Reserved i Reserved Kids dla dzieci 
z Domu Rodzinnego w Swarzędzu, 

100. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, polegającego 
na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego  
w 2019 r.” Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe w kwocie 616.600,00 zł. Konkurs 
obejmuje oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 01.01.2019 r., a kończy  
nie później niż 31.12.2019 r. Oferty można składać do dnia 11.12.2018 r. do godz. 11:00. 
Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały, 

101. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  
z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie 
powiatu poznańskiego w 2019 roku. Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe  
w kwocie 525.750,00 zł. Konkurs obejmuje oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej 
niż 01.01.2019 r., a kończy nie później niż 31.12.2019 r. Oferty można składać do dnia  
11.12.2018 r. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały,  

102. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu 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 
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PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie do odbioru z miejsca przechowywania i wykonania 
demontażu pojazdu - samochodu osobowego marki Opel Astra o nr. rej. PMI 25KL. Upoważnienie 
wydano na okres od 19.11.2018 r. do 30.11.2018 r., 

103. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Jaśminowej  
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), 

104. w sprawie wyrażenia zgody ZS im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy na zawarcie 
umowy najmu powierzchni szkoły pod lokalizację automatów spożywczych oraz wynajem 
pomieszczeń biurowych. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umów najmu na okres od 
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 
 z firmą Maple Vending Waldemar Maćkowiak, z siedzibą w Stęszewie - wynajem powierzchni  

0,33 m2, znajdującej się w budynku głównym Szkoły w Rokietnicy, przy ul. Szamotulskiej 24, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0010 Rokietnica, ark. mapy 4, działki nr 142/2, 
zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01A/00034355/9, z przeznaczeniem pod lokalizację 
automatu spożywczego oraz powierzchni 0,32 m2 i powierzchni 0,66 m2, znajdujących się  
w budynku szkoły w Poznaniu, przy ul. Rubież 20, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: 
obręb 0050 Naramowice, ark. mapy 11, działki nr 81/10, zapisanych w księdze wieczystej  
KW nr P01P/00168460/1, z przeznaczeniem pod lokalizację 2 automatów spożywczych, 

 z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Limar z siedzibą w Poznaniu - wynajem pomieszczeń 
biurowych, znajdujących się w budynku szkoły w Poznaniu, przy ul. Rubież 20, oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako: obręb 0050 Naramowice, ark. mapy 11, działki nr 81/10, zapisanej 
w księdze wieczystej KW nr P01P/00168460/1, z przeznaczeniem pod pomieszczenia biurowe.  
Ww. pomieszczenia będą użytkowane 1 godzinę tygodniowo, a koszt wynajmu będzie wynosił 
12,00 zł/h + VAT. 

Przedmiotowe działki stanowią własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Zespołu 
Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, 

105. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 46/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 163.914,90 zł (łączna cena netto  
za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 943.914,90 zł), dla firmy Zistan Inżynieria Sanitarna 
Grzewcza inż. Stanisław Kaniewski 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,  

106. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 20/2PB2/BOZR1/17, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 88.362,77 zł (łączna cena netto  
za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 1.241.666,68  zł), dla firmy Zakład Usług 
Elektroinstalacyjnych Kazimierz Marciniak z siedzibą w Rogoźnie, 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, 

107. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 55/2PB2/BOZR1/18, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 6.870,56 zł (łączna cena netto za 
wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 84.870,56 zł), dla firmy Gas Engineering Sp. z o.o.  
z siedzibą w Bytomiu, 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, 

108. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 25/2PB2/BOZR1/17, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 12.134,50 zł (łączna cena netto za 
wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 406.484,50 zł), dla firmy BARTPOL Przemysław 



17 
 

Bartkowiak 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, 

109. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 33/2PB2/BOZR1/17, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 42.500,00  zł (łączna cena netto  
za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 305.000,00 zł), dla firmy BAGO Sp. z o.o. Sp.k.  
z siedzibą w Szamotułach, przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00018.2017 
z dnia 14.07.2017 r. na realizację inwestycji pn. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy 
Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi 
Poznańskiemu przez Wykonawcę BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, 

110. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 19/2PB2/BOZR1/17, 
dotyczącego zwiększenia wartości umowy o kwotę netto 16.396,87 zł (łączna cena netto  
za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 194.590,56 zł), dla firmy WESTAL BYDGOSZCZ spółka 
cywilna – Karolina Weynert, Piotr Weynert z siedzibą w Bydgoszczy, przedstawionego zgodnie  
z umową wykonawczą nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r. na realizację inwestycji  
pn. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę 
BUDIMEX S.A.  z siedzibą w Warszawie, 

111. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację 
zadania, polegającego na przebudowie domków szeregowych, w celu ich adaptacji na mieszkania 
chronione – wspierane, zlokalizowanych w Lisówkach na terenie Domu Pomocy Społecznej  
ul. Leśne Zacisze 2, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu - nie została 
złożona żadna oferta. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 1.910.000,00 zł,   

112. w sprawie zatwierdzenia wyników kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę 
wyprodukowanych przez wykonawcę, tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej. Zarząd Powiatu 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez UTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gruszczynie, w której  
na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowano kwotę 1.264.105,11 zł brutto,  
z terminem dostawy tablic rejestracyjnych – 5 dni i terminem dostawy wtórników – 2 dni. 
Zamówienie będzie realizowane 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.  
W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty, pozostałe były na kwotę: 1.406.274,94 zł 
brutto i 1.421.660,24 zł brutto. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 
2/46 – obręb Zborowo, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, drogi wewnętrznej oraz teren lasu. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Szkolnej i Poznańskiej, z uwagą - należy zmienić zapis  
§ 14 pkt 2 ppkt 4: wody opadowe i roztopowe z terenu objętego miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego należy odprowadzać poza terenem dróg powiatowych, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. Projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy 
usługowej. Poza granicami opracowania znajdują się dwie drogi powiatowe: droga nr 2403P relacji 
Więckowice – Fiałkowo – Dopiewo oraz droga nr 2401P relacji Dopiewo – Palędzie – Dąbrówka – 
granica miasta Poznań. W związku z powyższym wnosi się o zmianę zapisu §14 pkt 2 ppkt 4:  
wody opadowe i roztopowe z terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego należy odprowadzać poza terenem dróg powiatowych, zgodnie z przepisami 



18 
 

odrębnymi.  Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które 
mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości 
oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się odprowadzania 
wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów 
przydrożnych lub na jezdnię drogi. W związku z powyższym wody opadowe i roztopowe terenów 
objętych planem należy zagospodarować na działce inwestora, 

3. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska  
w rejonie ul. Krętej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza teren drogi wewnętrznej.  
Poza granicami opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2387P relacji granica powiatu - 
Plewiska - Komorniki. Wyznaczana w projekcie planu droga wewnętrzna włącza się w ww. drogę 
powiatową. W związku z powyższym zjazd z drogi wewnętrznej należy zaprojektować zgodnie  
z ustaleniami zawartymi w uzgodnieniach Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu znak: 
ZDP.WI.4621.2/18JW z dnia 26.04.2018 r. oraz ZDP.WI.4621.2/18 WI z dnia 12.10.2018 r. Ponadto 
w projekcie planu należy zamieścić zapis o zachowaniu jedynie relacji prawoskrętnej w ul. Szkolną, 

4. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Napachanie rejon ul. Tarnowskiej, ul. Poznańskiej i ul. Kobylnickiej, gm. Rokietnica - projekt planu 
wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jedynie wolnostojącej, teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej jedynie wolnostojącej oraz teren drobnych usług i drobnego 
handlu, teren zieleni urządzonej w szczególności parków skwerów i innych obszarów  
z uporządkowaną kompozycyjnie zielenią, teren zieleni nieurządzonej w stanie naturalnym, teren 
wód otwartych oraz teren obsługi wód otwartych, teren drogi publicznej klasy G, teren drogi 
publicznej klasy D, teren ciągu pieszo - rowerowego, teren drogi wewnętrznej. W granicach 
opracowania znajduje się droga powiatowa 2404P relacji Tarnowo Podgórne - Karolewo – 
Napachanie, klasy technicznej głównej. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), na drogach klasy 
głównej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie do terenów przeznaczonych pod 
nową zabudowę. Nowe zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo na tej 
drodze.  Ponadto Zarząd Powiatu wnosi o zmianę lokalizacji linii zabudowy na terenie 1MJ  
w odległości 20 m od granicy z drogą powiatową – ul. Tarnowską. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) lokalizacja 
obiektów budowlanych w terenie niezabudowanym powinna być w odległości minimum 20 m  
od krawędzi jezdni. Odległość obiektów budowlanych od granicy z pasem drogowym ma chronić 
budynki przed hałasem i drganiami, które są następstwem ruchu samochodowego. Szerokość pasa 
drogowego przy terenie 1MJ wynosi ok. 15 m, natomiast szerokość jezdni ok. 5 m. Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu przy przebudowie dróg powiatowych planuje ich poszerzenia dla 
odpowiedniego zagospodarowania pasa drogowego (chodniki, ścieżki rowerowe, poszerzanie 
jezdni do szerokości 6 m). Zgodnie z § 8.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, pas drogowy drogi powiatowej klasy głównej powinien wynosić 
minimum 25,0 m szerokości w liniach rozgraniczających. Wymiary działek pozwalają na ich 
zagospodarowanie przy odległości 20 m od granicy z pasem drogowym. Natomiast na terenie 
oznaczonym jako 3MJ i 4MJ nieprzekraczalną linię zabudowy należy wyznaczyć w odległości 10 m 
od granicy z pasem drogi powiatowej ul. Tarnowskiej z uwagi na możliwe przyszłe poszerzenie 
drogi powiatowej na etapie jej przebudowy/rozbudowy, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Zachód”, 
gm. Luboń - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej, 
teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, teren drogi publicznej lokalnej, tereny dróg 
publicznych dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego, 
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6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek Zachód”,  
gm. Luboń - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej  
w zieleni, teren zieleni urządzonej, usług sportu i rekreacji, teren infrastruktury technicznej – 
elektroenergetyka, tereny dróg publicznych lokalnych, tereny dróg publicznych dojazdowych, 
teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Zakrzewo w rejonie ulicy Olszynowej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz 
zabudowy usługowej, tereny zieleni naturalnej i rowu, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 
tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

8. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Konarzewo, rejon ul. Kościelnej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tereny zieleni 
naturalnej i wód powierzchniowych, teren zieleni naturalnej, tereny dróg wewnętrznych,  
teren cmentarza, teren drogi publicznej klasy lokalnej. W granicach opracowania znajduje się  
droga powiatowa 2412P relacji Trzcielin - Chomęcice - Rosnowo - Szreniawa klasy technicznej 
zbiorczej (Z). W przedłożonym projekcie planu błędnie wskazano, że droga powiatowa jest klasy 
lokalnej.  Ponadto Zarząd Powiatu wnosi o zmianę lokalizacji linii zabudowy na terenie 1P i 2P  
na odległości 12 m od granicy z drogą powiatową – ul. Kościelną. Odległość obiektów budowlanych 
od granicy z pasem drogowym ma chronić budynki przed hałasem i drganiami, które są 
następstwem ruchu samochodowego.  Szerokość pasa drogowego przy terenie 1P i 2P wynosi  
ok. 10 m, natomiast szerokość jezdni ok. 5 m. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu przy 
przebudowie dróg powiatowych planuje ich poszerzenia dla odpowiedniego zagospodarowania 
pasa drogowego (chodniki, ścieżki rowerowe, poszerzanie jezdni do szerokości 6 m). Zgodnie z § 8 
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz.U. z 2016 r. poz. 124), pas drogowy drogi powiatowej klasy zbiorczej powinien posiadać 
minimum 20,0 m szerokości w liniach rozgraniczających. Zarząd Powiatu wnosi, aby obsługę 
komunikacyjną dla terenów 1P i 2P (dla działek mających dostęp komunikacyjny do drogi 
wewnętrznej, położonych przy drodze powiatowej – ul. Kościelnej) zapewnić poprzez drogę 
wewnętrzną 2KDW. Drogi powiatowe zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) powinny stanowić połączenia miast będących 
siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Spełniają one rolę podwójną: 
służą lokalnej społeczności i przenoszą ruch tranzytowy. Przede wszystkim jednak powinny 
zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Żeby warunek ten spełnić 
należy ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do takich miejsc należą wszelkie włączenia 
dróg czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi, itp. Nowe zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu 
i bezpieczeństwo na drodze. Ponadto na działkach inwestycyjnych należy zapewnić, zgodnie  
z potrzebami wynikającymi ze sposobu zainwestowania, wystarczającą ilość miejsc parkingowych 
dla samochodów oraz powierzchnię manewrową tak usytuowaną, aby manewry samochodami  
nie odbywały się w rejonie zjazdu i w pasie drogi powiatowej. Nie dopuszcza się lokalizacji miejsc 
postojowych dostępnych bezpośrednio z drogi powiatowej, 

9. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dopiewiec, pomiędzy ulica Szkolną, a linią kolejową, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, teren 
zabudowy usługowej, teren zieleni naturalnej i rowu, teren zieleni izolacyjnej, tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Droga powiatowa nr 2401P ul. Szkolna, 
znajduje się poza granicami opracowania. Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) drogi powiatowe powinny stanowić 
połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. 
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Spełniają one rolę podwójną: służą lokalnej społeczności i przenoszą ruch tranzytowy. Przede 
wszystkim jednak powinny zapewniać bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. 
Żeby warunek ten spełnić należy ograniczać liczbę miejsc kolizyjnych na drogach, a do takich miejsc 
należą wszelkie włączenia dróg czyli skrzyżowania, zjazdy, parkingi, itp. Nowe zjazdy wpływają 
negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze. Droga powiatowa nr 2410P jest drogą 
klasy technicznej głównej (G). Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), na drodze klasy głównej 
należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów. W związku z tym dla działek mających dostęp do dróg 
niższej klasy niż ul. Szkolna zjazdy należy zapewnić od strony tych dróg (drogi dojazdowe, drogi 
wewnętrzne).   Ponadto na działkach inwestycyjnych należy zapewnić, zgodnie z potrzebami 
wynikającymi ze sposobu zainwestowania, wystarczającą ilość miejsc parkingowych dla 
samochodów oraz powierzchnię manewrową tak usytuowaną, aby manewry samochodami nie 
odbywały się w rejonie zjazdu i w pasie drogi powiatowej. Nie dopuszcza się lokalizacji miejsc 
postojowych dostępnych bezpośrednio z drogi powiatowej, 

10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Pszczelej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza:  
tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, tereny 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dąbrowa, w rejonie ulicy Piaskowej i Szkolnej, w zakresie działki o nr ewid. 423/1, gm. Dopiewo - 
projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia projektu planu 
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie 
geodezyjnym Więckowice, w rejonie ulic Akacjowej, Dębowej, Cedrowej, Jaworowej, Orzechowej, 
Sosnowej, Bukowej i Brzozowej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zieleni naturalnej, lasów, 
rowu, rolniczej przestrzeni produkcyjnej, dróg publicznych klasy dojazdowej, dróg wewnętrznych, 
teren wewnętrznego ciągu pieszo – jezdnego oraz infrastruktury technicznej. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

13. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dachowie,  
w rejonie ulic Nowina i Chabrowa, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zieleni urządzonej, teren zieleni, tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej, teren publicznego ciągu 
pieszego, tereny dróg wewnętrznych, tereny dróg publicznych dojazdowych, teren drogi publicznej 
lokalnej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

14. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek  
o numerach ewidencyjnych 526/2 i 527, położonych w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich, 
obręb geodezyjny Kórnik, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza teren zabudowy usługowej. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

15. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  
w Robakowie w rejonie ulicy Polnej, gm. Kórnik – projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zieleni urządzonej, tereny wód powierzchniowych, teren 
drogi publicznej klasy dojazdowej, teren drogi wewnętrznej, teren infrastruktury technicznej - 
kanalizacja. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

16. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Dopiewo w rejonie ul. Ks. A. Majcherka i Więckowskiej, gm. Dopiewo -  
projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy 
usługowej, tereny zabudowy usługowej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg 
wewnętrznych. Droga powiatowa nr 2403P ul. Więckowicka znajduje się poza granicami 
opracowania. Zgodnie z przedłożonym projektem planu zaprojektowano trzy zjazdy na drogę 
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powiatową z dróg wewnętrznych oznaczonych jako 11KDW, 12KDW, 13KDW. Droga powiatowa 
2403P jest drogą klasy zbiorczej (Z). Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), droga klasy Z powinna 
mieć powiązania z drogami wszystkich klas, a odstępy między skrzyżowaniami poza terenem 
zabudowy nie powinny być mniejsze niż 500 m oraz na terenie zabudowy nie mniejsze niż 300 m; 
dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie mniejsze 
niż 250 m, a na terenie zabudowy - nie mniejsze niż 150 m, przy czym na drodze klasy Z należy 
dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową 
zabudowę. Wprowadzenie nowych zjazdów wpłynie negatywnie na płynność ruchu  
i bezpieczeństwo na drodze powiatowej. W związku z powyższym dla terenów oznaczonych 
symbolem MN/U położonych przy drodze powiatowej należy zapewnić obsługę komunikacyjną 
poprzez maksymalnie dwie drogi wewnętrzne, 

17. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Konarzewo, rejon ul. Kościelnej – etap B, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: 
tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów, tereny zieleni naturalnej i wód 
powierzchniowych, teren zieleni naturalnej, tereny dróg wewnętrznych oraz teren drogi publicznej 
klasy lokalnej. W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa 2412P relacji Trzcielin - 
Chomęcice - Rosnowo - Szreniawa, klasy technicznej zbiorczej (Z). W związku z powyższym błędnie 
określono klasę techniczną drogi powiatowej. Przedłożony projekt planu przewiduje dwa zjazdy  
na drogę powiatową z dróg wewnętrznych oznaczonych jako 1KDW i 2KDW. Zgodnie z § 9 ust. 1 
pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124), droga klasy Z powinna mieć powiązania z drogami wszystkich klas,  
a odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 500 m 
oraz na terenie zabudowy nie mniejsze niż 300 m, dopuszcza się wyjątkowo odstępy między 
skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie mniejsze niż 250 m, a na terenie zabudowy -  
nie mniejsze niż 150 m, przy czym na drodze klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, 
szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę.  Wprowadzenie nowych zjazdów 
wpłynie negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze powiatowej. W związku  
z powyższym dla terenów oznaczonych symbolem 1P oraz 2P położonych przy drodze powiatowej 
należy zapewnić obsługę komunikacyjną poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną 1KDW. Należy 
również skorygować wprowadzoną linię zabudowy. 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, powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni,  
co najmniej 20 m poza terenem zabudowy. Ponadto w projekcie wprowadzono zapis, że obsługa 
komunikacyjna terenów oznaczonych jako 1P i 2P będzie zapewniona m.in. poprzez drogę 
powiatową. W związku z tym, że na drogach klasy technicznej Z należy dążyć do ograniczenia liczby 
zjazdów, dla działek mających do dróg wewnętrznych zjazdy należy zapewnić od strony tych dróg. 
Należy zmienić zapis § 13 pkt 3 projektu planu. Nowoprojektowane sieci należy lokalizować poza 
pasem drogi powiatowej nr 2412P, w wyznaczonych w tym celu pasach infrastruktury technicznej. 
W związku z tym, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznacza  
rozległe tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów, podkreśla się, że na działkach 
inwestycyjnych należy zapewnić, zgodnie z potrzebami wynikającymi ze sposobu zainwestowania, 
wystarczającą liczbę miejsc parkingowych dla samochodów oraz powierzchnię manewrową tak 
usytuowaną, aby manewry samochodami nie odbywały się w rejonie zjazdu na drogę powiatową, 

18. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Poznańskiej i Szarotkowej, gm. Dopiewo  - projekt planu 
wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren wód powierzchniowych śródlądowych, teren 
infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, tereny infrastruktury technicznej – wodociągów, 
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tereny komunikacji: teren drogi publicznej klasy lokalnej, teren drogi wewnętrznej. Droga 
powiatowa nr 2401P leży poza granicami opracowania, 

19. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry  
w rejonie ulic: Podgórnej i Granicznej, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej oraz teren drogi wewnętrznej.  Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

20. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Gołuski, na południe od autostrady, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny obiektów 
produkcyjnych składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Tereny komunikacji: teren drogi 
publicznej klasy autostrada, teren drogi publicznej klasy ekspresowej, teren drogi publicznej klasy 
dojazdowej, teren drogi wewnętrznej – parking. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

21. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
pomiędzy drogą S11, a osiedlem Wzgórze Owocowe, obręb Skrzynki, gm. Kórnik - projekt planu 
wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny zieleni izolacyjnej, teren infrastruktury 
technicznej - elektroenergetyki, kanalizacji, tereny dróg publicznych i wewnętrznych. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

22. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum 
miasta Kórnika, w rejonie Placu Niepodległości i ulic: Poprzecznej, Dworcowej, 20 Października  
i Średzkiej, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej – oświaty, tereny zabudowy  
usługowej – usługi publiczne, teren zieleni urządzonej, teren drogi wewnętrznej – wydzielonych 
parkingów, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, dojazdowej, dróg publicznych klasy lokalnej  
z placem miejskim, pieszo – jezdni, drogi publicznej dla pieszych, drogi publicznej dla pieszych  
i rowerów, teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki. Na działce o nr ewid. 355, obręb 
Kórnik o powierzchni 0,1709 ha, oznaczonej jako Uo – tereny zabudowy usługowej – usługi oświaty, 
zlokalizowany jest Zespół Szkół w Kórniku. W związku z planowanymi zamierzeniami 
inwestycyjnymi na ww. nieruchomości, należy wprowadzić następujące zapisy w § 9 ust. 14: 
 zwiększenie wysokości zabudowy dla budynków do wysokości nie więcej niż 10,5 m do okapu 

attyki lub gzymsu oraz nie więcej niż 14,0 m do kalenicy, w związku z planowaną nadbudową 
budynku, 

 zwiększenie powierzchni zabudowy działki budowlanej lub terenu do 70%, w związku  
z planowaną budową łącznika między budynkami, 

 udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10% działki budowlanej, 
 usunięcie z projektu planu w całości zapisów § 9 ust. 14 pkt 9, dotyczących lokalizacji miejsc 

parkingowych. Wskazana jest rezygnacja z lokalizacji miejsc parkingowych ze względu na brak 
możliwości terenowych oraz brak możliwości spełnienia zapisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.). Ponadto lokalizacja 
miejsc parkingowych na terenie Placu Niepodległości lub ul. Poznańskiej wiązałaby się  
z koniecznością ponoszenia opłat. Zmiana ustaleń szczegółowych, w tym zasad kształtowania 
zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu dla ww. terenu zabudowy usługowej 
usług oświaty umożliwi usprawnienie realizacji zadań własnych Powiatu, zgodnie z ustawą  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), 

23. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  
w rejonie ulic Szkolnej i Wiosennej w Borówcu, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zieleni, tereny komunikacji, tereny drogi 
publicznej klasy lokalnej, dojazdowej i drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego.  
 



23 
 

IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 
1. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających usuniętych z obszaru wodnego. 
 

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: 

 ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie, w wymiarze 6 godzin 
tygodniowo, do dnia 24 grudnia 2018 r., 

 uczennicy Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do dnia  
30 kwietnia 2019 r.  

3.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ścieżki 
rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2476P na odcinku droga wojewódzka nr 434 – Runowo -  
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki: gm. Kórnik, obręb 
Runowo, ark. 1, dz. o nr ewid. 16/17, 16/11, 16/15, 105. 

4.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę  
ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasiniu oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie, gm. Swarzędz. 
Własnością Powiatu Poznańskiego są działki:  
 gm. Swarzędz, obręb Łowęcin, ark. 7, dz. o nr ewid. 42/1, 
 gm. Swarzędz, obręb Łowęcin, ark. 1, dz. o nr ewid. 51/2. 

5.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę dwóch 
obiektów inżynierskich w m. Nadrożno i m. Złotniczki w ciągu drogi powiatowej nr 2408P,  
gm. Pobiedziska. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki: gm. Pobiedziska, obręb Złotniczki, 
ark. 2, dz. o nr ewid. 142/3, 142/4, 142/8. 

6.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zamknięcie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Puszczykowie wraz z filią oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Swarzędzu wraz  
z filiami, w dniu 24 grudnia 2018 r. 

7.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w: 

a)  Zespole Szkół w Kórniku. Kontrola została przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli,  
na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego, w dniach od 28.08.2018 r. 
do 11.09.2018 r. i dotyczyła gromadzenia środków publicznych, w tym: ustalenia procedur 
wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków publicznych, zawierania umów związanych  
z gromadzeniem środków publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków, 
przekazywania zrealizowanych dochodów własnych powiatu, sprawdzenia stopnia realizacji 
zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą: rok 2017 oraz 
I półrocze roku 2018. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 26.10.2018 r. 
podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. Po uwzględnieniu przedstawionych 
przez dyrektora jednostki wyjaśnień do protokołu z kontroli w piśmie z dnia 30.10.2018 r., 
odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych, 

b)  Domu Dziecka w Kórniku - Bninie. Kontrola została przeprowadzona przez Wydział Audytu  
i Kontroli, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego, w dniach  
od 17.09.2018 r. do 21.09.2018 r. i dotyczyła gromadzenia środków publicznych, w tym:  
ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków publicznych, zawierania 
umów związanych z gromadzeniem środków publicznych, ustalenia i windykacji należności, 
ewidencji rozrachunków, przekazywania zrealizowanych dochodów własnych powiatu, 
sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. 
 
  



24 
 

Okres objęty kontrolą: rok 2017 oraz I półrocze roku 2018. Ustalenia kontroli zawarte zostały  
w protokole kontroli z dnia 23.10.2018 r. podpisanym przez dyrektora jednostki i główną księgową. 
Sformułowano zalecenie pokontrolne do wprowadzenia i stosowania na bieżąco,  

c)  Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.  Kontrola została 
przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli, na podstawie upoważnienia udzielonego przez 
Starostę Poznańskiego, w dniach od 11.07.2018 r. do 17.08.2018 r. i dotyczyła gromadzenia 
środków publicznych, w tym: ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków 
publicznych, zawierania umów związanych z gromadzeniem środków publicznych, ustalenia  
i windykacji należności, ewidencji rozrachunków, przekazywania zrealizowanych dochodów 
własnych powiatu, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po 
poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą: rok 2017 oraz I półrocze roku 2018. Ustalenia 
kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 04.10.2018 r. podpisanym przez dyrektora 
jednostki i główną księgową. Sformułowano zalecenie pokontrolne do wprowadzenia i stosowania 
na bieżąco. 

8.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Jonschera w Kicinie, gmina Czerwonak. 
Własnością Powiatu Poznańskiego jest działka: gm. Czerwonak, obręb Kicin, ark. 8, dz. o nr ewid. 
234/2.  

9.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu w dniu 17.10.2018 r. postanowienia 
prostującego oczywistą omyłkę w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo - Chomęcice  
na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 
Konarzewo (w budowie), gmina 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Magdalena Krygier 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 20.11.2018 r.  


