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OP.0021.11.2018 
 

 

 

 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 21 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. 

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

W okresie od 21 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu. Posiedzenia odbyły się w dniach: 
 
1. 26 listopada 2018 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
 
2. 30 listopada 2018 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
 
3. 6 grudnia 2018 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
 
4. 12 grudnia 2018 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
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5. 14 grudnia 2018 r., godz. 08:45, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
      oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 11 postanowień  
(w tym 2 o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia z Radnymi Powiatu, na oddanie do 
bezpłatnego używania sprzętu elektronicznego Huwai Media Pad T5 10.1. 16GB 4LTE+ETUI, których 
powiat jest właścicielem wraz z kartą Nano-Sim Orange oraz oprogramowaniem e-Sesja, do którego 
powiat posiada licencję. Umowa zostanie zawarta na okres od 28 listopada 2018 r. do  
21 października 2023 r. Szczegółowy zakres używania i korzystania z użyczonego sprzętu określony 
zostanie w umowach użyczenia, 

3. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wznowienie usług serwisowych na urządzenia 
sieciowe. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą biorącym udział w negocjacjach, 
tj. POINT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 
29.870,55 zł brutto, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Na wykonanie 
zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 30.750,00 zł brutto, 

4. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wznowienie usług serwisowych na urządzenia 
serwerowe. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą biorącym udział  
w negocjacjach, tj. Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak z siedzibą w Poznaniu, który zaoferował 
realizację zamówienia za kwotę 9.225.00 zł brutto, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 15.375,00 zł brutto, 

5. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na kompleksowym 
sprzątaniu obiektów Starostwa Powiatowego, z podziałem na 7 części. Unieważnia się części  
nr 2 - 5 prowadzonego postępowania, ponieważ oferty z najniższymi cenami przewyższają kwoty, 
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych zadań, tj.: 

1) Część nr 2 - Filia Wydziału Komunikacji i Transportu zlokalizowana w Swarzędzu, ul. Poznańska 25 
- 33.479,31 zł brutto (najniższa oferta była na kwotę 59.040,00 zł brutto), 

2) Część nr 3 - Filia Wydziału Komunikacji i Transportu zlokalizowana w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 
4 - 26.941,93 zł brutto (najniższa oferta była na kwotę 59.040,00 zł brutto), 

3) Część nr 4 - Filia Wydziału Komunikacji i Transportu zlokalizowana w Stęszewie, ul. Poznańska 20 - 
18.148,93 zł brutto (najniższa oferta była na kwotę 35.424,00 zł brutto), 

4) Część nr 5 - Filia Wydziału Komunikacji i Transportu zlokalizowana w Czerwonaku, ul. Gdyńska 53 - 
21.065,16 zł brutto (najniższa oferta była na kwotę 41.328,00 zł brutto). 

 Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 02.01.2019 r. do 31.12.2020 r., 
6. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego,  

w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi całodobowej ochrony budynków 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, wraz z terenami przyległymi, z podziałem na 2 Części. Zarząd 
unieważnił prowadzone postępowanie, ponieważ oferty z najniższymi cenami przewyższają kwoty, 
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych zadań, tj.: 

1) Część nr 1 - Budynek, ul. Jackowskiego 18 - 912.601,27 zł brutto (najniższa oferta była na kwotę  
972.164,40 zł brutto), 

2) Część nr 2 - Budynek, ul. Słowackiego 8 - 548.075,99 zł brutto (najniższa oferta była na kwotę 
525.762,96 zł brutto). 
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 Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.  
7. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w ramach zadania polegającego na powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00045.2017 z dnia 27.12.2017 r., dotyczącej 
przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego 
Ośrodka Szklono – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach,  
pl. Przemysła 9 – etap I. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do 
wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: Orlikon Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, który zaproponował 
realizację zamówienia za kwotę 275.203,53 zł brutto. Na wykonanie zadania zamierzano 
przeznaczyć kwotę 276.031,34 zł brutto. Realizację zamówienia zaplanowano w następujących 
terminach: 

− wymiana drzwi p.poż. w budynku nr 8 i drzwi do piwnicy budynku A - do 10 tygodni od dnia 
podpisania umowy, 

− wykonanie instalacji elektrycznych - do 3 tygodni od dnia podpisania umowy, 
8. w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych  

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Zarząd 
postanowił zawiadomić Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach 
rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny 
Finansów Publicznych w Poznaniu o popełnieniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych, o którym mowa w art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 
ze zm.), 

9. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Poznańskiego. Zarząd 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, która zaoferowała realizację zamówienia za 
kwotę 54.394,03 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 
31.12.2020 r. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 54.394,03 zł 
brutto. Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu 
podobnych prac do usług będących przedmiotem zawartej w dniu 21.11.2017 r. umowy  
nr ZP.272.00041.2017, 

10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr ZP.272.00018.2018 z dnia 
03.07.2018 r., na dostawę energii elektrycznej z PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, 
zmieniającego Załącznik nr 2 do umowy, poprzez wprowadzenie nowego punktu odbioru dla 
budynku biurowego Powiatu Poznańskiego, zlokalizowanego w Poznaniu ul. Franowo 26, 

11. w sprawie akceptacji projektu koncepcyjnego, wykonanego w ramach zadania  
pn.: Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, realizowanego na podstawie umowy nr ZP.272.00046.2018  
z dnia 18.10.2018 r.; zawartej z firmą Zakład Instalacyjno - Budowlany Mateusz Maćkowiak  
z siedzibą w Lwówku. Koncepcja została wykonana zgodnie z warunkami określonymi w umowie  
i programie funkcjonalno - użytkowym, uzyskując aprobatę Wydziału Inwestycji i Remontów oraz 
Dyrektora ZS w Mosinie, 

12. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Kanałowej  
w Stęszewie”. 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, 

13. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki 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 NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza 
się EPI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 
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14. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na wznowienia usług Software Assurance na 
oprogramowanie. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą biorącym udział  
w negocjacjach, tj. A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, który zaoferował realizację 
zamówienia za kwotę 45.140,14 zł brutto, w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy, 

15. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu rozbudowy ul. Szklarniowej,  
ul. Chabrowej, ul. Wrzosowej w Jasiniu, gm. Swarzędz. 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. Przedmiotowa inwestycja dotyczy rozbudowy 
dróg łączących się ul. Grudzińskiego po stronie północnej i ul. Rutkowskiego po stronie 
południowej,  

16. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018, 
17. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018 – 2023, 
18. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zaprojektowanie, wykonanie i montaż 

jednostronnej tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu „Rozbudowa, przebudowa  
i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”, z firmą MABIT Komunikacja Wizulana Sp. z o.o. Sp. K. 
z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 2.214,00 zł brutto, 

19. w sprawie zmiany uchwały Nr 2199/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu 
administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typa A i typu B na terenie powiatu 
poznańskiego w 2018 roku, zmienionej uchwałą Nr 2587/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 
21 maja 2018 r. Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.10.2018 r. oraz z dnia 
02.11.2018 r. zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2018 o kwotę 15.960,00 zł,  
z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  
w tym również dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i osób ze spektrum autyzmu,  
w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz o 10.000,00 zł,  
z przeznaczeniem na doposażenie powiatowych Środowiskowych Domów Samopomocy. Łącznie 
po zwiększeniach kwota dotacji wynosi 479.396,80 zł, 

20. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 
świadczenia usługi konserwacyjno – serwisowej przez okres od 01.01.2019 r. do 01.05.2019 r.,  
z firmą Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Całkowity koszt 
umowy wyniesie: 32.100,00 zł brutto, w tym zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych – 28.600,00 zł 
brutto i świadczenie usługi konserwacyjno – serwisowej – 3.500,00 zł brutto, 

21. w sprawie przeniesienia gniazd w obrębie pokoju nr 5 w budynku Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie ww. zadania firmie 
T.T. Systems Sp.J. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 516,60 zł brutto. Przeniesienie gniazd 
komputerowych i zasilających podyktowane jest zmianą usytuowania biurek, zgodnie z zasadami 
BHP, 

22. w sprawie powołania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli 
emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, w następującym 
składzie: 

− Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański – Przewodniczący Komisji 

− Izabela Lorenz – Sikorska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” 

− Barbara Fąka – Jankowiak – przedstawiciel ZNP 

− Zbigniew Jankowski – przedstawiciel Rady Powiatu w Poznaniu 

− Jacek Szeszuła – przedstawiciel Rady Powiatu w Poznaniu 

− Agnieszka Przybylska – pracownik Wydziału Edukacji (do obsługi), 
23. w sprawie potwierdzenia oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9. Zarząd Powiatu potwierdza umowę 
dzierżawy części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, oznaczonej  
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w ewidencji gruntów jako: obręb Wilda, ark. mapy 13, działka nr 34 o pow. 0,3511 ha, zapisanej  
w księdze wieczystej KW nr P02P/00179386/5, zawartą pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy  
w Poznaniu, a Wspólnotą Mieszkaniową „Alternatywy" z siedzibą w Poznaniu, na czas oznaczony 
od dnia 08.02.2018 r. do 31.12.2018 r. Ponadto wyraża się zgodę Powiatowemu Urzędowi Pracy  
w Poznaniu na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ww. nieruchomości ze Wspólnotą 
Mieszkaniową „Alternatywy" z siedzibą w Poznaniu, na czas nieoznaczony. Przedmiotowa 
nieruchomość stanowi własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu 
Pracy w Poznaniu, 

24. w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie na zawarcie umowy najmu 
lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Mosinie przy ul. Topolowej 2, w budynku internatu na 
I piętrze, o powierzchni 47,87 m². Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony od dnia 
01.01.2019 r. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu Poznańskiego w trwałym 
zarządzie Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie, 

25. w sprawie potwierdzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Mosinie przy  
ul. Topolowej 2, w budynku internatu na I piętrze, o powierzchni 47,87 m², zawartej przez Zespół 
Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie. Umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony od dnia 
01.07.2002 r. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu Poznańskiego w trwałym 
zarządzie Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie, 

26. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 5/MG/Z z dnia  
4 czerwca 2018 r., dla firmy KK SYSTEM Krystian Kiaszewicz z siedzibą w Torzymiu, 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. Aneksem wydłuża się termin zakończenia umowy do dnia  
31.01.2019 r. oraz zwiększa się wartość umowy o kwotę netto 6.806,06 zł. Łączna cena netto za 
wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 421.806,06 zł, 

27. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2738P na terenie 
powiatu nowotomyskiego dotychczasowej kategorii. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 
pozbawienie dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2738P relacji Nowy Tomyśl – Duszniki 
na odcinku położnym na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji jako dz. nr 380/3, 380/4, 741, 
1776, 855/6, obręb 0001 Nowy Tomyśl. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu 
nowotomyskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego, 

28. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach zadania 
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowalnych do umowy nr ZP.272.00018.2017  
z dnia 14.07.2017 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego 
przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Zadanie przewidziane do realizacji dotyczy 
powtórzenia podobnego rodzaju prac do robót będących przedmiotem zamówienia 
podstawowego i obejmuje swoim zakresem: 

− roboty ziemne, takie jak podbudowa wraz z obrzeżami betonowymi w obrębie bieżni sportowej, 

− roboty elektryczne, polegające na wykonaniu oświetlenia zewnętrznego na dziedzińcu,  
co umożliwi doświetlenie terenu i zwiększy bezpieczeństwo przebywającej tam młodzieży. 

 Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszony zostanie Wykonawca, który przeprowadził roboty  
w ramach zamówienia podstawowego, tj. BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie. Termin wykonania 
zadania zaplanowany został na okres do jednego tygodnia od dnia podpisania umowy, 

29. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego trybie z wolnej ręki na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie 
użytkowania wyposażenia Pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, 
zlokalizowanej w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,  
os. Mielżyńskiego 5a. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym 
do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. FESTO Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, który zaproponował 
realizację zamówienia za kwotę 1.069.371,84 zł brutto. Na wykonanie zadania zamierzano 
przeznaczyć kwotę 1.069.710,36 zł brutto. Zamówienie, którego termin wykonania wyniesie  
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136 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, zostanie zrealizowane w ramach projektu: 
Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Poznański, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 
podziałanie 9.3.4. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT 
dla MOF Poznania, 

30. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na najem miejsc postojowych na potrzeby 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu z firmą RJ Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która 
zaproponowała: 

− parking zlokalizowany w Poznaniu, ul. Kraszewskiego 28,  

− miesięczny najem jednego miejsca postojowego w wysokości 138,00 zł brutto,  

− godzinę najmu jednego miejsca postojowego w wysokości 3,00 zł brutto, 
 Zadanie będzie realizowane do wykorzystania kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na wykonanie 

zamówienia, tj. do wysokości 64.000,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia zaplanowany 
został na okres od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r., 

31. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 listopada 2018 r.  
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wznowienie serwisów na urządzenia 
serwerowe. W powyższej Uchwale wskazano, że Wykonawca, tj. Hardsoft Telekom Jarosław 
Kaźmierczak z siedzibą w Poznaniu, zaoferował realizację zamówienia za kwotę 9.225,00 zł brutto. 
Po otrzymaniu informacji o wynikach postępowania oraz terminie podpisania umowy, Wykonawca 
poinformował, że jego oferta obarczona jest błędem, polegającym na przyjęciu do wyceny błędnej 
ilości zaoferowanych serwisów. Zamawiający wymagał 4 szt. serwisów na 2 serwery, natomiast 
zgodnie z pismem Wykonawcy oferta została przygotowana na 2 szt. serwisów, po jednym na każdy 
serwer. W związku z czym oferta powinna wynosić 18.450,00 zł brutto zamiast 9.225,00 zł brutto.  
Z uwagi na zaistniały błąd Wykonawca zaoferował upust i ostateczna cena za realizację zamówienia 
wyniesie 17.000,00 zł brutto. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 15.375,00 zł 
brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do 
realizacji zamówienia w wysokości odpowiadającej wynegocjowanej cenie brutto, 

32. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone  
w otwartym konkursie 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. 
Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty 
konkurs powołuje komisję konkursową, w celu opiniowania złożonych ofert. Zgłoszenia można było 
dokonać do dnia 7 grudnia 2018 r. do godz. 15:00. Szczegółowe warunki naboru na członków 
Komisji Konkursowej określone są ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, 

33. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ul. Lipowej wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą w Suchym Lesie". 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, 

34. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Dopiewo - budowa ul. Wysokiej wraz 
z oświetleniem". 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, 

35. w sprawie powołania 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 oraz przyjęcia 
Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. Zarząd powołała komisje w następującym składzie: 
1) Tomasz Łubiński - Wicestarosta Poznański — Przewodniczący Komisji; 
2) Członkowie Komisji: 

− Antoni Kalisz - Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, 

− Magdalena Buczkowska - Sekretarz Powiatu, 
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− Teresa Gromadzińska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, 

− Elżbieta Tonder - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. 
Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert zgodnie z przyjętym Regulaminem. Wyniki pracy 
Komisji zatwierdza Zarząd Powiatu w Poznaniu w formie uchwały. Regulamin pracy Komisji 
Konkursowej stanowi załącznik do uchwały, 

36. w sprawie zmiany uchwały Nr 2196/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 r.  
w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie ustalania zgonu i jego przyczyny 
oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego w 2018 r. Zmiana 
dotyczy zwiększenia wartości umowy z kwoty 45.000,00 zł do 48.500,00 zł. Uchwałą Nr 2196/2017 
z dnia 20 grudnia 2017 r. Zarząd Powiatu udzielił zamówienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ na świadczenie usługi polegającej na ustalaniu zgonu i jego 
przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego  
w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych, 

37. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki, w ramach zadania polegającego na powtórzeniu podobnych 
robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00018.2017 z dnia 14.07.2017 r., dotyczącej 
przedsięwzięcia pn.: Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1  
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. Zarząd wyraził się zgodę na 
zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: BUDIMEX S.A., 
który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 105.165,00 zł brutto, wykonanie zadania  
w terminie do jednego tygodnia od dnia podpisania umowy, 60 miesięcy gwarancji na wykonane 
prace budowlane. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 106.639,28 zł 
brutto. Zadanie swoim zakresem obejmuje roboty ziemne, takie jak podbudowa wraz z obrzeżami 
betonowymi w obrębie bieżni sportowej, roboty elektryczne, polegające na wykonaniu oświetlenia 
zewnętrznego na dziedzińcu, co umożliwi doświetlenie terenu i zwiększy bezpieczeństwo 
przebywającej tam młodzieży,  

38. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na 
kompleksowym sprzątaniu obiektów Starostwa Powiatowego, z podziałem na 7 części. Zarząd 
zatwierdził:  

− w zakresie Części nr 1 - budynek zlokalizowany w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, wraz z terenem 
przyległym wybór oferty złożonej przez Konsorcjum: VIGOR Edukacja Sp. z o.o., Sp. K.,  
ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Lider; VlGOR Edukacja Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28,  
61-334 Poznań – Partner; Biuro Handlowo - Usługowe VIGOR Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28,  
61-334 Poznań - Partner, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 716.079,60 zł 
brutto. Wszystkie osoby, które będą świadczyć usługi zostaną zatrudnione na podstawie umowy  
o pracę. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 749.511,14 zł brutto, 

− w zakresie Części nr 6 - budynek zlokalizowany w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, wraz z terenem 
przyległym - wybór oferty złożonej przez Konsorcjum: VIGOR Edukacja Sp. z o.o., Sp. K.,  
ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Lider; VIGOR Edukacja Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28,  
61-334 Poznań – Partner; Biuro Handlowo-Usługowe N/IGOR Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28,  
61-334 Poznań - Partner, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę  
686.880,00 zł brutto. Wszystkie osoby, które będą świadczyć usługi zostaną zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 
691.914,15 zł brutto, 

− w zakresie Części nr 7 - budynek zlokalizowany w Poznaniu, ul. Zielona 8 - wybór oferty złożonej 
przez Konsorcjum: VIGOR Edukacja Sp. z o.o., Sp. K., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Lider; 
VIGOR Edukacja Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Partner; Biuro Handlowo - 
Usługowe VIGOR Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań – Partner, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 141.696,00 zł brutto. Wszystkie osoby, które będą 
świadczyć usługi zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Na wykonanie zadania 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 108.159,00 zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego 
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zwiększone zostaną środki finansowe niezbędne do wykonania ww. zamówienia w wysokości 
odpowiadającej cenie zaproponowanej w ofercie, 

39. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz 
ze świadczeniem usług konserwacyjno – serwisowych. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 
Warszawa, w której zaproponowano czas usunięcia awarii urządzenia lub systemu SafeQ - 2 godziny 
oraz: 

1) Dostawę 5 szt. licencji na terminale wraz z objęciem ich wsparciem serwisowym YSoft  
za cenę 19.483,20 zł brutto. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 
20.910,00 zł brutto; 

2) Dostawę 5 szt. licencji na OCR na urządzeniach wraz ze wsparciem serwisowym za cenę  
1.728,00 zł brutto. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 1.107,00 zł 
brutto; w budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do 
wykonania ww. zamówienia w wysokości odpowiadającej cenie brutto zaproponowanej w ofercie. 

3) Dostawę 7 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z instalacją za cenę 105.472,50 zł brutto.  
Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 116.235,00 zł brutto; 

4) Świadczenie usługi konserwacyjno - serwisowej, w tym dostarczanie materiałów eksploatacyjnych 
i części zamiennych oraz ich wymiana, na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowano: 

a) Cenę 60.000 jednostronnych kopii/wydruków A4 monochromatycznych: 43.200,00 zł brutto 
(zaproponowana cena 1 strony to 0,02 zł brutto); 

b) Cenę 7.000 jednostronnych kopii/wydruków A4 kolorowych: 30.240,00 zł brutto (zaproponowana 
cena 1 strony to 0,12 zł brutto). 

  Rozliczenia z Wykonawcą, w tym zakresie prowadzone będą na podstawie zaproponowanych  
w ofercie cen jednostkowych brutto za faktycznie wykonane w okresie obowiązywania umowy 
ilości jednostronnych kopii/wydruków monochromatycznych i w kolorze. Licencje oraz 
urządzenia, o których mowa w pkt 1 - 3 zostaną dostarczone do 14 dni kalendarzowych od daty 
podpisania umowy. 

 Termin świadczenia usługi, o której mowa w pkt 4 zaplanowany został od dnia podpisania umowy 
do momentu wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia, tj. 78.966,00 zł brutto, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy. Wykonawca dla potrzeb 
porównania i oceny ofert zaproponował realizację całości zamówienia za cenę 200.123,70 zł brutto. 
Całkowita wartość zawartej umowy wyniesie 205.649,70 zł brutto, 

40. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Rewaloryzacja parku zabytkowego 
w Więckowicach, gm. Dopiewo przez Pana Krzysztofa Andrzeja Brezę, Pana Ernesta Michała Brezę, 
Panią Dominikę Dobrochnę Brezę. Pan Krzysztof Andrzej Breza wykonał w terminie prace określone 
w umowie z dnia 4.06.2018 r. na kwotę 10.000,00 zł i złożył 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 wnosi uwag, 

41. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont kordegardy (stróżówki) 
oraz remont opaski wokół pałacu oraz remont murków oporowych na terenie zespołu pałacowo –
parkowego w Będlewie” przez Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. Instytut 
Matematyczny Polskiej Akademii Nauk wykonał w terminie prace określone w umowie z dnia 
21.06.2018 r. na kwotę 25.000,00 zł i złożył 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 wnosi uwag, 

42. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Wymiana poszycia i remont 
konstrukcji ściany frontowej i tylnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Rogalinku oraz wymiana instalacji odgromowej przez Parafię 
Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku. 
Parafia Rzymskokatolicka wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 30.05.208 r.  
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na kwotę 78.956,96 zł i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac 
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela 
Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji 
i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wnosi uwag, 

43. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę wyprodukowanych przez Wykonawcę 
dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z Polską Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.  
z siedzibą w Warszawie. Zamówienie, którego termin wykonania zaplanowano na okres od 
31.12.2019 r. będzie realizowane do wykorzystania kwoty 5.110.913,90 zł brutto. Zgodnie  
z komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru producenta 
blankietów dokumentów komunikacyjnych, jedynym wykonawcą uprawnionym do realizacji 
przedmiotowego zamówienia jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 

44. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów udziału Powiatu Poznańskiego 
na Targach Edukacyjnych 2019 w Poznaniu w kwocie 2.600,00 zł (wartość wynajmu powierzchni 
wystawienniczej).Targi odbędą się w dniach od 1 do 3 marca 2019 r., 

45. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Ze względu 
na konieczność zapewnienia ciągłości wykonywania zadań i sprawnego funkcjonowania starostwa, 
powstała konieczność uregulowania oraz uaktualnienia kompetencji nadzoru Starosty i II Członka 
Zarządu nad komórkami organizacyjnymi. Zmiany w strukturze organizacyjnej odzwierciedla 
schemat organizacyjny Starostwa, stanowiący załącznik do uchwały, 

46. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
prawo zamówień publicznych na dostawę prasy codziennej i publikacji dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu firmie GARMOND PRESS S.A. ul. Lubicz 3, 31 – 034 Kraków. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 01.01.2019 r., do moment dostarczenia 
wszystkich ukazujących się egzemplarzy za 2019 r. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 
47.098,16 zł brutto, 

47. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej  
nr 196 obejmująca budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku od Czerwonaka do 
Miękowa, gm. Czerwonak z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”. 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,  

48. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: Rozbudowa ul. Radojewo polegająca 
na budowie chodnika po północnej stronie jezdni do granicy Miasta Poznania”. 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, 

49. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania pn.: 
Rozbudowa Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej 
Goślinie, ul. Szkolna 1, zawartej w dniu 15.02.2018 r. ze spółką Jack – Bud Polska Sp. z o.o. Sp. k.  
z siedzibą w Poznaniu. W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji wynikła konieczność 
wykonania zwiększonego, w stosunku do przedmiarów, zakresu prac, na kwotę 185.446,28 zł 
brutto, w szczególności: wykonania zabudowy z płyt kartonowo – gipsowych, montażu  
systemu asekuracji liniowej dachu, montażu armatury kotłowni gazowej, rozbiórki i odtworzenia 
nawierzchni drogi. Realizacja ww. prac jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie zakresu przedmiotu umowy oraz  
zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie zwiększonego zakresu przedmiotu umowy o kwotę 
brutto 185.446,28 zł, tj. do wysokości brutto 15.417.925,94 zł, 

50. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na 
realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2019 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury 
fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony 
ludności. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 19.12.2018 r. Ogłoszenia stanowią załączniki do 
uchwały, 

51. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany zapisu w umowie nr ZP.272.00065.2018, 
dotyczącej 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 
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dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap I”. W § 3 ust. 2 pkt 2 
umowy nr ZP.272.00065.2018, zawartej w dniu 03.12.2018 r. ze spółką Orlikon Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu, zgodnie z treścią złożonego przez wykonawcę formularza ofertowego powinna zostać 
wpisana kwota 182.896,31 zł brutto. Powyższa zmiana nie ma wpływu na całkowitą wartość 
zawartej umowy, która została podana prawidłowo i pozostaje bez zmiany, 

52. w sprawie wyrażenia zgody Domowi Dziecka w Kórniku – Bninie na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia znajdującego się w budynku zlokalizowanym na działce nr 613/1 w Bninie, w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej – pracowni fotograficznej. Przedmiotowa nieruchomość 
stanowi własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Kórniku – Bninie. 
Umowa najmu pomieszczenia o pow. 47,50 m², znajdującego się na parterze budynku 
administracyjnego Domu Dziecka zostanie zawarta z Panem Tomaszem Siuda, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Siuda Fotopluma z siedzibą w Kórniku, na czas 
oznaczony, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., 

53. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 723/2016 z dnia 8 lutego 2016 r.  
w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim. 
Zmienia się skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, do 
której powołuję się Radnych Powiatu - Pana Pawła Ratajczaka i Pana Mirosława Wielocha,  

54. w sprawie zmiany uchwały Nr 2741/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 31 lipca 2018 r.  
w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pt. „Program edukacyjno – korekcyjny 
Partner”. Zmiana związana jest z różnicą pomiędzy wysokością dotacji przyznanej przez Wojewodę 
Wielkopolskiego na realizację Programu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia trenerów,  
tj. 9.100,00 zł, a wysokością dotacji wnioskowanej przez Powiat Poznański, tj. 8.400,00 zł. W związku 
z powyższym, kwotę w wysokości 700,00 zł należy zwrócić do Wojewody, 

55. w sprawie zmiany uchwały Nr 2199/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 r.  
w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu 
administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typa A i typu B na terenie powiatu 
poznańskiego w 2018 roku, zmienionej uchwałą Nr 2587/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 
21 maja 2018 r. oraz uchwałą Nr 19/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 listopada 2018 r. 
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.11.2018 r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 
11.557,50 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Łącznie po zwiększeniach kwota dotacji wynosi ostatecznie 490.954,30 zł, 

56. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowych opiniującej oferty złożone  
w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego polegającego na „Realizacji zadań 
izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2019 r. Zgłoszenia 
można było dokonać do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 11:00. Szczegółowe warunki naboru na 
członków Komisji Konkursowej określone są ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do uchwały, 

57. w sprawie zawarcia umowy na zarządzanie archiwum akt pracowniczych dot. zlikwidowanego 
Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” sp zoz. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
umowy ze Szpitalem w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. na zarządzanie archiwum akt 
pracowniczych, zawierających akta byłych pracowników zlikwidowanego Wielospecjalistycznego 
Szpitala „Puszczykowo” spzoz oraz wydawania w oparciu o dane pochodzące z tego archiwum 
przewidzianych prawem zaświadczeń, wyjaśnień i deklaracji. Umowa zawarta zostanie na okres od 
dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wyniesie 
676,50 zł brutto, 

58. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2019 roku, a także 
sporządzanie konsultacji, analiza wniosków o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do 
stopnia niepełnosprawności, w specjalności Lekarz – Psychiatra. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Panem Witoldem Goździkiem, prowadzącym Specjalistyczną Praktykę Lekarską 
Witold Goździk z siedzibą w Poznaniu, który zaproponował wydawanie jednej oceny za kwotę  
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45,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres od 02.01.2019 r.  
do 31.12.2019 r. lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia, tj. do wysokości 45.000,00 zł brutto, 

59. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2019 roku, a także 
sporządzanie konsultacji, analiza wniosków o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do 
stopnia niepełnosprawności, w specjalności Lekarz – Pediatra. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Panią Elżbietą Maciejewską, prowadzącą Indywidulaną Specjalistyczną Praktykę 
Lekarską z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała wydawanie jednej oceny za kwotę 40,00 zł 
brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do 
wysokości 64.000,00 zł brutto, 

60. w sprawie zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na wydawanie opinii 
i konsultacji o stanie zdrowia wnioskodawców na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2019 roku, w specjalności Lekarz – Okulista, ponieważ na 
ogłoszenie nie odpowiedział żaden Wykonawca. Termin wykonania zadania zaplanowany został na 
okres od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył 
na realizację zmówienia, tj. do wysokości 16.800,00 zł brutto, 

61. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2019 roku, a także 
sporządzanie konsultacji, analiza wniosków o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do 
stopnia niepełnosprawności, w specjalności Lekarz – Ortopeda. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Konsorcjum lekarzy Ortopedów: Pan Robert Matuszewski, Specjalistyczna 
Praktyka Lekarska Gabinet Ortopedyczny z siedzibą w Swarzędzu – Lider, Pani Ewa Chirowska – 
Jankowska Prywatny Gabinet Ortopedyczny z siedzibą w Poznaniu – Partner, które zaproponowało 
wydawanie jednej oceny za kwotę 40,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został 
na okres od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający 
przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 90.000,00 zł brutto, 

62. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2019 roku, a także 
sporządzanie konsultacji, analiza wniosków o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do 
stopnia niepełnosprawności, w specjalności Lekarz – Chirurg. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Panem Mariuszem Ganske prowadzącym Indywidualną Specjalistyczną 
Chirurgiczną Praktykę Lekarską Mariusz Ganske z siedzibą w Poznaniu, który zaproponował 
wydawanie jednej oceny za kwotę 40,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został 
na okres od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający 
przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 72.000,00 zł brutto, 

63. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2019 roku, a także 
sporządzanie konsultacji, analiza wniosków o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do 
stopnia niepełnosprawności, w specjalności Lekarz – Internista. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Panią Ewą Śpikowską prowadzącą Indywidulaną Specjalistyczną Praktykę 
Lekarską Ewa Śpikowska z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała wydawanie jednej oceny  
za kwotę 40,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres od 02.01.2019 r.  
do 31.12.2019 r. lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia, tj. do wysokości 80.000,00 zł brutto, 
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64. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2019 roku, a także 
sporządzanie konsultacji, analiza wniosków o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do 
stopnia niepełnosprawności, w specjalności Lekarz – Neurolog. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Panią Ewą Jóźwik, która zaproponowała wydawanie jednej oceny za kwotę  
40,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres od 02.01.2019 r. do 
31.12.2019 r. lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, 
tj. do wysokości 40.000,00 zł brutto, 

65. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2019 roku, a także 
sporządzanie konsultacji, w specjalności Lekarz – Neurolog. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Panem Michałem Ratajczakiem, prowadzącym Specjalistyczną Indywidualną 
Praktykę Lekarską Michał Ratajczak z siedzibą w Poznaniu, który zaproponował wydawanie jednej 
oceny za kwotę 40,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres od 
02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na 
realizację zamówienia, tj. do wysokości 48.000,00 zł brutto, 

66. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń  
o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2019 roku, a także 
sporządzanie konsultacji, analiza wniosków o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do 
stopnia niepełnosprawności, w specjalności Lekarz – Neurolog Dziecięcy. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na zawarcie umowy z Panią Małgorzatą Zgorzalewicz – Stachowiak, która zaproponował 
wydawanie jednej oceny za kwotę 40,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został 
na okres od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający 
przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 26.400,00 zł brutto, 

67. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z lekarzem okulistą, dotyczącej wydawania 
konsultacji z dziedziny okulistyki na rzecz Powiatowego Zespołu o Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w Poznaniu w roku 2019, z Panią Urszulą Warchlewską – Pykało, w wysokości 
500,00 zł brutto miesięcznie. Łączny koszt zlecenia nie może przekroczyć kwoty 6.000,00 zł, 

68. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa ul. Szkółkarskiej 
polegającej na budowie ścieżki rowerowej” w m. Suchy Las. 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, 

69. w sprawie wydania pozytywnej  opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulic Daglezjowa i Jodłowa 
w Rokietnicy”. Wniosek zawiera elementy wynikające z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

70. w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów  
i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zarząd Powiatu przyznał 27 
świadczeń, na ogólną kwotę 11.100,00 zł. Wysokość świadczenia wynosi od 100,00 zł do 900,00 zł, 

71. w sprawie zatwierdzenia wyników 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 
z  zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego. W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęło łącznie 26 ofert, w tym 4 oferty na 
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Spośród złożonych ofert wymagania 
formalne, określone w ogłoszeniu o konkursie spełniało 8 ofert, a 18 ofert zostało odrzuconych ze 
względu na błędy formalne, w tym 4 oferty na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik  
nr 2 do uchwały. Oferty spełniające wymagania formalne Komisja poddała ocenie merytorycznej 
stosując kryteria określone w pkt. VI ogłoszenia o konkursie. Pozytywną opinię Komisji Konkursowej 
otrzymało 8 ofert, spośród których wybrano 4 oferty z największą liczbą punktów, którym Komisja 
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zaproponowała przyznanie dotacji na powierzenie realizacji zadania na prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór ofert oraz preliminarz wydatków 
na realizację ww. zadania na terenie gmin: Komorniki, Kostrzyn, Rokietnica, Czerwonak, na łączną 
kwotę 240.240,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W myśl art. 11 ust. 2b ustawy z dnia 
1 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467), jeżeli żadna oferta na powierzenie prowadzenia 
punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie spełniała 
wymogów konkursu, punkty te powierza się organizacji pozarządowej, z przeznaczeniem na 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej w celu 
wyłonienia organizacji pozarządowej, której Zarząd Powiatu powierzy prowadzenie punktów 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jako punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, tworzy 
się listę rankingową, według liczby uzyskanych punktów (od najwyższej do najniższej), zgodnie,  
z którą Zarząd zaproponuje organizacji pozarządowej powierzenie realizacji tego zadania. Ww. lista 
rankingowa stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Zatwierdzenie wyboru organizacji  
i preliminarza wydatków z budżetu powiatu na jego realizację, nastąpi w drodze odrębnej uchwały, 

72. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Remont zabytkowego kościoła, 
tablicy epitafijnej w elewacji kościoła, dzwonnicy oraz bramy i furty w ogrodzeniu zespołu 
kościelnego parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie” przez Parafię Rzymskokatolicką  
pw. Narodzenia NMP w Sobocie, na kwotę 35.000,00 zł. Parafia wykonała w terminie prace 
określone w umowie z 26.06.2018 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem 
odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez 
przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wnosi uwag, 

73. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Luboń, budynek willowy przy  
ul. Kolonia PZNF nr 3 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego” 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu na kwotę 80.000,00 zł. Spółdzielnia wykonała  
w terminie prace określone w umowie z 01.06.2018 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania 
wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, 
dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną 
dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie  
i nie wnosi uwag, 

74. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Renowacja ceglano - kamiennego 
muru z bramą ogrodzenia cmentarza z kościołem pw. św. Mikołaja w Owińskach - etap I brama oraz 
odcinek A” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach, na kwotę 
104.800,00 zł. Parafia wykonała w terminie prace określone w umowie z 30.05.2018 r. i złożyła 
sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych 
przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora 
Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej 
sprawdził sprawozdanie i nie wnosi uwag, 

75. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Remont uszkodzonej elewacji  
i kamiennego muru oporowego Dworu we Wronczynie” przez Panią Agnieszkę Chudzińską oraz 
Pana Jacka Chudzińskiego, na kwotę 26.200,00zł brutto. Pani Agnieszka Chudzińska oraz Pan Jacek 
Chudziński wykonali w terminie prace określone w umowie z 01.06.2018 r. 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 wnosi uwag, 

76. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
prawo zamówień publicznych na wykonanie i dostawę teczek, listowników, kopert, wizytówek itp. 
zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Powiatu Poznańskiego, firmie Zakład Poligraficzny 
„Dziamski - Gryska” ul. Żeromskiego 10a, 62-020 Swarzędz, na kwotę 20.000,00 zł brutto. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r., 
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77. w sprawie wyrażenia j opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic na terenie 
miejscowości Komorniki i Plewiska w gminie Komorniki. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie 
zaliczenie do kategorii dróg gminnych, ulic na terenie miejscowości Komorniki i Plewiska w gminie 
Komorniki: 

− ul. Żwirowa w Komornikach - dz. nr ewid. 644/1, 644/2 (część), obręb 0003 Komorniki; 

− ul. Mieszka I i Dobrawy w Komornikach - dz. nr ewid. 694/5 (część), 712/3, 713/3, 1022/3, 
1023/18,1022/1, 772/15, 1018/2, 788/9, 788/2,1020/6, obręb 0003 Komorniki, 

− ul. Podgórna w Plewiskach - dz. nr ewid. 931/65, 930/2, 931/59, 931/25, 931/51, 931/53, 931/55, 
931/57, 931/61, 931/39, 931/41, 931/43, 918/1, 931/45, 931/47, 931/49, 931/22, 918/2, 931/32 
(część), 932/10, 932/23, 932/25, 932/27, 932/29, 918/45, 932/31, 932/33, 932/17, 932/35, 918/29, 
893/46, obręb 0005 Plewiska. 

 Przedmiotowe drogi uzupełniają siec dróg służących miejscowym potrzebom, posiadają 
utwardzoną nawierzchnię, a działki ewidencyjne, na których są zlokalizowane drogi stanowią 
własność gminy, co stanowi podstawę do zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych, 

78. w sprawie wypowiedzenia 14 umów udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji 
i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Uchwałą Nr 2696/2018 z dnia 28 czerwca  
2018 r. Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki prac komisji oraz utworzoną listę rankingową wniosków 
o udzielenie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami 
proekologicznymi. Z podmiotami, których wnioski wskazano na liście rankingowej pod pozycjami 
od 1 do 105 Powiat Poznański podpisał umowy, zgodnie z którymi każdy Dotowany miał do dnia  
28 września 2018 r. zakończyć realizację przedsięwzięcia oraz złożyć formularz rozliczenia  
wraz z odpowiednimi dokumentami. W celu zweryfikowania przedłożonych dokumentów 
rozliczeniowych, wykonywane były kontrole powykonawcze. W związku z niedopełnieniem przez 
czternastu Dotowanych obowiązków wynikających z podpisanej umowy - poprzez niezłożenie 
formularza wraz z dokumentami albo poprzez brak trwałej likwidacji źródeł zasilanych paliwem 
stałym stwierdzony w wyniku kontroli powykonawczej - konieczne jest wypowiedzenie niniejszych 
umów ze skutkiem natychmiastowym. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wypowiedzenie umów  
o nr 176, 96, 133, 298, 252, 201, 256, 229, 318, 264, 210, 122, 235, 261, 

79. w sprawie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jako 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2019 roku w ramach 
realizacji zadania publicznego z  zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zarząd Powiatu zatwierdza wybór organizacji Polskie 
Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu, której powierza się prowadzenie czterech punktów 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jako punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  
na terenie powiatu poznańskiego w 2019 roku wraz z preliminarzem wydatków z budżetu  
Powiatu Poznańskiego na 2019 r. na terenie gminy Murowana Goślina – 60.060,00zł, gminy 
Pobiedziska – 60.060,00 zł, gminy Kórnik 60.060,00 zł, gminy Stęszew - 60.060,00 zł brutto. Wykaz 
organizacji pozarządowych, którym powierza się prowadzenie punktów nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, jako punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 
poznańskiego w 2019 roku, podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego 
www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, 

80. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których 
przedmiotem jest świadczenie usługi całodobowej ochrony budynków Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu wraz z terenami przyległymi, z podziałem na 2 części (Część nr 1 - Budynek,  
ul. Jackowskiego 18, Część nr 2 - Budynek, ul. Słowackiego 8), zatwierdzenia Ogłoszenia, powołania 
komisji przetargowej, 

81. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na 
holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego, 
usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawa o ruchu drogowym  
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm). Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
Konsorcjum: 
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− Lider - POLHOL Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa Andrzej 
Mocydlarz, ul. Ptasia 26, 60 - 319 Poznań, 

− Partner - AUTO - CHARA Pomoc Drogowa, Transport Specjalny Marian Chara, ul. Grzybowa 31,  
61 - 472 Poznań, 

− Partner - PERS Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62 - 002 Suchy Las,  
      w której zaproponowano: na potrzeby porównania i oceny ofert, realizację zamówienia za cenę 

577.336,00 zł brutto; czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu wydania dyspozycji usunięcia 
pojazdu - 50 minut. Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania, tj. do wysokości 600.000,00 zł brutto, 

82. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie 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 w następującym 
składzie:  
1) Przewodniczący Komisji Elżbieta Bijaczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Poznaniu, 
2) Członkowie Komisji: 

− Teresa Gromadzińska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, 

− Aldona Janyszak-Laska - Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 

− Tomasz Woźnica - Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: 
Poznańskiej, Kórnickiej, Wrzesińskiej i Polnej w Swarzędzu” - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową, tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zabudową 
usługową, tereny zabudowy usługowej, teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, 
teren zieleni izolacyjnej, tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego, klasy 
zbiorczej, dojazdowej, klasy dojazdowej pieszo - jezdnia. Po przeanalizowaniu projektu planu 
Zarząd Powiatu w Poznaniu postanawia nie uzgodnić projektu planu z uwagi na trwające prace 
koncepcyjne pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P  
w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (KD 92) do skrzyżowania  
z ul. Słowackiego i Kwaśniewskiego (rondo). Przedmiotowy projekt wymaga skoordynowania prac 
projektowych Powiatu oraz Gminy, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
w obrębie geodezyjnym Skrzynki, w rejonie ul. Poznańskiej, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych hodowlanych i ogrodniczych, tereny zabudowy usług turystyki oraz sportu i rekreacji, 
tereny usług edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, tereny zieleni, tereny rolnicze, tereny 
wód powierzchniowych śródlądowych, teren lasu, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie –  
część A, gm. Murowana Goślina - projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny rolnicze, teren zieleni, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu 
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy 
mieszkaniowej w Borówcu – rejon ulicy Malinowej, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Rzeki 
Głównej”, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny 
zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy 
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usługowej, tereny zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub 
zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej – usług sportu i rekreacji, teren lasów, teren 
ogrodów działkowych, tereny zieleni, tereny zieleni izolacyjnej, teren zieleni lub wód 
powierzchniowych śródlądowych, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny 
infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, wodociągów, kanalizacji, teren zamknięty kolejowy, 
tereny komunikacji – dróg publicznych klasy głównej, zbiorczej, dojazdowej, dojazdowej – pieszo – 
jezdnia, tereny dróg wewnętrznych, teren drogi wewnętrznej – pieszo – rowerowej.  Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części 
Bogucina i Janikowa, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny 
zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy 
usługowej, tereny zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej – usług sportu i rekreacji, teren 
zieleni izolacyjnej, teren zalesień, teren zieleni oraz wód powierzchniowych śródlądowych, teren 
zamknięty kolejowy, tereny infrastruktury kolejowej, teren infrastruktury technicznej, tereny 
komunikacji – dróg publicznych klasy lokalnej, dojazdowej, dojazdowej – pieszo – jezdnia, tereny 
dróg wewnętrznych, teren dróg wewnętrznych – pieszo – rowerowych, drogi publicznej klasy 
głównej ruchu przyspieszonego.  Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Zborowo, w rejonie ulicy Wioślarskiej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren wód powierzchniowych, tereny 
komunikacji: teren drogi publicznej klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych oraz teren drogi 
wewnętrznej pieszo - rowerowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Batorowskiej, Rolnej i drogi wojewódzkiej nr 307,  
gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej wraz z istniejącą zabudową 
mieszkaniową, tereny zabudowy usługowej, teren obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów oraz zabudowy usługowej, teren wód powierzchniowych śródlądowych, teren drogi 
publicznej klasy dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

9. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej 
części obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, 
Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, 
Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy (łączna pow. zmiany ca. 40 ha), gm. Swarzędz - 
projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową, tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zabudową usługową, 
tereny zabudowy usługowej, tereny usług oświaty, tereny usług kultu religijnego, teren sportu  
i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej - gazownictwo, 
elektroenergetyka, tereny komunikacji – dróg publicznych klasy: dojazdowej, klasy dojazdowej – 
pieszo – jezdnia, tereny dróg wewnętrznych pieszo – rowerowych, teren drogi publicznej klasy 
dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Poza obszarem opracowania projektu planu przebiegają 
drogi powiatowe: nr 2407P – ul. Cieszkowskiego oraz nr 2504P – ul. Grudzińskiego. W projekcie 
planu wyznaczono teren oznaczony symbolem KD pod poszerzenie pasa drogowego  
ul. Cieszkowskiego. Zarząd Powiatu w Poznaniu postanowił nie uzgodnić projektu planu z uwagi na 
trwające prace koncepcyjne dla zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze 
powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej 
(KD 92) do skrzyżowania z ul. Słowackiego i Kwaśniewskiego (rondo). Przedmiotowy projekt 
wymaga skoordynowania prac projektowych Powiatu oraz Gminy, 
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10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  
ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Konarzewskiej na części działek 243/3, 245, 246, 247, 248,249, 
250, 251/1, 251/2, 252/2, 253, 254, 255, 256/4, 257, oraz 258/1, zlokalizowanych w obrębie 
geodezyjnym Dębienko, gm. Stęszew - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy usługowej, tereny dróg wewnętrznych. Droga powiatowa nr 2402P 
relacji Dopiewo – Trzcielin graniczy bezpośrednio z obszarem objętym projektem planu. 
Przedmiotowy plan był już przedmiotem rozpatrywania Zarządu Powiatu w Poznaniu. 
Postanowieniem znak: WD. 673.2.167.2018.MA z dnia 17.10.2018r. Zarząd Powiatu w Poznaniu 
nie uzgodnił przesłanego wówczas projektu planu z uwagi na nieprawidłowe wyznaczenie linii 
zabudowy, terenu oznaczonego symbolem 1 MN/U od drogi powiatowej nr 2402P. W obecnie 
przesłanym do uzgodnienia projekcie planu wyznaczono linie zabudowy w odległości 21 m  
od krawędzi jezdni drogi powiatowej, zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu, 

11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki  
nr 8/3 w Rakowni, gm. Murowana Goślina – projekt planu wyznacza teren drogi publicznej klasy 
dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego.  
 

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

1. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających usuniętych z obszaru wodnego, 

2. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych 
pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, 
a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, 

3. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/413/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia  
2014 r. w sprawie powierzenia gminie Rokietnica zadań zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2424P w m. Kiekrz oraz 2425P w m. Rokietnica i w m. Rostworowo zmienionej 
uchwałami Rady Powiatu Nr XIII/176/V/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. i XXIV/333/V/2016 z dnia 
14 grudnia 2016 r., 

4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie 
połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, 

5. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIl/538/V/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia 
Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na rekompensaty dla operatora publicznego 
transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich 
kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez 
zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), 

6. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/611/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia 
ostatecznego terminu ich wydatkowania, 

7. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018,  
8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018 – 2023, 
9. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 września  

2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2514P i 2439P, 

10. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
poznańskiego, 

11. w sprawie wystąpienia ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Poznaniu, 

12. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Poznańskiego, położonej w Murowanej Goślinie, przy ul. Szkolnej 1. 
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V. PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

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

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z: 

− interpelacją Radnego Powiatu F. Żelaznego, złożoną na II sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 
28.11.2018 r., dotyczącą dawnego Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Błażejewku, 

− wnioskiem Radnego F. Żelaznego, złożonym podczas posiedzenia Komisji Finansów  
i Gospodarowania Mieniem Rady Powiatu w dniu 10.12.2018 r. Wniosek dotyczy dostarczenia 
informacji o strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
aktualnej i planowanej. 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego  
nr 30/2018 z dnia 14.11.2018 r. 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” WD.6740.74.2018.EK. 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 braku możliwości załatwienia sprawy dot. zmiany 
ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27.06.2018 r. nr 16/2018 o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ronda - ul. Średzka w Rabowicach  
(poza pasem drogi powiatowej objętej wydaną decyzją Starosty Poznańskiego WD.6740.45.2016  
nr 23/2016 z dnia 15.12.2016 r.), powiat poznański, województwo wielkopolskie, w zakresie 
zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości 43/63 obr. Rabowice w miejsce nieistniejącej  
na dzień wydania decyzji działki nr ewid. 43/38 obr. Rabowice i uchylenia projektu podziału działki 
nr ewid. 43/38 obr. Rabowice, co wynika z konieczności przedłożenia przez zarządcę drogi projektu 
podziału nieruchomości oraz innych wymaganych prawem dokumentów przed wydaniem decyzji. 
W związku z tym wskazuje się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.01.2019 r. 

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

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o zmianie zakresu wniosku o wydanie decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Wierzbowej  
w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką. Własnością Powiatu Poznańskiego są 
działki: 

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

− gm. Rokietnica, obręb Rokietnica, ark. 7, dz. o nr ewid. 402.  
7. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na 
rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńska) z drogą gminną  
(ul. Goślińska) w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika),  
gm. Murowana Goślina. Własnością Powiatu Poznańskiego są nieruchomości: 

− gm. Murowana Goślina, obręb Murowana Goślina, ark. 4, dz. o nr ewid. 198, 

− gm. Murowana Goślina, obręb Murowana Goślina, ark. 11, dz. o nr ewid. 764/3, 765. 
8. Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wniosek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu 

z dnia 5.12.2018 r. i wyraził zgodę na zamknięcie Poradni wraz z filiami w dniu 24.12.2018 r. 
9. Zarząd Powiatu zapoznał się opiniami Komisji Rady Powiatu w Poznaniu dot. projektu budżetu 

powiatu poznańskiego na rok 2019 i projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu 
poznańskiego na lata 2019 - 2023. Wszystkie Komisje Rady Powiatu, projekt budżetu powiatu 
poznańskiego na 2019 rok i projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu poznańskiego na lata 
2019 - 2023, zaopiniowały pozytywnie. 
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10. Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Nr SO.0951/66/D/18/2018 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Poznańskiego w 2019 r. 

11. Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Nr SO.0957/24/18/2018 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019 - 2023. 

12. Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Nr SO.0952/24/18/2018 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 
uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na 2019 rok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 17.12.2018 r.  
 


