OP.0021.1.2019
SPRAWOZDANIE Z PRACY
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU
od 17 grudnia 2018 r. do 15 lutego 2019 r.
I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu.
W okresie od 17 grudnia 2018 r. do 15 lutego 2019 r. odbyło się 16 posiedzeń Zarządu Powiatu
w Poznaniu, w tym:
1. 18 grudnia 2018 r., godz. 15:00, w którym udział wzięli:
Starosta
Jan Grabkowski
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska,
2. 21 grudnia 2018 r., godz. 15:00, 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. 28 grudnia 2018 r., godz. 10:30, 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. 3 stycznia 2019 r., godz. 13:30, w którym udział wzięli:
Starosta
Jan Grabkowski
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska
Zastępca Skarbnika Joanna Smolińska
5. 7 stycznia 2019 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli:
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska
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6. 8 stycznia 2019 r., godz. 12:15, w którym udział wzięli:
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska
7. 15 stycznia 2019 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli:
Starosta
Jan Grabkowski
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik
8. 17 stycznia 2019 r., godz. 15:15, w którym udział wzięli:
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
9. 18 stycznia 2019 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli:
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik
10. 24 stycznia 2019 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli:
Starosta
Jan Grabkowski
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska
11.28 stycznia 2019 r., godz. 11:00, 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
12.31 stycznia 2019 r., godz. 12:30, 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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13. 6 lutego 2019 r., godz. 08:30, w którym udział wzięli:
Starosta
Jan Grabkowski
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska
Zastępca Skarbnika Joanna Smolińska
14. 7 lutego 2019 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli:
Starosta
Jan Grabkowski
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska
Zastępca Skarbnika Joanna Smolińska
15. 12 lutego 2019 r., godz. 13:30, 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
16. 15 lutego 2019 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli:
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska.
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego - 32 postanowienia
(w tym 3 o nieuzgodnieniu),
2. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2494/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia instrukcji do sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania
finansowego, sporządzanego przez jednostki organizacyjne i administrację zespoloną Powiatu
Poznańskiego. Zmiana dotyczy prezentacji jednolitych danych w informacji dodatkowej do
sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy środków pieniężnych wypłacanych na
świadczenia pracownicze,
3. w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Zarządu Powiatu w Poznaniu do Powiatowej Rady Rynku Pracy
- Pana Zygmunta Jeżewskiego. Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) starosta może
powołać w skład rady rynku pracy m.in. przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu
terytorialnego o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady. Wiedzę taką
i autorytet posiada Pan Zygmunt Jeżewski, który przez szereg lat pełnił funkcję, najpierw Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, a następnie Członka Zarządu Powiatu w Poznaniu m.in.
nadzorując działalność tego Urzędu. Ponadto od roku 2012 był członkiem Powiatowej Rady
Zatrudnienia, a od roku 2015 - Powiatowej Rady Rynku Pracy,
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4. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy
prawo zamówień publicznych na ochronę budynków Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy
ul. Jackowskiego 18 oraz Słowackiego 8, firmie Hunters Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 151/4U, 02-326
Warszawa. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 73.494,96 zł brutto, w tym 46.218,48 zł brutto
- budynek przy ul. Jackowskiego 18, oraz 27.276,48 zł brutto - budynek przy ul. Słowackiego 8.
Zamówienie będzie realizowane w terminie od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r.,
5. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie konserwacji systemów oraz instalacji
elektrycznych wraz z usuwaniem awarii ww. systemów i instalacji, zamontowanych w budynkach
stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, firmie Zakład Elektronicznych Systemów - Grzegorz
Józefowski z siedzibą w Poznaniu. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 36.604,80 zł brutto,
w tym:
19.384,80 zł brutto - dla budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu,
8.806,80 zł brutto - dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu,
1.820,40 zł brutto - dla budynku przy ul. Poznańskiej 20 w Stęszewie – Filia Wydziału Komunikacji
i Transportu,
6.592,80 zł brutto - dla budynku przy ul. Plac Parkowy 1 w Skrzynkach.
Przedmiot zamówienia świadczony będzie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Odwodnienie lub uzupełnienie
tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem
charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wraz z zakupem materiałów konserwatorskich
i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych w zakrystii z przedsionkiem
i kaplicy Matki Bożej Różańcowej w Kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Kórniku” przez
Parafię Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Kórniku. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie
końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 218.500,00 zł brutto. Parafia w Kórniku wykonała
w terminie prace określone w umowie z dnia 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 wniósł do niego uwag,
7. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Roboty budowlane związane
z renowacją elewacji Zamku w Kórniku wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - elewacja zachodnia”, przez
Polską Akademię Nauk Bibliotekę Kórnicką. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe
z wykonania ww. zadania na kwotę 227.535,87 zł brutto. Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 29.06.2018 r. i złożyła sprawozdanie
z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie
zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną
dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie
i nie wniósł do niego uwag,
8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Konserwacja ołtarza głównego
w kościele pw. Św. Andrzeja Ap. w Komornikach” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Andrzeja
Apostoła w Komornikach. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania
na kwotę 110.000,00 zł brutto. Parafia wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia
01.06.2018 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział
Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag,
9. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnej oferty na powierzenie
zadania publicznego polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych
z terenu powiatu poznańskiego w 2019 r.” Zarząd Powiatu powołała komisję w następującym
składzie:
- Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański - Przewodniczący Komisji,
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- Antoni Kalisz Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Członek Komisji,
- Stanisław Smektała - przedstawiciel organizacji pozarządowych lub organizacji, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wyniki pracy Komisji zatwierdza Zarząd Powiatu w Poznaniu w formie uchwały,
10. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Konserwacja murów
obwodowych kościoła - elewacja tylna - strona wschodnia” przez Parafię Rzymskokatolicką
pw. Narodzenia NMP w Tulcach. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania
ww. zadania na kwotę 39.767,52 zł brutto. Parafia w Tulcach wykonała w terminie prace określone
w umowie z dnia 04.06.2018 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem
odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez
przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną.
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag,
11.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Kontynuacja remontu
drewnianego, zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie. Remont ścian
zewnętrznych nawy: strona południowa wraz z kruchtą boczną i strona zachodnia oraz remont
kruchty zachodniej” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie. Zarząd
Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 25.346,33 zł brutto.
Parafia w Kleszczewie wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 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 wniósł do niego uwag,
12.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Pobiedziska, parafia pw. Św.
Michała Archanioła (XII w.): - ratunkowy remont dachu kościoła pokrytego łupkiem - ETAP I” przez
Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach. Zarząd Powiatu przyjął
sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 70.467,14 zł brutto. Parafia
w Pobiedziskach wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 30.08.2018 r. i złożyła
sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych
przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora
Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag,
13.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Wsparcie remontu oraz renowacji
zabytkowego kościoła pw. św. Krzyża w Buku” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Stanisława
Bpa i Męczennika w Buku. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania
na kwotę 45.000,00 zł brutto. Parafia w Buku wykonała w terminie prace określone w umowie
z dnia 30.05.2018 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela
Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji
i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag,
14.w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego na
2019 rok. Zarząd Powiatu zatwierdził kontrole w 5 jednostkach w zakresie gromadzenia środków
publicznych, w tym ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków
publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków, zawierania umów
związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz w 21 jednostkach w zakresie dokonywania
wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Wykaz kontrolowanych jednostek zawarty jest
w załączniku do uchwały.
15.w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów dydaktycznych dla szkół prowadzonych przez
Powiat Poznański w ramach projektu „Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia
uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Poznański”. Materiały dydaktyczne (m.in.: podręczniki/zeszyty ćwiczeń do nauki języków obcych,
podręczniki/zeszyty ćwiczeń do nauki w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer,
kosmetyczka, zestawy podręczników przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodach, a także oprogramowania dla doradców zawodowych) zostaną przekazane, zgodnie
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z załącznikiem do uchwały, do następujących placówek: Zespół Szkół w Mosinie, Zespół Szkół
w Kórniku, Zespół Szkół w Bolechowie, Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, Zespół Szkół w Rokietnicy.
Łączna wartość brutto przekazywanych materiałów wynosi 35.000,00 zł.
16.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla radcy prawnego Magdaleny Zakrzewskiej do
reprezentowania Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie wystąpienia ze skargą na rozstrzygnięcie
nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dokonane Uchwałą
Nr 25/1356/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały
Nr XLV/625/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami
proekologicznymi. Pełnomocnictwo obejmuje prawo do udzielania pełnomocnictw
substytucyjnych,
17.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Remont Kościoła zabezpieczająco
- wzmacniający wraz z rewaloryzacją. Etap II - elewacja południowa, wschodnia i zachodnia” przez
Parafię Rzymsko - Katolicką pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie. Zarząd Powiatu przyjął
sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę 260.000,00 zł brutto. Parafia w Długiej
Goślinie wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 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 wniósł do niego uwag,
18.w sprawie powołania komisji konkursowych ds. 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 przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w następującym składzie:
Komisja ds. edukacji:
- Przewodniczący – Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz
Łubiński,
- Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Piotr Zalewski,
Komisja ds. kultury i sztuki:
- Przewodniczący - Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz
Łubiński,
- Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Piotr Zalewski,
Komisja ds. kultury fizycznej i turystyki:
- Przewodniczący - Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz
Łubiński,
- Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Piotr Zalewski,
Komisja ds. pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia:
- Przewodniczący - Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz
Łubiński,
- Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Piotr Zalewski,
Komisja ds. ratownictwa i ochrony ludności:
- Przewodniczący - Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz
Łubiński,
- Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Piotr Zalewski
Wyniki pracy Komisji zatwierdza Zarząd Powiatu w Poznaniu w formie uchwały,
19.w sprawie zmiany uchwały Nr 2795/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dwóch dotacji udzielonych na realizację zadania z zakresu
administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na
terenie powiatu poznańskiego w 2017 r. Zarząd Powiatu Uchwałą nr 2795/2018 z dnia 20 sierpnia
2018 r. zatwierdził rozliczenia dwóch dotacji udzielonych Fundacji Honesta Vita z siedzibą we
Wrocławiu, w następujący sposób: łączna kwota przyznanych dotacji – 121.451,76 zł, łączna kwota
rozliczonych dotacji - 109.859,98 zł, łączna kwota do zwrotu - 11.591,78 zł. Podstawą podjęcia
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uchwały były prawomocne decyzje Starosty Poznańskiego nr ZD.524.8.2016 i ZD.524.9.2016 z dnia
04.06.2018 r. Fundacja w dniu 07.09.2018 r. złożyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu wnioski o przywrócenie terminu do wniesienia odwołań od ww. decyzji oraz dołączyła
do nich odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego. Postanowieniami organu odwoławczego z dnia
26.09.2018 r. przywrócono termin do wniesienia odwołań oraz decyzjami z dnia 27.09.2018 r.,
uchylono w całości decyzje Starosty Poznańskiego i przekazano sprawy do ponownego rozpatrzenia.
Po ponownym przeanalizowaniu otrzymanych w dniu 29 stycznia 2018 r. sprawozdań z realizacji
zadań pn. „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy
Pobiedziska" i „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy
Mosina", stwierdzono, że zadania zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami z dnia 29
grudnia 2016 r. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zatwierdził rozliczenie dwóch dotacji na
łączną kwotę 121.451,76 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały,
20.w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie ustalania zgonu i jego przyczyn
oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego w 2019 r.,
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 55.000,00 zł
brutto (550,00 zł brutto za jednostkową usługę),
21.w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty 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. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty Fundacji Polskich Kawalerów
Maltańskich „Pomoc Maltańska” z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 525.750,00 zł brutto
22.w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018,
23.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018 – 2023,
24.w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Poznaniu
- Pani Elżbiecie Bijaczewskiej, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Poznańskiego,
w sprawach zlecania realizacji zadań publicznych z zakresu działania PCPR, 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.). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest jednostką organizacyjną
Powiatu Poznańskiego, realizującą zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej
i nałożone odrębnymi ustawami oraz projekty i programy związane z realizacją zadań ustawowych.
Realizacja zadań powiatu może nastąpić również poprzez zlecenie ich realizacji (w drodze wsparcia
lub powierzenia) określonym podmiotom (np. organizacjom pozarządowym) na zasadach i w trybie
przewidzianym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Decyzję o zleceniu realizacji zadania podejmuje Zarząd Powiatu, a zlecenie takie
wymaga zawarcia stosownej umowy w imieniu Powiatu. W przypadku zadań mieszczących się
w zakresie działania PCPR zasadnym jest, by wszelkie czynności związane z ich realizacją,
w szczególności negocjowanie treści umów, zawieranie umów, wprowadzanie ewentualnych zmian
do umów, a także ich rozwiązywanie, były dokonywane były przez Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy w Rodzinie, tj. kierownika jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania w imieniu
Powiatu Poznańskiego,
25.w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego 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. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do
wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: EPI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, który zaproponował:
- realizację zamówienia za kwotę 1.910.000,00 zł brutto, w tym: cena sporządzenia dokumentacji 150.000,00 zł brutto, cena przeprowadzenia prac budowlanych - 1.760.000,00 zł brutto, wykonanie prac budowlanych w terminie do 25 tygodni od dnia przekazania terenu budowy, - 36
miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane. Na wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć
kwotę 1.910.000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia obejmującego sporządzenie
dokumentacji oraz wykonanie prac budowlanych zaplanowany został na okres do 51 tygodni od
dnia podpisania umowy,
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26.w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Nr 2 w Swarzędzu na zawarcie umowy użyczenia
pomieszczenia, znajdującego się w budynku zlokalizowanym na działce nr 838 w Swarzędzu, w celu
zapewnienia opieki pielęgniarskiej nad uczniami II LO im. Tadeusza Staniewskiego w Zespole Szkół
nr 2 w Swarzędzu. Umowa użyczenia pomieszczenia szkolnego o pow. 12,27 m², znajdującego się
na pierwszym piętrze budynku zlokalizowanego na nieruchomości położonej na terenie gminy
Swarzędz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Swarzędz, ark. mapy 10, działka
nr 838, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO2P/000131100/6, zawarta zostanie z Panią Beatą
Rospendą, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Indywidulana Praktyka Pielęgniarska
Beata Rospenda GEMUMED z siedzibą w Swarzędzu. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony,
tj. od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu
Poznańskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu,
27.w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Nr 2 w Swarzędzu na zawarcie umowy dzierżawy
terenu zielonego położonego na działce nr 838 w Swarzędzu, w celu rekreacyjnego korzystania
z części przedmiotowej nieruchomości, znajdującej się na granicy z działką gruntu nr 835, obręb
Swarzędz, gmina Swarzędz. Umowa dzierżawy terenu zielonego o pow. 50,00 m², znajdującego się
na nieruchomości położonej na terenie gminy Swarzędz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
obręb 0001 Swarzędz, ark. mapy 10, działka nr 838, zapisanej w księdze wieczystej KW
nr PO2P/000131100/6, zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Nr 2 w Swarzędzu,
28.w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Nr 2 w Swarzędzu na zawarcie umowy najmu
powierzchni użytkowej pod automaty spożywcze w budynku zlokalizowanym na działce nr 838
w Swarzędzu. Umowa najmu 2,0 m² powierzchni użytkowej, znajdującej się w łączniku pomiędzy
budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną, zlokalizowanej na nieruchomości położonej na terenie
gminy Swarzędz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Swarzędz, ark. mapy 10,
działka nr 838, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO2P/000131100/6, zostanie zawarta z Panią
Iloną Łętowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą OSILMA Ilona Łętowska z siedzibą
w Poznaniu. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r. Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Poznańskiego w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu,
29.w sprawie wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
na zawarcie umowy najmu pomieszczenia barku znajdującego się w budynku zlokalizowanym na
działce nr 1325 w Puszczykowie. Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Poznańskiego
w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie. Umowa najmu pomieszczenia
barku szkolnego, znajdującego się w budynku szkoły zlokalizowanym na nieruchomości położonej
na terenie gminy Puszczykowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Puszczykowo,
ark. mapy 10, działka nr 1325, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO2P/00041385/2, zostanie
zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
30.w sprawie wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
na zawarcie umowy najmu pomieszczenia małej sali gimnastycznej, znajdującej się w budynku
zlokalizowanym na działce nr 1325 w Puszczykowie, w celu prowadzenia zajęć sportowych. Umowa
najmu pomieszczenia małej sali gimnastyczne, znajdującej się w budynku szkoły zlokalizowanym
na nieruchomości położonej na terenie gminy Puszczykowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
obręb 0001 Puszczykowo, ark. mapy 10, działka nr 1325, zapisanej w księdze wieczystej KW
nr PO2P/00041385/2, zostanie zawarta z Panem Michałem Chmielarzem, prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą „JUVEStore.pl” Michał Chmielarz z siedzibą w Puszczykowie.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Liceum
Ogólnokształcącego w Puszczykowie,
31.w sprawie wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
na zawarcie umowy najmu pomieszczenia sali lekcyjnej, znajdującej się w budynku zlokalizowanym
na działce nr 1325 w Puszczykowie, w celu prowadzenia zajęć – kursu na prawo jazdy. Umowa
najmu pomieszczenia sali lekcyjnej, znajdującej się w budynku szkoły, zlokalizowanym na
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nieruchomości położonej na terenie gminy Puszczykowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
obręb 0001 Puszczykowo, ark. mapy 10, działka nr 1325, zapisanej w księdze wieczystej KW
nr PO2P/00041385/2, zostanie zawarta z Panem Michałem Janem Goździkiem, prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą OSK „Astra” z siedzibą w Poznaniu. Umowa zostanie zawarta na
czas oznaczony, tj. od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Przedmiotowa działka stanowi własność
Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie,
32.w sprawie wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
na zawarcie umowy najmu pomieszczenia gabinetu pielęgniarskiego, znajdującego się w budynku
zlokalizowanym na działce nr 1321/10 w Puszczykowie. Umowa najmu pomieszczenia gabinetu
pielęgniarskiego, znajdującego się w budynku internatu, zlokalizowanym na nieruchomości
położonej na terenie gminy Puszczykowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0001
Puszczykowo, ark. mapy 10, działka nr 1321/10, zapisanej w księdze wieczystej KW
nr PO2P/00041385/2, z NZOZ „Childmed”. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia
02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Poznańskiego
w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie,
33.w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz zatwierdzenia preliminarza wydatków z budżetu
Powiatu Poznańskiego na powierzenie zadania publicznego, polegającego na „Realizacji zadań izby
wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2019 r.” Zarząd Powiatu
zatwierdził wybór oferty Stowarzyszenia MONAR z siedzibą w Warszawie oraz zatwierdził
preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2019 r. na realizację ww. zadania,
w wysokości 616.600,00 zł. W konkursie złożona została jedna oferta, która spełnia wszystkie
wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie ofert,
34.w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. „Budowa ulicy Polnej w Skórzewie”. 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. Zarząd Powiatu
pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję,
35.w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
Powiatu i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy. Upoważnienie dotyczy
kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz kierowników następujących
jednostek budżetowych Powiatu Poznańskiego: Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Zespołu
Szkół w Kórniku, Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu,
Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu, Zespołu Szkół w Mosinie, Zespołu Szkół w Bolechowie, Zespołu
Szkół w Rokietnicy, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie, Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej w Luboniu, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Puszczykowie, Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Swarzędzu, Domu Dziecka w Kórniku - Bninie, Ośrodka
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, Domu
Rodzinnego w Swarzędzu, Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu, Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu,
36.w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały Rady Powiatu z dnia 19 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2023,
Nr III/44/VI/2018. Upoważnienie dotyczy kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz kierowników i głównych księgowych następujących jednostek budżetowych
Powiatu Poznańskiego: Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Zespołu Szkół w Kórniku, Liceum
Ogólnokształcącego w Puszczykowie, Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, Zespołu Szkół nr 2
w Swarzędzu, Zespołu Szkół w Mosinie, Zespołu Szkół w Bolechowie, Zespołu Szkół w Rokietnicy,
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Luboniu, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Puszczykowie, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Swarzędzu, Domu Dziecka w Kórniku - Bninie, Ośrodka Wspomagania Rodziny
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w Kobylnicy, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, Domu Rodzinnego w Swarzędzu, Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Zarządu
Dróg Powiatowych w Poznaniu, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu, Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu,
37.w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018,
38.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018 – 2023,
39.w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie „Medalu za Długoletnia Służbę” dyrektorowi ZS nr 1
w Swarzędzu Panu Przemysławowi Jankiewiczowi, do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poprzez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
40.w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu
poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej oraz Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2019 r. 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 otwartym konkursie ofert przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu zatwierdził:
- preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji
i Aktywności Społecznej w 2019 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie
edukacji w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Preliminarz ten stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przyznano dotacje 8 podmiotom na ogólną kwotę
60.000,00 zł wysokość od 2.000,00 zł do 21.000,00 zł,
- preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji
i Aktywności Społecznej w 2019 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury
i sztuki w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Preliminarz ten stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, przyznano dotacje 30 podmiotom na ogólną kwotę
303.690,00 zł, wysokość od 3.500,00 zł do 25.400,00 zł,
- preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji
i Aktywności Społecznej w 2019 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury
fizycznej i turystyki w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Preliminarze
te stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwał,
- preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji
i Aktywności Społecznej w 2019 roku na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie pomocy
społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia w otwartym konkursie ofert przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Preliminarze te stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały,
- preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji
i Aktywności Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2019 roku na
realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w otwartym
konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Preliminarz ten stanowi załącznik nr 7 do
niniejszej uchwały,
41.w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pt. „Budowa ulicy Cisowej w Skórzewie
wraz z odwodnieniem i oświetleniem”. Wniosek zawiera elementy art. 11b ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych,
42.w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w ramach zadania
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00045.2017
z dnia 27.12.2017 r. dotyczącej przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu
cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im.
Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 –etap I, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji
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przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Orlikon Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu,
43.w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, na kontynuację
asysty technicznej systemu Optiest, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej
w następującym składzie: Magdalena Buczkowska, Anna Matuszak, Piotr Springer, Joanna
Rządkowska –Jurga, Natalia Eryńska. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się OPTIDATA
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
44.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas nieokreślony na świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektu przeznczonego na nową siedzibę Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Franowo 26, z ENEA Operator
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wartość zamówienia na okres 48 miesięcy została oszacowana na
kwotę 170.000,00 zł brutto. Zamawiający będzie płacił za faktycznie wykonane usługi na podstawie
aktualnych taryf Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
45.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej, polegającej na
zastępstwie procesowym, z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski,
Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Wartość przedmiotu umowy ustalono na
kwotę 103.320,00 zł. Umowa zostanie zawarta na czas określony, do 31.12.2019 r. Zakres zadań,
wysokość i zasady wynagrodzenia określone zostaną w umowie,
46.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej
na terenie Zespołu Szkół w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2, ze spółką EPI Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu na kwotę brutto 59.550,00 zł,
47.w sprawie zawarcia umowy kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym w Poznaniu SA
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, na udostępnienie kredytu do wysokości 5.000.000,00 zł w celu
sfinansowania przejściowego deficytu budżetowego. Termin spłaty zaplanowany został na okres od
28.06.2019 r.,
48.w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Poznaniu do zawarcia umowy kredytu
w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym w Poznaniu SA ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa,
tj. Wicestarostę Tomasza Łubińskiego i Członka Zarządu Piotra Zalewskiego,
49.w sprawie przyznania Gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2019 r. w następującej wysokości:
Buk
101.200,00 zł,
Kostrzyn
237.700,00 zł,
Kórnik
74.100,00 zł,
Mosina
156.800,00 zł,
Murowana Goślina
191.200,00 zł,
Pobiedziska
245.900,00 zł,
Puszczykowo
205.500,00 zł,
Stęszew
105.200,00 zł,
Swarzędz
308.000,00 zł,
50. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie,
prowadzącego stację demontażu pojazdu do odbioru z parkingu i demontażu pojazdu marki Opel
Vectra o nr rej. LZA 55317, wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego
w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Upoważnienie wydaje się na okres od 8 do 18
stycznia 2019 r.,
51.w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murowana Goślina na
lata 2019-2021 z perspektywą do roku 2025. Opinia stanowi załącznik do uchwały,
52.w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez Dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu w okresie od 14 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
w wymiarze 9 godzin tygodniowo w PPP w Środzie Wielkopolskiej,
53.w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019, który
zawiera:
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.713.214,00 zł (zgodnie
z załącznikiem nr 1).
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- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.713.214,00 zł (zgodnie
z załącznikiem nr 2).
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.956.290,00 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 3),
54.w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa drogi gminnej
(ul. Rutkowskiego) w Jasinie”, gm. Swarzędz. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art.
11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych,
55.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 3 ea ustawy
Prawo zamówień publicznych spółce Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna SP.K.
z siedzibą w Poznaniu ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, na wykonanie w 2019 r. konsultacji
prawnopodatkowych. Wartość przedmiotu umowy wynosi 393,60 zł brutto za godzinę
świadczonych usług i nie przekroczy w 2019 roku kwoty brutto 19.680,00 zł, co odpowiada 50
godzinom konsultacji. Szczegółowy zakres zadań oraz zasady płatności określone zostaną
w zawartej umowie,
56.w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup i emisję na antenie Telewizji STK audycji
ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego, na emisję audycji telewizyjnych
pt. Powiatowa17. zwanych również Telewizyjną Powiatową17, oraz transmisje na żywo Sesji Rady
Powiatu w Poznaniu VI kadencji 2018-2023 w wysokości 215.865,00 zł brutto, w tym:
- na zakup i emisję na antenie Telewizji STK audycji ukazujących aktywność społeczną powiatu
poznańskiego oraz na emisję audycji telewizyjnych pt. Powiatowa17. zwanych również Telewizyjną
Powiatową17. w kwocie 169 740,00 złotych,
- na transmisję na żywo Sesji Rady Powiatu w Poznaniu VI kadencji 2018-2023 w roku 2019
w kwocie do 46.125,00 złotych brutto.
Audycje ukazujące aktywność społeczną powiatu poznańskiego realizowane i emitowane będą od
stycznia do grudnia 2019 roku. Audycje telewizyjne pt. Powiatowa17. emitowane będą od lutego
do grudnia 2019 roku. Dostawę wymienionych audiowizualnych usług medialnych oraz transmisji
na żywo sesji powierza się firmie: Telewizja STK sp. z o.o z siedzibą w Swarzędzu. Do 27 grudnia
2019 roku zaplanowano 96 audycji - newsów, które zostaną wyemitowane w Telewizji STK
w serwisie informacyjnym oraz umieszczone na stronie internetowej telewizji. W ramach
współpracy przewidziano także emisję czterech audycji na żywo oraz przygotowanie czterech
audycji - o dłuższej formie niż newsy, emisje audycji telewizyjnych pt. Powiatowa17. w środy
i piątki, od 13 lutego do 27 grudnia 2019 r.,
57.w sprawie rozbudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ulicy
Jackowskiego 18 oraz modernizacji okablowania pod kamery w budynku przy ul. Słowackiego 8.
przez firmę T.T. SYSTEMS SPJ. z siedzibą w Poznaniu. Całość prac ma obejmować: modernizację
okablowania kamer IP w ramach systemu CCTV w budynku przy ulicy Słowackiego 8, rozbudowę
o gniazda komputowe oraz zasilające pod nowe urządzenie wielofunkcyjne dla Wydziału
Nieruchomości w budynku przy ulicy Słowackiego 8, rozbudowę o gniazda komputerowe oraz
zasilające pod nowe stanowisko pracy w pokoju 103 D w budynku przy ulicy Jackowskiego 8.
Maksymalny koszt zlecenia wynosi 6.795,98 zł brutto,
58.w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pt. Międzynarodowy Turniej
Tenisowy Tennis Europe do lat 14. przez Wielkopolski Związek Tenisowy z siedzibą w Poznaniu,
59.w sprawie podziału środków na zajęcia fakultatywne w I półroczu 2019 r. dla uczniów klas
maturalnych, w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański w wysokości 57.000,00 zł
z podziałem na:
- ZS Rokietnica
7.544,00 zł (63 maturzystów)
- ZS Mosina
1.676,00 zł (14 maturzystów)
- ZS Kórnik
6.826,00 zł (57 maturzystów )
- LO Puszczykowo
10.059,00 zł (84 maturzystów )
- ZS nr 1 Swarzędz
13.172,00 zł (110 maturzystów )
- ZS nr 2 Swarzędz
9.700,00 zł (81 maturzystów )
- ZS Bolechowo
8.023,00 zł (67 maturzystów )
12

Corocznie z budżetu Powiatu Poznańskiego przeznaczane są dodatkowe środki finansowe na zajęcia
edukacyjne przeznaczone dla uczniów klas maturalnych. Na rok 2019 zaplanowano na ten cel
100.000,00 zł. W I półroczu 2019 r. (4 miesiące zajęć) przeznacza się kwotę 57.000,00 zł, a pozostałe
środki w wysokości 43.000,00 zł planuje się przeznaczyć w II półroczu 2019 roku (3 miesiące zajęć).
Podziału środków finansowych dokonano przy uwzględnieniu liczby maturzystów w poszczególnych
szkołach, zgodnie z obowiązującym Programem wspierania edukacji. Zajęcia odbywać się będą od
stycznia do kwietnia 2019 r. Liczba uczniów jest zgodna z informacjami zawartymi w Systemie
Informacji Oświatowej, w przeliczeniu na jednego ucznia przypada kwota 119,74 zł,
60.w sprawie podziału środków na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Poznański oraz przekazania ich do planów finansowych jednostek na ogólną kwotę
200.000,00 zł z podziałem na:
- ZS Rokietnica
26.028,00 zł (383 uczniów)
- ZS Mosina
13.524,00 zł (199 uczniów)
- ZS Kórnik
12.527,00 zł (185 uczniów)
- LO Puszczykowo
22.222,00 zł (327 uczniów)
- ZS nr 1 Swarzędz
63.948,00 zł (941 uczniów)
- ZS nr 2 Swarzędz
19.436,00 zł (286 uczniów)
- ZS Bolechowo
25.280,00 zł (372 uczniów )
- SOSW Mosina
6.932,00 zł (102 uczniów )
- SOSW Owińska
10.058,00 zł (148 uczniów )
Powiat Poznański corocznie przeznacza z własnego budżetu środki finansowe na dofinansowanie
zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat
Poznański. Środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł zostały rozdysponowane pomiędzy
poszczególne placówki, po uwzględnieniu liczby uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży, do
których kierowane są zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z Programem wspierania edukacji w powiecie
poznańskim i zostaną przekazane do planów finansowych jednostek. Liczba uczniów jest zgodna
z Systemem Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018 r. Zachowana została kwota 40.000,00 zł,
którą planuje się przeznaczyć na realizację innych zadań edukacyjnych, które mogą być realizowane
w szkołach i placówkach,
61.w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ul. Stokrotkowej
i Szafirowej w Miękowie, województwo wielkopolskie”, gm. Czerwonak. Wniosek zawiera wszystkie
elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
62.w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ul. Swarzędzkiej w Kicinie
(od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej)”, gm. Czerwonak. Wniosek nie zawiera wszystkich elementów
zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, takich jak brak zaznaczenia terenu niezbędnego
dla obiektów budowlanych np. działek przyległych do projektowanej budowy, czy ingerencji
w działki poza obecnym pasem drogowym np. w km 0+214,28. Ponadto miejscowo na zakończeniu
opracowania nie spełniono wymagań minimalnej skrajni od krawędzi jezdni,
63.w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup i emisję audycji radiowych pt. Sportowa
mapa Powiatowej17. oraz Turystyczna mapa Powiatowej17., zwanych również Radiowymi17. lub
Radiowymi Powiatowymi17. oraz audycji „Transmisje meczów LECHA POZNAŃ”, w kwocie
131.223,75 złotych brutto. Emisja na antenie Radia Poznań cyklu audycji pt. Sportowa mapa
Powiatowej17. planowana jest od 8 lutego do 12 lipca 2019 r. Emisja na antenie Radia Poznań cyklu
audycji pt. Turystyczna mapa Powiatowe17. planowana jest od 19 lipca do 27 grudnia 2019 r. Emisja
na antenie Radia Poznań audycji pt. Transmisje meczów LECHA POZNAŃ planowana jest od 8 lutego
do 23 grudnia 2019 r. Dostawę wymienionych radiowych usług medialnych powierza się firmie:
Radio Poznań S.A. Polskie Radio, Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu,
64.w sprawie wyrażenia zgody Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach na zawarcie umowy najmu sali lekcyjnej oraz sali
gimnastycznej, znajdujących się w budynku Ośrodka zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów jako: obręb 0010 Owińska, gmina Czerwonak, ark. mapy 5, działka nr 228/2
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o pow. 3,8588 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01P/00132688/4. Umowa najmu zawarta
zostanie z Wyższą Szkołą Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu, na czas oznaczony od dnia 21.01.2019 r.
do dnia 31.07.2019 r.,
65.w sprawie wyrażenia zgody Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach na zawarcie umowy najmu pomieszczenia szkoły
z przeznaczeniem na gabinet lekarski, w budynku Ośrodka zlokalizowanym na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0010 Owińska, gmina Czerwonak, ark. mapy 5, działka
nr 228/2 o pow. 3,8588 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01P/00132688/4,
z przeznaczeniem na gabinet lekarski. Umowa najmu zawarta zostanie z Panią Małgorzatą Szareyko
- Grzybowską prowadzącą działalność pod nazwą Małgorzata Szareyko - Grzybowska Okulistyka
z siedzibą w Poznaniu na czas nieoznaczony od dnia 21 stycznia 2019 r.,
66.w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ul. Leśnej od ul.
Niezłomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie”, gm. Dopiewo. Wniosek zawiera wszystkie elementy
zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
67.w sprawie upoważnienia Pana Pawła Zawieji - Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych z realizacją projektu w ramach
programu Erasmus +, a w szczególności obejmujących:
- podpisanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu Erasmus +,
- podpisanie umowy na realizację projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
dotyczącej uczestnictwa w programie Erasmus +,
- dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
w Warszawie,
- podpisywanie dokumentów oraz składanie oświadczeń woli dotyczących programu.
Uczestnikami programu będzie 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk oraz
4 nauczycieli z ZS w Mosinie, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii
i Włoch. Przewidywana wartość projektu wynosi 112.000 euro, projekt będzie w 100% finansowany
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, w ramach programu Erasmus+,
68.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielonych dotacji celowych na likwidację
źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Na podstawie uchwały Rady
Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 roku nr XXXIV/488/V/2017 w sprawie zasad i trybu
udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami
proekologicznymi, udzielone zostały dotacje celowe na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie
ich rozwiązaniami proekologicznymi. Wnioskodawcy, którzy znaleźli się na liście rankingowej pod
pozycjami od 1 do 105 i przedłożyli prawidłowo przygotowany formularz rozliczenia dotacji wraz
z wymaganymi załącznikami oraz z pozytywnym wynikiem kontroli powykonawczej, otrzymali
dotację w wysokościach podanych w załączonym do uchwały sprawozdaniu. Dotacje przyznano 105
wnioskodawcom, 96 z nich podpisało z Powiatem Poznańskim umowę. W dalszym ciągu realizacji
zadania, 7 podmiotów nie złożyło formularza rozliczenia oraz w przypadku kolejnych 7 dotowanych
w wyniku kontroli powykonawczej stwierdzono, iż nie doszło do trwałej likwidacji źródeł niskiej
emisji opalanych paliwem stałym. Na podstawie złożonych przez wnioskodawców formularzy
rozliczenia dotacji wraz z załącznikami i protokołów kontroli powykonawczej, wypłacono 82 dotacje
na kwotę w wysokości 561.373,21 zł,
69.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z lekarzem internistą, 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, tj. z Panią Katarzyną Grabińską-Martyńską prowadzącą Specjalistyczną Praktykę
Lekarską w Poznaniu. Łączny koszt zlecenia nie może przekroczyć kwoty 25.000,00 zł,
70.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji przyznanej gminie Swarzędz
w związku z realizacją zadań powiatu poznańskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej w roku 2018. Na podstawie uchwały nr XIII/154/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia
16 grudnia 2015 r. w sprawie: powierzenia gminie Swarzędz zadań w zakresie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej, przyznana została dotacja w kwocie 40.000,00 zł. Beneficjent, na
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podstawie zawartego w dniu 13 lutego 2018 r. porozumienia, wykorzystał ją na realizację
poniższych zadań: - gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów
bibliotecznych, - udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb
informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym
regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, - pełnienie funkcji
ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń
międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych
materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, - udzielanie bibliotekom pomocy
instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, - sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie
realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach.
Na podstawie złożonej w dniu 10 lipca 2018 r. informacji za I półrocze oraz złożonego w dniu
9 stycznia 2019 r. sprawozdania końcowego stwierdza się prawidłowość wykorzystania dotacji,
71.w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w 2019 roku do programu „Szkolny Klub Sportowy”.
Program „Szkolny Klub Sportowy" jest działaniem systemowym, skierowanym do uczniów szkół
podstawowych i szkół ponadpodstawowych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.
Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej
w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia
wychowania fizycznego w danej szkole. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu
systematycznych zajęć sportowych, w terminie od 01.01.2019 r. do 15.12.2019 r., w wymiarze
2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach
minimum 15-osobowych (do 20 osób). Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu
70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. W szkole do 300 uczniów mogą być prowadzone
maksymalnie 2 grupy. W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej
grupy ćwiczebnej. Udziałem w programie na rok 2019 zainteresowane są cztery szkoły prowadzone
przez Powiat Poznański: Zespół Szkół w Mosinie (1 grupa), Zespół Szkół w Rokietnicy (1 grupa),
Zespół Szkół w Bolechowie (2 grupy) oraz Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie (2 grupy). Do
projektu zostanie zgłoszonych łącznie 6 grup uczniów. Koszt jednej grupy to 200,00 zł, przy
zgłoszeniu 6 grup łączna kwota to 1.200,00 zł,
72.w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę usług poczty elektronicznej Exchage Online, zatwierdzenia SIWZ,
powołania komisji przetargowej,
73.w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na
przebudowie domków szeregowych, w celu ich adaptacji na mieszkania chronione - wspomagane,
zlokalizowanych w Lisówkach na terenie Domu Pomocy Społecznej ul. Leśne Zacisze 2,
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,
74.w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ul. Strumykowej, Jowisza,
Tęczowej, Porankowej i Księżycowej w Skórzewie”, gm. Dopiewo. Wniosek zawiera wszystkie
elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
75.w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok. Plan zawiera
45 pozycji wg. przedmiotu zamówienia, z rodzajem zamówienia wg podziału na zamówienia na
roboty budowlane, dostawy lub usługi, z podaniem przewidzianego trybu lub innej procedury
udzielenia zamówienia, przewidywanego terminy wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub
miesięcznym i orientacyjną wartością zamówienia,
76.w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2019,
77.w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „PERS” Roman Pers z siedzibą we Suchym Lesie,
prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu dwóch pojazdów
(Ford Transit PO 589GM, FSO Polonez Truck PZ 0267T), wobec których orzeczono przepadek na
rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
78.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na świadczenie usług sprzątania Filii Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 2 części. Zarząd
Powiatu wyraził zgodę w zakresie :
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- Część nr 1 - Filia w Swarzędzu, ul. Poznańska 25 - na zawarcie umowy z: Firmą Sprzątającą
Clean&Fresh Wojciech Rochowiak - Poznań, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę
20.240,00 zł brutto. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 31.143,08
zł brutto,
- Część nr 2 - Filia w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4 - na zawarcie umowy z: Firmą Sprzątająca
Clean&Fresh Wojciech Rochowiak - Poznań, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę
15.389,00 zł brutto. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 25.061,89
zł brutto.
Usługi będą świadczone w terminie do 31.12.2019 r.,
79.w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wyświetlanie w trakcie trwania meczy
prezentacji Zamawiającego, na bandach elektronicznych typu LED, z KKS Lech Poznań S.A.
ul. Bułgarska 17, 60 - 320 Poznań. Wykonawca na potrzeby porównania złożonych ofert,
zaproponował realizację zamówienia za kwotę 120.000,00 zł brutto, w tym cena jednostkowa
6.000,00 zł brutto. Usługi będą świadczone do wykorzystania kwoty, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na wykonanie zadania, tj. do wysokości 120.000,00 zł brutto, jednak nie dłużej niż do
23.12.2019 r.,
80.w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ul. Nowej w m. Palędzie
i m. Gołuski”, gm. Dopiewo. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych,
81.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy
prawo zamówień publicznych na sprzątanie pomieszczeń zajmowanych przez Filie Wydziału
Komunikacji i Transportu w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 oraz w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej
53, Konsorcjum Jantar 2 Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk - Lider Konsorcjum,
Sekret Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk - Członek Konsorcjum. Zamówienie
będzie realizowane w terminie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. Wartość przedmiotu zamówienia
wynosi: 43.383,54 zł brutto, w tym: 20.926,58 zł brutto - sprzątanie Filii Wydziału Komunikacji
i Transportu w Czerwonaku, 22.456,96 zł brutto - sprzątanie Filii Wydziału Komunikacji i Transportu
w Stęszewie,
82.w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu do reprezentowania
Powiatu Poznańskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie skargi
Prokuratora Rejonowego Poznań - Grunwald w Poznaniu na Uchwałę Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 22 listopada 2017 r. 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 odstąpienie od usunięcia pojazdu. Upoważnienie jest ważne do
czasu rozstrzygnięcia sprawy skargi Prokuratora Rejonowego Poznań - Grunwald w Poznaniu na
Uchwałę nr XXXIV/486/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 r. ,
83.w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.
Nabór wniosków obejmuje prace, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej jak 5 kwietnia
2019 r. a kończy nie później niż 5 grudnia 2019 r. Wnioski można składać osobiście lub drogą
pocztową od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 21 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii
Starostwa),
84.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2018 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Poznański. Przeprowadzona analiza poniesionych w roku 2018 wydatków na wynagrodzenia
nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego, wykazała osiągnięcie średnich wynagrodzeń nauczycieli we
wszystkich stopniach awansu zawodowego, co oznacza, że nie ma konieczności ustalenia
i wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański. Na podstawie art. 30a ust. 5
16

ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego
przedkłada sprawozdanie, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od jego sporządzenia
regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu
terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tą jednostkę oraz związkom zawodowym
zrzeszającym nauczycieli,
85.w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Kaczmarka – Dyrektora Zespołu Szkół im. Jadwigi
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych z realizacją
projektu w ramach programu Erasmus+. Upoważnia się Dyrektora Zespołu Szkół im. Jadwigi
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, do następujących czynności związanych z realizacją
projektu pod tytułem: „Praktyka w zawodzie szansą na lepszą pracę" a w szczególności
obejmujących: podpisanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu
Erasmus +, podpisanie umowy na realizację projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
w Warszawie dotyczącej uczestnictwa w programie Erasmus +, dysponowanie środkami
finansowymi przekazanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie podpisywanie
dokumentów oraz składanie oświadczeń woli dotyczących programu,
86.w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów PERS Roman
Pers, z siedzibą 62-002 Suchy Las ul. Szkółkarska 4 – wpisanego do rejestru przedsiębiorców
prowadzących stacje demontażu pojazdów prowadzonego przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego pod nr 107. do odbioru z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których
orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu
drogowym, pojazdu marki BMW o numerze rejestracyjnym ONA 07275. Wykonanie uchwały
powierza się Dyrektorowi Wydziału Komunikacji i Transportu,
87.w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2018. Wnioski
można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 4 lutego
2019 r. do 25 lutego 2019. (decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa). Wykonanie uchwały
powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej,
88.w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup i emisję audycji telewizyjnych pt.
Powiatowa 17. zwanych również Telewizyjną Powiatową 17., w kwocie 345.985,02 zł brutto, tym:
- na zakup od dostawcy audiowizualnych usług medialnych - firmy World Trade Center Poznań sp.
z o.o. ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań - audycji telewizyjnych pt. Powiatowa 17. wraz z ich
przekazywaniem do rozpowszechnienia w telewizji i w Internecie. Wartość zamówienia nie
przekroczy kwoty 227.700,00 zł brutto;
- na zakup czasu antenowego od dostawcy audiowizualnych usług medialnych - Wielkopolskiej
Telewizji Kablowej sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań - na potrzeby emisji
audycji telewizyjnych pt. Powiatowal7. Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 118.285,02 zł
brutto. Emisja cyklu audycji pt. Powiatowal7. na antenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej
planowana jest w okresie od 13 lutego do 28 grudnia 2019 roku. Mieszkańcy będą mogli obejrzeć
46 siedmiominutowych odcinków audycji. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału
Promocji i Aktywności Społecznej.
89.w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie organizacji eliminacji
powiatowych Konkursu wiedzy o Wielkopolsce, w kwocie 500,00 zł (na zakup dyplomów
i poczęstunku dla uczniów). Etap powiatowy planowany jest na dzień 5 marca 2019 r. i odbędzie się
w Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi
Wydziału Edukacji,
90.w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w Kórniku na zawarcie:
- umowy najmu powierzchni szkoły pod lokalizację automatów spożywczych oraz użyczenia
pomieszczenia na potrzeby profilaktyki i opieki zdrowotnej, na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.
2019 r. z firmą „VEMAT” Automaty Żywieniowe Mateusz Mazur - Poznań, na wynajem powierzchni
1,62 m2 znajdującej się w budynku szkoły w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2,
- na zawarcie umowy użyczenia z Pielęgniarskim Ośrodkiem Medycyny Szkolnej Pro-Med.
Sp. J. - Kórnik, na użyczenie raz w tygodniu, na 4 godziny, pomieszczenia o pow. 12,08 m2
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znajdującego się w budynku szkoły w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2. Wykonanie uchwały powierza
się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kórniku,
91.w sprawie wydania pozytywnej opinii dot. projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku
Gaj Wielki – Tarnowo Podgórne w zakresie budowy ścieżki rowerowej, drogi serwisowej i kanału
technologicznego”, gm. Tarnowo Podgórne. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b
ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału
Dróg i Gospodarki Przestrzennej,
92.w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu „Budowa ulicy Łanowej oraz ul. Kłosowej
(na odcinku 100 od ul. Poznańskiej) w Kicinie, gm. Czerwonak. Zarząd Powiatu w Poznaniu opiniuje
pozytywnie inwestycję dot. Projektu pn.: „Budowa ulicy Łanowej oraz ul. Kłosowej (na odcinku 100
m od ul. Poznańskiej) w Kicinie, gm. Czerwonak. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art.
11b ust.1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych,
93.w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S. T.
Dąbrowskiego S.A. w 2018 roku na zakup sprzętu medycznego. Zatwierdzono rozliczenie dotacji
udzielone Szpitalowi w 2018 r. w kwocie 3.473,28 zł . Gmina Mosina przyznała powiatowi pomoc
finansową w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala
w Puszczykowie. Kwota dotacji do zwrotu była równa 21.526,72 zł i powiat zwrócił ją na rachunek
gminy Mosina. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
94.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dotacji udzielonej w 2018 roku Stowarzyszeniu MONAR
z siedzibą w Warszawie, na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja zadań izby wytrzeźwień
dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego” na kwotę 450.000,00 zł. Rozliczona
kwota dotacji wynosiła 450.000,00 zł , kwota dotacji do zwrotu 0,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem
w 2018 r. przyjęto do izby wytrzeźwień 1073 osoby w stanie nietrzeźwości. Wykonanie uchwały
powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego
w Poznaniu,
95.w sprawie ponownego wyrażenia zgody na zawarcie umów na świadczenie usług sprzątania Filii
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu z podziałem na 2 części:
- w zakresie Część nr 1 - Filia w Swarzędzu ul. Poznańska 25 - wyrażono zgodę na zawarcie umowy
z Biurem Handlowo – Usługowym VIGOR Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań, które
zaoferowało realizację zamówienia na kwotę 28.413,00 zł. brutto. Na wykonanie zadania
Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 31.143,08 zł brutto,
- zakresie Część nr 2 – Filia w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4. - wyrażono zgodę na zawarcie umowy
z Biurem Handlowo – Usługowym VIGOR Sp. z o.o., ul. Czernichowska 28, 61-334 Poznań, które
zaoferowało realizację zamówienia na kwotę 27.060,00 zł brutto. Na świadczenie usług
Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 25.061,89 zł brutto.
Usługi będą świadczone w terminie do 31.12.2019 r. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi
Wydziału Administracyjnego,
96.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy
prawo zamówień publicznych na ochronę budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul.
Jackowskiego 18 oraz Słowackiego 8 firmie Hunters sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 151/4U, 02-326
Warszawa. Zamówienie będzie realizowane w terminie od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r. Wartość
przedmiotu zamówienia wynosi 68.513,56 zł brutto w tym 43.072,04 zł brutto – Poznań
ul. Jackowskiego 18, 25.441,52 zł brutto – Poznań, ul. Słowackiego 8. Wykonanie uchwały powierza
się dyrektorowi Wydziału Administracyjnego oraz dyrektorowi Wydziału Gospodarowania
Mieniem,
97.w sprawie akceptacji projektu koncepcyjnego wykonanego w ramach zadania pn. Zaprojektowanie
i wykonywanie przebudowy budynków szeregowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy
Społecznej w Lisówkach, w celu adaptacji na mieszkania chronione. Zaakceptowano projekty
koncepcyjne o nr 1 dla segmentu budynków 1,2,3, oraz nr 2 dla segmentów budynków 4,5,6,7,
wykonane w ramach zadania realizowanego na podstawie umowy zawartej ze spółką EPI POLSKA
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Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Niepodległości 36 w Poznaniu. Wykonanie uchwały powierza się
Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów,
98.w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Fundacji PCPS Poznańskie Centrum
Profilaktyki Społecznej w Poznaniu na realizację zadania publicznego pt. „Program psychologicznoterapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie poznańskim” na podstawie
umowy nr PS.II.4121.2018 z dnia 30 października 2018 r. oraz aneksu nr 1 do umowy o realizację
zadania publicznego nr PS.II.1.2018 z dnia 30 października 2018 zawartego w dniu 20 listopada
2018 r.,
99.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z First Data Polska S.A., z siedzibą 00-807 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 92, umowy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami
płatniczymi na terenie izby wytrzeźwień, dla wpłat od osób przywiezionych z terenu powiatu
poznańskiego, w okresie od 15.02.2019 r. do 31.12.2019 r., realizowanej na warunkach
przedstawionych w ofercie współpracy z dnia 29.01.2019 r. Wartość umowy w okresie jej
obowiązywania nie przekroczy łącznie kwoty 30.000,00 zł,
100. w sprawie wyrażenia zgody Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu dla Dzieci
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia
o powierzchni 18 m2 znajdującego się na parterze budynku zlokalizowanego na nieruchomości
położonej na terenie gminy Czerwonak. Umowa użyczenia zawarta zostanie na czas nieoznaczony
od dnia 1 marca 2019 r. ze Stowarzyszeniem „Pomóż Dziecku Niewidomemu” z siedzibą
w Owińskach Pl. Przemysława 9. Szczegółowy sposób i zakres korzystania z nieruchomości
w części objętej użyczeniem określi umowa użyczenia,
101. w sprawie wyrażenia zgody Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu dla Dzieci
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia gabinetu
higieny szkolnej o powierzchni 18 m2 znajdującego się na parterze budynku zlokalizowanego na
nieruchomości położonej na terenie gminy Czerwonak, w celu świadczenia usług pielęgniarskich
i lekarskich. Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas nieoznaczony od dnia 1 marca 2019 r. ze
Specjalistycznymi Poradniami Lekarsko-Stomatologicznymi „Medicor” Sp. z o.o. z siedzibą
w Puszczykowie (62-041), przy ul. Kraszewskiego 11. Szczegółowy sposób i zakres korzystania
z nieruchomości w części objętej użyczeniem określi umowa użyczenia,
102. w sprawie wyrażenia zgody Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu dla Dzieci
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia
o powierzchni 18 m2 znajdującego się na parterze budynku zlokalizowanego na nieruchomości
położonej na terenie gminy Czerwonak, w celu wykonywania działalności statutowej. Umowa
użyczenia zawarta zostanie na czas nieoznaczony od dnia 1 marca 2019 r. ze Stowarzyszeniem
pomocy niewidomym i słabowidzącym absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych „Być potrzebnym” z siedzibą w Owińskach (62-005) Pl. Przemysława 9. Szczegółowy
sposób i zakres korzystania z nieruchomości w części objętej użyczeniem określi umowa użyczenia,
103. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze partnera przez Zespół Szkół nr 1 im.
Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu do projektu pn. „Europejskie staże perspektywą dla
młodych zawodowców z Wielkopolski” realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 1
Mobilność edukacyjna KA1, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
KA102. Projekt ma być realizowany w okresie marzec 2020 i marzec 2021. Przewidywany udział
w każdym roku to 10 uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich w ramach praktyk
zawodowych, które odbędą się w hotelach w Turyngii. Głównym celem praktyk będzie podniesienie
umiejętności zawodowych na gruncie praktycznym. Projekt będzie w 100 % finansowany przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu Erasmus+,
104. w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Jankiewicza – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, do zawarcia umowy partnerskiej na rzecz realizacji
projektu pn. „Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski” w ramach
Programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna KA1, Mobilność osób uczących się i kadry
w ramach kształcenia zawodowego KA102 oraz do realizacji zadań związanych z realizacją projektu
w ramach programu Erasmus +,
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105. w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki
Społecznej w Poznaniu na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „Program edukacyjno-korekcyjny PARTNER” na
podstawie umowy nr ZD.8135.1.2018 z dnia 5 września 2018 r., nr RUM – 00589/18 oraz Aneksu
Nr 1 z dnia 5 września 2018 r. Na realizację ww. programu Fundacji przekazano łączną kwotę
8.400,00 zł,
106. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. "Powiat Poznański Rodzinnie"
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Doliny Samy z siedzibą w Cerekwicy w ramach tzw.
„małego grantu”,
107. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Rozwój świadomości
społecznej poprzez zorganizowanie cyklu wystaw, warsztatów i prelekcji w oparciu o podróże
i różnorodność kultur azjatyckich przez Fundację Rozwoju Hokeja na Trawie w Polsce w ramach tzw.
„małego grantu”.
108. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego
porozumienia dotyczącego powierzenia czynności kontrolnych i ustalenia wysokości kosztów
związanych z prowadzonym nadzorem nad przedsiębiorcami prowadzącymi stację kontroli
pojazdów. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawowany jest przez Starostę, jednocześnie
ustawodawca wskazał Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego jako jedyny podmiot,
któremu Starosta może powierzyć w drodze porozumienia czynności kontrolne. Transportowy
Dozór Techniczny jest jednostką właściwą do wydawania poświadczenia zgodności wyposażenia
i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów z wymaganiami odpowiednimi do
przeprowadzanych badań technicznych pojazdów. Dokument ten jest niezbędny do dokonania
wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
Przeprowadzanie kontroli w stacjach kontroli pojazdów wspólnie z przedstawicielami
Transportowego Dozoru Technicznego gwarantuje prawidłowe realizowanie przedmiotowego
zadania. Stawka opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych każdej ze stacji kontroli
pojazdów z udziałem inspektora TDT wynosi 500,00 zł.
109. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy - Romana Persa prowadzącego stację demontażu
pojazdów „PERS” z siedzibą 62-002 Suchy Las, ul. Szkółkarska 4 do odbioru z parkingu
zlokalizowanego w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 59 i wykonania demontażu samochodu
osobowego marki Ford Mondeo o numerze rejestracyjnym PO 009TV, wobec którego orzeczono
przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Upoważnienie wydaje się na okres od 07 lutego 2019 r.
do 22 lutego 2019 r.,
110. w sprawie wydania negatywnej opinii dla inwestycji dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa
ul. Lipowej w Potaszach”, gm. Czerwonak. Wniosek nie zawiera wszystkich elementów zgodnie
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), jak brak zaznaczenia
terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, czy określenie zmian w dotychczasowej
infrastrukturze zagospodarowania terenu,
111. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na kontynuację asysty technicznej systemu
Optiest. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału
w negocjacjach, tj.: OPTIDATA Sp. z o.o., Kraków, która zaproponowała wykonanie zamówienia za
kwotę 25.387,20 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 24 miesięcy
przy czym rozpoczęcie świadczenia usługi zaplanowane zostało od 19.02.2019 r. Na wykonanie
zadania Zamawiający zamierzał przekazać kwotę 24.501,60 zł brutto,
112. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie nr ZP.272.00057.2017
zawartej w dniu 15 lutego 2018 r., ze spółką Jack-Bud Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu
60-681 os. B. Chrobrego 110, dotyczącej inwestycji pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół im. Dezyderego
Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1., polegających na
przedłużeniu terminu realizacji przedmiotu umowy dotyczącego: budowy nowej części szkoły wraz
z uzyskaniem częściowego pozwolenia na użytkowanie, do dnia 7 maja 2019r. oraz wykonania robót
w pozostałym zakresie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla całego obiektu,
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o taką ilość dni, na jaką roboty zostały wstrzymane, gdy okres wstrzymania biegu realizacji
przedmiotu umowy będzie znany,
113. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej przystosowania budynku
biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na potrzeby Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z przyłączem kanalizacyjnym. Zatwierdzenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik do niniejszej uchwały). Powołania komisji
przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 28 tygodni od dnia
podpisania umowy,
114. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Powiatu
Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury za rok 2018. W skład komisji wchodzą:
- Przewodniczący – Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz
Łubiński,
- Wiceprzewodniczący - Piotr Burdajewicz,
- Członkowie - Grażyna Głowacka, Paweł Bocian, Jacek Szeszuła, Andrzej Wróblewicz, Tomasz
Skupio.
Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków, wyniki jej pracy zatwierdzi Zarząd Powiatu
w Poznaniu w formie uchwały. Komisja została powołana na okres do dnia 30 czerwca 2019 roku,
115. w sprawie zatwierdzenia rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji budżetowej udzielonej
niepublicznym szkołom i placówkom w 2018 r. Środki finansowe na realizację zadania zostały
przekazane szkołom i placówkom na podstawie wniosków o udzielenie dotacji w danym miesiącu,
składanych przez organy prowadzące i pochodziły z budżetu powiatu poznańskiego na rok 2018,
116. w sprawie przekazania środków finansowych, w kwocie 11.250 zł brutto, szkołom i placówkom
prowadzonym przez Powiat Poznański, na działania związane z promocją oferty edukacyjnej tych
szkół na rok szkolny 2019/2020. Zaplanowano, aby wszystkie szkoły otrzymały wsparcie finansowe
z przeznaczeniem na działania promocji bezpośredniej lub wynajem stoiska o pow. 4 m2 na
Poznańskich Targach Edukacyjnych. Zainteresowanie udziałem w Targach Edukacyjnych w 2019 r.
wyrazili dyrektorzy ZS nr 1 w Swarzędzu i ZS nr 2 w Swarzędzu. Jednostki zaprezentują się podczas
Targów na oddzielnych stanowiskach. Pozostałe szkoły określiły, że udział w Targach nie wpływa
na ilość uczniów w naborze, w związku z tym dofinansowanie zostanie przeznaczone na inne
działania promocyjne,
117. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty, złożonej przez MD - Projekt Kompleksowe Usługi
Inżynierskie Dariusz Śródecki, ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp., na pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją 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. W ofercie zaproponowano realizację zamówienia za kwotę
34.800,00 zł brutto, Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania 60.000,00 zł brutto.
Funkcję wiodącego inspektora nadzoru pełnić będzie Pan Maciej Górecki. Nadzór pełniony będzie
przez cały okres prowadzenia inwestycji, która rozpoczęła się 28.12.2018 r., a termin jej
przewidywanej realizacji wynosi do 51 tygodni.
118. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 oraz Aneksu nr 2 do umowy nr
ZP.272.00036.2018 o świadczenie usługi kompleksowej na dostawę energii elektrycznej z dnia
20.08.2018 r., z ENEA S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-201), ul. Górecka 1. W trakcie budowy
Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu wykonano mikroinstalacje:
- fotowoltaiczną o mocy 9,9 kW – zgłoszoną do ENEA Operator w dniu 08.10.2018 r.,
- elektrownię wiatrową o mocy 1,0 kW – zgłoszoną do ENEA Operator w dniu 16.11.2018 r.
Zmiana umowy dotyczy realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, i nie była
objęta zamówieniem podstawowym, a wraz z wykonaniem mikroinstalacji stała się niezbędna.
Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana, ponieważ rozliczeń winien dokonywać sprzedawca
zobowiązany, którym w przypadku ww. umowy jest dotychczasowy wykonawca tj. ENEA S.A.
Udzielenie zamówienia dodatkowego innemu wykonawcy wiązałoby się z koniecznością
wypowiedzenia umowy podstawowej, co w przypadku nie zawarcia kolejnej umowy w okresie
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wypowiedzenia, spowodowałoby dużą niedogodność dla Zamawiającego: znacznie wyższe opłaty
lub wstrzymanie dostaw energii elektrycznej dla jednostek Powiatu Poznańskiego. Wobec
powyższego nie ma możliwości rozdzielenia zamówienia dodatkowego od zamówienia
podstawowego, a zatem dodatkowy zakres usług może być realizowany tylko przez
dotychczasowego wykonawcę.
119. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji umowy nr ZP.272.00045.2017,
zawartej w dniu 27.12.2017 r., ze spółką ORLIKON sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-860), ul. Za
Groblą 1, 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. W trakcie prowadzenia prac, zaistniała konieczność
przeprowadzenia badań archeologicznych, badań stropu oraz wstępnych badań konserwatorskich,
podczas których wykonawca ORLIKON sp. z o.o. miał ograniczony lub całkowity brak dostępu do
niektórych pomieszczeń. Prace prowadzone są w zabytkowych budynkach a w trakcie ich
wykonywania, występują nieprzewidziane okoliczności. Zamawiający nie mógł przewidzieć, że
wystąpią odkrycia, ujawnione dopiero po wykonaniu prac rozbiórkowych, powodujące
konieczność wykonania badań i opracowań. Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę
gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 30 kwietnia 2019 r.
120. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń sieciowych wraz z serwisami, zatwierdzenia
SIWZ, powołania komisji przetargowej w następującym składzie: Magdalena Buczkowska, Anna
Matuszak, Piotr Springer, Joanna Rządkowska-Jurga, Karolina Jendryca, Natalia Eryńska
121. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risk), powołania komisji przetargowej. Zadanie
będzie realizowane w ramach zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych prac do usług
będących przedmiotem zawartej umowy nr ZP.272.00041.2017 z dnia 21.11.2017 r., dotyczącej
ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych
jednostek organizacyjnych. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do
31.12.2020 r. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszono Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A., Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
122. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi
społeczne, których przedmiotem jest świadczenie usługi całodobowej ochrony budynków
Starostwa Powiatowego w Poznaniu wraz z terenami przyległymi, z podziałem na 2 części. W części
1 i 2 zatwierdzono wybór, złożony przez Konsorcjum:
- Lider-MAKROPOL Sp. z o.o., ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań
- Partner-MAKROPOL SP. z o.o., ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań.
Część nr 1 - Budynek, ul. Jackowskiego 18
Całkowita wartość umowy w części 1 wyniesie 922.729,28 zł brutto, natomiast zaproponowana
cena za 1 miesiąc świadczenia usługi wynosi 41.942,24 zł brutto. Ponadto odsetek osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie 0,90. Wykonawca zobowiązał się, iż grupa
interwencyjna dojedzie do budynku w ciągu 7 minut. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał
przeznaczyć kwotę 1.047.044,66 zł brutto.
Część nr 2 - Budynek, ul. Słowackiego 8
Całkowita wartość umowy w części 2 (ul. Słowackiego 8) wyniesie 501.919,66 zł brutto, natomiast
zaproponowana cena za 1 miesiąc świadczenia usługi wynosi 22.814,53 zł brutto. Ponadto odsetek
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie 1,00. Wykonawca zobowiązał się, iż
grupa interwencyjna dojedzie do budynku w ciągu 7 minut. Na wykonanie zadania Zamawiający
zamierzał przeznaczyć kwotę 562.547,53 zł brutto,
W każdej części usługi będą świadczone w terminie do 31.12.2020 r., przy czym ich rozpoczęcie
zaplanowano na 01.03.2019 r.,
123. w sprawie upoważnienia Pana Romana Persa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
„PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie ul. Szkółkarska 4 wpisanego do rejestru
przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów prowadzonego przez Marszałka
Województwa Wielkopolskiego pod nr 107 do odbioru z miejsca przechowywania i wykonania
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demontażu pojazdu – samochodu osobowego marki Opel Vectra o nr rej. PWR 637AY, wobec
którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Upoważnienie wydaje się na okres od 15 lutego 2019 r.
do 01 marca 2019 r.,
124. w sprawie przeznaczenia środków finansowych w wysokości 80.000,00 zł na wykonanie nadzoru
nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, realizowanego w 2019 r. w imieniu Starosty
Poznańskiego przez Nadleśnictwa: Babki, Czerniejewo, Konstantynowo i Łopuchówko. Podział
środków uzależniony jest od wielkości powierzchni gruntów leśnych niestanowiących własności
Skarbu Państwa w danym nadleśnictwie i przedstawia się następująco:
- Nadleśnictwo Babki
25.157,04 zł
- Nadleśnictwo Czerniejewo
5.200,88 zł
- Nadleśnictwo Konstantynowo
30.036,52 zł
- Nadleśnictwo Łopuchówko
19.605,56 zł.
125. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z rozliczenia udzielonych dotacji
z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Nadodrzańskiego Oddziału Straży
Granicznej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Miasta Puszczykowo.
Sprawozdanie ze sposobu realizacji dotacji zostało sprawdzone pod względem merytorycznym
i finansowym, nie wniesiono żadnych uwag. Rozliczenie dotyczy następujących umów:
- uczestniczenie przez powiat poznański w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu (umowa 288/2018) - wydatki majątkowe w wysokości 500.000,00 zł,
niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 755,00 zł została zwrócona do budżetu powiatu w dniu
31.12.2018 r.;
- uczestniczenie przez powiat poznański w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu (umowa 289/2018) - wydatki bieżące w wysokości 104.389,00 zł,
niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 929,02 zł została zwrócona do budżetu powiatu w dniu
31.01.2019 r.;
- uczestniczenie przez powiat poznański w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu (umowa 305/2018) – projekt i rozbudowa Komisariatu Policji
w Tarnowie Podgórnym - wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł, na wniosek z dnia
4 grudnia 2018 r. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji, uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu
Nr III/35/VI/2018 z dnia 2018 r. ustalono ostateczny termin wydatkowania środków do dnia
15.04.2019 r., środki w wysokości 500.000,00 zł zostały zwrócone do budżetu 7 grudnia 2018 r.,
- regulacja zasad przyznawania nagród za osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy Miejskiej
Policji, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie powiatu - (porozumienie
nr 306) - wydatki bieżące w wysokości 25.000,00 zł - kwota dotacji wykorzystana w całości,
- uczestniczenie przez powiat poznański w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Placówki
Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicy (umowa 289/2018) - wydatki bieżące w wysokości 10.000,00
zł, zwiększono kwotę na realizację umowy do 20.000,00zł, kwota dotacji wykorzystana w całości,
- uczestniczenie przez powiat poznański w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (umowa 259/2018) - wydatki bieżące
w wysokości 405.000,00 zł, wydatki inwestycyjne 380.000,00 zł - niewykorzystana kwota dotacji
w wysokości 0,21 zł została zwrócona do budżetu powiatu w dniu 21 grudnia 2018 r.;
- udzielenie przez powiat Miastu Puszczykowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na realizację budowy budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie
(umowa 229/2018) dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych - 100.000,00 zł - kwota dotacji wykorzystana w całości,
- uczestniczenie przez powiat poznański w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu (umowa 232/2018) - wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł (na
funkcjonowanie systemu znakowania rowerów na terenie powiatu), niewykorzystana kwota
dotacji w wysokości 230,99 zł została zwrócona do budżetu powiatu w dniu 31.01.2019 r.,
126. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron, ze skutkiem na dzień 28
lutego 2019 r., umów najmu lokali użytkowych, położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8,
zawartych w dniu 17 grudnia 2015 r., dotyczy lokalu o pow. 37,75 m2, oraz w dniu 1 września
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2017 r., dotyczy lokalu o pow. 10,62 m2, z Wielkopolskim Ośrodkiem Przeciwpadaczkowym
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (obecnie EXIT Centrum Medyczne NZOZ Sp. z o.o.),
127. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących
szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym
współzawodnictwie sportowym za rok 2018. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem
przyznawanym w ramach środków pieniężnych z budżetu powiatu poznańskiego za miniony rok
kalendarzowy, indywidualnie lub zbiorowo, raz w roku. Zgłoszeń do nagród za rok 2018 dokonuje
się w okresie od 18 lutego 2019 r. do 11 marca 2019 r. O możliwości składania wniosków, terminie
i sposobie ich zgłaszania powiadamia się przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na stronie internetowej powiatu poznańskiego www.powiat.poznan.pl Ogłoszenie stanowi
załącznik do uchwały,
128. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Małyszowi, projektantowi inwestycji pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie, ul. Topolowa 2, pracującemu na rzecz Wykonawcy - Zakład Instalacyjno-Budowlany
Mateusz Maćkowiak z siedzibą w Lwówku, do występowania w imieniu Zamawiającego - Powiatu
Poznańskiego, przed urzędami administracji publicznej, w sprawach związanych z wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę ww. inwestycji. Pełnomocnictwa udziela się na czas realizacji ww.
inwestycji,
129. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Pani Małgorzaty
Pawlak, do składania oświadczeń woli, w tym podpisywania umów cywilnoprawnych w sprawie
realizacji Projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie
poznańskim (IV)” oraz zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji Projektu,
130. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Pani Małgorzaty
Pawlak, do składania oświadczeń woli, w tym podpisywania umów cywilnoprawnych w sprawie
realizacji Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (V)”
oraz zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji Projektu,
131. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Pani Małgorzaty
Pawlak, do składnia oświadczeń woli , w tym podpisywania umów cywilnoprawnych w sprawie
realizacji Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim
(IV)” oraz zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji Projektu,
132. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. „Kaszubskie przedwiośnie” –
cykl lekcji muzealnych oraz rozwijanie wiedzy o przemianach ustrojowych w Polsce przez
Stowarzyszenie „Pomóż Dziecku Niewidomemu” z siedzibą w Owińskach w ramach tzw. „małego
grantu”,
133. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w 2019 r. Środki wyodrębnione w budżecie Powiatu Poznańskiego w 2019 r. na
dofinansowanie doskonalenia nauczycieli dzieli się następująco:
- 10 % środków przeznacza się na koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- 5 % środków przeznacza się na organizację seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów,
szkoleń lub innych form kształcenia nauczycieli, wspomaganie szkół i placówek oraz sieci
współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
- 85 % środków przeznacza się na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez
uczelnie, udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i
placówki doskonalenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne, staże zagraniczne, zwroty kosztów
przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i specjalistów, koszty druku i dystrybucji
materiałów szkoleniowych i informacyjnych. Ustala się na rok 2019 maksymalną kwotę
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie w wysokości 4.000,00 zł.
Dofinansowanie jest przyznawane na następujące specjalności i formy kształcenia: kursy
kwalifikacyjne, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia, studia podyplomowe oraz
inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzone przez placówki doskonalenia
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nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli.
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska
w rejonie ulicy 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.4621.2/18WI z dnia 12.10.2018 r.,
2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko
w rejonie ulic: 1 Maja i Stawnego, z uwagą - należy zapewnić obsługę komunikacyjną dla terenu
oznaczonego symbolem MN poprzez drogę wewnętrzną (KDW), gm. Komorniki - projekt planu
wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren drogi wewnętrznej. Poza
granicami opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2388P Komorniki - Rosnówko, klasy
technicznej lokalnej. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu
należy dążyć do ograniczania miejsc kolizyjnych m.in. zjazdów. Dlatego też Zarząd Powiatu
w Poznaniu wnosi, aby w tekście planu zawrzeć zapis zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla
terenu oznaczonego symbolem MN poprzez drogę wewnętrzną (KDW). Nowe zjazdy na drogę
powiatową wpłyną bowiem negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze,
3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi
Plewiska inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia energetyczna 400kV
Piła- Krzewina-Plewiska, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza: teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, teren produkcyjny, usługowy i magazynowo - składowy. Ustalenia projektu
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie,
w rejonie ulic: Bukowskiej i Skórzewskiej, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza: teren
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, teren lasu.
W sąsiedztwie terenu objętego zmianą projektu planu znajduje się droga powiatowa nr 2405P
relacji Przeźmierowo (ul. Rynkowa) - gr. Powiatu - Poznań, klasy technicznej głównej (G).
Zasadniczym celem opracowania była zmiana parametrów określonych w obowiązującym
miejscowym planie, m.in. zmniejszenie linii zabudowy od strony drogi wojewódzkiej, ul. Bukowskiej
oraz przeznaczenie terenu zgodnie z zamierzeniami właścicieli. Zmiany te pozwolą na
efektywniejsze wykorzystanie terenu pod planowaną zabudowę. Ustalenia projektu planu nie
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Dopiewo, w rejonie ulicy Świętojańskiej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren zieleni
urządzonej, teren drogi publicznej, klasy dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we
własność Powiatu Poznańskiego,
6. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu
Kościelnym, przy ulicy Bukowskiej, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren drogi publicznej klasy zbiorczej. Przez obszar opracowania
przebiega droga powiatowa nr 1890P relacji granica powiatu - Jankowice. 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. W związku z powyższym w planie należy
zamieścić zapis o zakazie realizacji nowych zjazdów na teren drogi KD-Z (ul. Bukowskiej) i wydzielić
drogę wewnętrzną, z której poprzez jeden zjazd będzie możliwa obsługa komunikacyjna
projektowanego terenu zabudowy jednorodzinnej,
25

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji
gospodarczej w Glince Duchownej przy ulicy Krajowej, gm. Kostrzyn - projekt planu wyznacza teren
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren drogi publicznej klasy lokalnej, teren drogi
publicznej klasy dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu
Poznańskiego,
8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum” etap 1, gm. Luboń - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej oraz teren
drogi publicznej - lokalnej,
9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy
Gnieźnieńskiej na wschód od ulicy Zielonej w Bogucinie”, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza
teren drogi publicznej klasy dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu
Poznańskiego,
10.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Trzcielin, w rejonie ulic Środkowej i Płk. A. Kopy część B, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolnicze, teren lasu, teren zieleni, teren
drogi publicznej klasy głównej, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, teren drogi publicznej klasy
dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Na obszarze opracowania przebiega droga powiatowa nr
2412P relacji Trzcielin-Konarzewo-Chomęcice-Rosnowo-Szreniawa oznaczona symbolem KDZ oraz
droga powiatowa nr 2402P relacji Dopiewo – Trzcielin – Stęszew oznaczona symbolem KDG.
Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), na drogach klasy zbiorczej i 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. W związku
z powyższym w projekcie planu należy ograniczyć liczbę nowych zjazdów z dróg wewnętrznych KDW
na teren drogi oznaczonej symbolem KD-Z. Jednocześnie w § 12 i § 13 należy wprowadzić zapisy
wykluczające możliwość obsługi komunikacyjnej terenów 1 MN, 2MN, 3MN, 6MN, 8MN, 14MN
bezpośrednio z terenów dróg powiatowych oznaczonych symbolami KDZ i KDG,
11.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Gołuski, w rejonie ul. Szkolnej, Ogrodowej i drogi ekspresowej S11, gm. Dopiewo - projekt planu
wyznacza: teren zieleni urządzonej, teren zabudowy usługowej wraz zabudową mieszkaniową
jednorodzinną, teren zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
oraz zabudowy usługowej, teren wód powierzchniowych śródlądowych, tereny zieleni, tereny dróg
publicznych klasy dojazdowej, teren drogi wewnętrznej. Poza obszarem opracowania przebiega
droga powiatowa nr 2416P relacji Gołuski-Plewiska klasy zbiorczej. Zarząd Powiatu w Poznaniu
zwraca uwagę, że zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), na drogach klasy zbiorczej 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. W związku z powyższym należy
wprowadzić w projekcie planu zapisy uniemożliwiające obsługę komunikacyjną z drogi powiatowej
nr 2416P dla terenów oznaczonych symbolami U/MN, U, 2P/U. Obsługa komunikacyjna ww.
terenów winna odbywać się z drogi oznaczonej symbolem 2KDD,
12.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Dopiewo, w rejonie ulicy Świętojańskiej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren zieleni
urządzonej, teren drogi publicznej, klasy dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we
własność Powiatu Poznańskiego,
13.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic:
Wierzenickiej, Lisiej, Śliwkowej i Dębowej w Wierzenicy”, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza
tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub
usługowej, zabudowy usługowej - usług sportu i rekreacji, zabudowy usługowej w zieleni parkowej,
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, zieleni parkowej,
zieleni, lasów, wód powierzchniowych, rolnicze, infrastruktury technicznej, dróg publicznych klasy
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lokalnej, dojazdowej, ciągów pieszo - jezdnych, drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
14.nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Chomęcice i części wsi Głuchowo wzdłuż drogi ekspresowej S5 - projekt planu wyznacza: teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, teren zabudowy usługowej, tereny
zabudowy produkcyjnej lub usługowej, teren drogi publicznej - ekspresowej, teren drogi publicznej
- zbiorczej, tereny dróg publicznych - dojazdowych, teren drogi wewnętrznej, teren zieleni.
W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2389P relacji Głuchowo - Chomęcice.
Dla powyższej drogi wydana została decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
nr 17/2018 z dn. 17.07.2018r pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2389P GłuchowoChomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP 2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem
węzła S5 Konarzewo (w budowie), gmina Komorniki, powiat poznański, województwo
wielkopolskie. W związku z powyższym w projekcie planu należy uwzględnić poszerzenia wynikające
z rozbudowy drogi zgodnie z ww. decyzją. Ponadto zwraca się uwagę, że projekt
rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej 2389P Głuchowo-Chomęcice wyznacza przejazd
poprzeczny z terenu 5KDD przez projektowaną drogę powiatową, bez możliwości zjazdu
i wjazdu na obwodnicę. W projekcie planu dla terenów oznaczonych jako 7P/U i 5P/U należy
wyznaczyć nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 20m od granicy z pasem drogowym
projektowanej drogi powiatowej. Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
2018 r. poz. 2068), 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 od krawędzi jezdni drogi powiatowej
poza terenem zabudowy. Ma to służyć ochronie drogi i bezpieczeństwu jej użytkowników oraz
nieruchomości położonych wzdłuż drogi publicznej m.in. przed skutkami drgań spowodowanych
ruchem drogowym. Ponadto zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy zakazuje się odprowadzania
wód opadowych i roztopowych z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych na
jezdnię i rowów przydrożnych w pasach drogowych. W związku z tym wody opadowe i roztopowe
należy zagospodarować poza pasem projektowanej drogi powiatowej. Na działkach
zainwestowanych 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. Droga powiatowa 2389P stanowi drogę klasy technicznej
zbiorczej, a zgodnie z warunkami wynikającymi z § 9, ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124 tj. na drogach tej klasy 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. Rozbudowywana
droga powiatowa 2389P będzie pełniła Obwodnicę miejscowości Chomęcice, w związku z tym nie
wyraża się zgody na lokalizacje zjazdów z terenu KDZ na teren usług (U),
15.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za autostradą”, gm.
Luboń - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej,
teren usług kultury w zieleni, teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub zabudowy
usługowej, tereny infrastruktury technicznej - kanalizacyjnej, teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, teren infrastruktury technicznej, teren kolejowy, teren infrastruktury
technicznej - kanalizacyjnej i zieleni otwartej, teren sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej,
tereny ogrodów działkowych, tereny zieleni otwartej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny wód
powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg publicznych - autostrady, tereny dróg publicznych
klasy głównej, teren drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
teren publicznego ciągu pieszo - rowerowego, tereny dróg wewnętrznych, teren ciągu pieszojezdnego. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
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16.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434,
gmina Kórnik - etap III - część A, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy
usługowej, tereny zabudowy usługowej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny rolnicze, teren
infrastruktury technicznej – kanalizacji, elektroenergetyki, tereny dróg publicznych, tereny dróg
wewnętrznych. Poza obszarem opracowania projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2472P
Radzewice-Radzewo-Kórnik. Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę, że intensywne
zagospodarowanie terenów oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
jednorodzinnej lub usługowej wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, problemami
komunikacyjnymi, możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie
wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Intensywny stopień zainwestowania niedostosowany
do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruch na drogach powiatowych
prowadzących w kierunku Poznania. Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca też uwagę, że wyznaczanie
zbyt rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej stoi w sprzeczności z powszechnie znanymi
prognozami demograficznymi i niekorzystnie wpłynie na jednostkowe koszty budowy i eksploatacji
infrastruktury technicznej i społecznej, stanowiących zadanie własne gminy,
17.nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy
Sarbinowskiej w Łowęcinie - projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny dróg wewnętrznych. Poza
obszarem opracowania projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2436P klasy technicznej Z –
ulica Sarbinowska w Łowęcinie. Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę, że należy ująć wszystkie
urządzenia związane z drogą powiatową w jej pasie drogowym. Na działce o nr ewid. 100/15
zlokalizowany jest rów, który należy wydzielić i oznaczyć jako użytek KDZ. Ponadto należy przesunąć
nieprzekraczalną linię zabudowy na odległość od drogi pokrywającą się z lokalizacją frontów
istniejących budynków na działkach o nr ewid. 100/16 i 100/2. Na działkach niezabudowanych
wzdłuż ulicy Sarbinowskiej należy zastosować tą samą odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy,
18.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w Batorowie pomiędzy drogą ekspresową S11, a ul. Brzask, gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu
wyznacza teren rolniczy, teren lasów, teren zalesień, tereny wód powierzchniowych śródlądowych,
19.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Leśnej
i Swarzędzkiej w Gruszczynie”, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, usług sportu i rekreacji, lasu, zieleni, wód powierzchniowych
śródlądowych, drogi wewnętrznej i infrastruktury technicznej. Poza obszarem opracowania
projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2410P – ulica Swarzędzka w Gruszczynie. Ustalenia
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
20.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
zamkniętego, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1, 459 i 472 w obrębie
geodezyjnym Biedrusko, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza granice terenu zamkniętego,
granice strefy ochronnej terenu zamkniętego. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność
Powiatu Poznańskiego,
21.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Napachanie rejon ul. Tarnowskiej, ul. Poznańskiej, 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-KarolewoNapachanie, klasy technicznej głównej. Przedmiotowy plan był już przedmiotem uzgodnienia
Zarządu Powiatu Poznańskiego. Postanowieniem znak: WD.673.2.174.2018.MA Zarząd Powiatu
Poznańskiego nie uzgodnił projektu planu z uwagi na lokalizację linii zabudowy dla terenów 1MJ,
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3MJ, 4MJ w niewystarczającej odległości od granicy z drogą powiatową – ul. Tarnowską. W obecnie
przesłanym planie uwzględniono wyżej wymienione uwagi,
22.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Konarzewo, rejon ul. Kościelnej - etap A, 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 zbiorczej. W granicach opracowania znajduje się droga
powiatowa 2412P relacji Trzcielin-Chomęcice-Rosnowo-Szreniawa klasy technicznej zbiorczej (Z).
Przedmiotowy plan był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu.
Postanowieniem znak: WD.673.2.178.2018.MA Zarząd Powiatu nie uzgodnił projektu planu z uwagi
na lokalizację linii zabudowy dla terenów 1P i 2P w niewystarczającej odległości od granicy z drogą
powiatową – ul. Kościelną. Ponadto obsługę komunikacyjną terenów 1P i 2P, dla działek mających
dostęp do drogi wewnętrznej 2KDW zapewniono z drogi powiatowej. Zarząd Powiatu zwrócił
uwagę, aby na działkach inwestycyjnych zapewnić wystarczającą ilość miejsc parkingowych dla
samochodów oraz powierzchnię manewrową, aby manewry samochodami nie odbywały się w pasie
drogi powiatowej. W obecnie przesłanym planie uwzględniono wyżej wymienione uwagi,
23.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko
w rejonie ulic: 1 Maja i Stawnego, Gmina Komorniki - projekt planu wyznacza teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren drogi wewnętrznej. Poza granicami opracowania znajduje
się droga powiatowa nr 2388P Komorniki – Rosnówko, klasy technicznej lokalnej. Przedmiotowy
plan był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu. Postanowieniem znak:
WD.673.2.206.2018.MA z dnia 18.12.2018 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu uzgodnił przesłany
wówczas projekt planu. Jednakże ze względu na wnoszone przez Zarząd Powiatu w Poznaniu uwagi,
zmieniono zapisy planu dotyczące obsługi komunikacyjnej terenów położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi powiatowej,
24.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9
w Murowanej Goślinie - projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
25.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w miejscowości Konarzewo, rejon ulicy 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 TrzcielinChomęcice-Rosnowo-Szreniawa, klasy technicznej zbiorczej (Z). Przedmiotowy plan był już
przedmiotem uzgodnienia Zarządu Powiatu. Postanowieniem znak: WD.673.2.184.2018.MA Zarząd
Powiatu nie uzgodnił projektu planu z uwagi na lokalizację linii zabudowy w niewystarczającej
odległości od drogi powiatowej. Ponadto obsługę komunikacyjną terenów 1P i 2P przewidziano
m.in. poprzez drogę powiatową – ul. Kościelną. Zarząd Powiatu zwrócił uwagę, aby na terenach
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów zapewnić wystarczającą ilość miejsc parkingowych
dla samochodów oraz powierzchnię manewrową, aby manewry samochodami nie odbywały się
w pasie drogi powiatowej. W obecnie przesłanym planie uwzględniono wyżej wymienione uwagi,
26.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Dopiewiec, pomiędzy ulicą Szkolną, a linią kolejową, gmina Dopiewo - nadesłany 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. Przedmiotowy plan był już przedmiotem
uzgodnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu. Postanowieniem znak: WD.673.2.179.2018.MA Zarząd
Powiatu nie uzgodnił projektu planu z uwagi na wprowadzenie obsługi komunikacyjnej dla terenów
mających dostęp do dróg niższej klasy z drogi powiatowej – ul. Szkolna. Zarząd Powiatu zwrócił
uwagę, aby na działkach inwestycyjnych zapewnić wystarczającą ilość miejsc parkingowych dla
samochodów oraz powierzchnię manewrową, aby manewry samochodami nie odbywały się w pasie
drogi powiatowej. W obecnie przesłanym planie uwzględniono wyżej wymienione uwagi,
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27.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Palędzie, w rejonie ulic Jagodowej, dla działki o nr ewid. 18/47, gm. Dopiewo - projekt planu
wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
28.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki
w rejonie ulicy Jankiela, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, teren zieleni urządzonej, teren drogi wewnętrznej,
29.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa (pow. ca
353ha) - część B1 - projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usług nieuciążliwych, teren zabudowy
produkcyjnej, magazynowo – składowej lub usługowej, teren zieleni urządzonej, teren zieleni
izolacyjnej, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, odprowadzania i oczyszczanie
ścieków, wodociągi, tereny infrastruktury technicznej z dopuszczeniem infrastruktury
komunikacyjnej, tereny komunikacyjne dróg publicznych klasy zbiorczej, lokalnej, dojazdowej, dróg
wewnętrznych. Na obszarze opracowania projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2439P –
ulica Średzka w Paczkowie. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu
Poznańskiego,
30.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Dąbrowa, w rejonie ulicy Leśnej, Topolowej, Orzechowej i Agrestowej, gm. Dopiewo - projekt planu
wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny dróg publicznych klasy
dojazdowe,
31. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki
w rejonie ulic: Polnej i Księdza Malinowskiego, gm. Komorniki - projekt planu wyznacza: tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny zieleni urządzonej,
tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg publicznych. W granicach opracowania
znajduje się fragment drogi powiatowej nr 2391P relacji Palędzie-Gołuski-Głuchowo-Komorniki,
klasy technicznej zbiorczej (Z). Do drogi powiatowej nr 2387P relacji granica powiatu - Plewiska Komorniki, klasy zbiorczej (Z) i głównej (G) włączono fragment terenu oznaczonego jako 2MW/U
(trójkąt widoczności). Droga powiatowa nr 2388P Komorniki-Rosnowo-Walerianowo-Rosnówko
klasy technicznej lokalnej (L) znajduje się poza granicami opracowania,
32.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie - projekt planu wyznacza teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, teren zieleni naturalnej, teren zieleni izolacyjnej,
teren wód powierzchniowych śródlądowych, teren dróg publicznych dojazdowych, teren dróg
wewnętrznych, teren ciągu pieszego, teren infrastruktury techniczno - kanalizacyjnej. Poza
obszarem opracowania przebiega droga powiatowa nr 2393P ul. Gnieźnieńska w Murowanej
Goślinie. Ustalenia projektu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego.
IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU:
1. w sprawie udzielenia Gminie Swarzędz pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz - Jasin - Biskupice
- Pobiedziska,
2. w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta,
3. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową nr 2391P – ul. Polna m. Komorniki i ul. Komornicka w m. Głuchowo,
4. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Jasiniu,
gm. Swarzędz, działki nr 12/1 i 12/2,
5. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2019,
6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023,
7. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Miastu Gdańsk, w celu wsparcia
działalności Europejskiego Centrum Solidarności,
30

8. w sprawie określenia realizowanych przez powiat poznański zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019.
V.
1.
2.
−
−
−
−
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
4.

5.

6.
7.

PODJĘTE POSTANOWIENIA:
Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie zmian w planach finansowych wydziałów Starostwa
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z:
zawiadomieniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu o planowanej „Kontroli inwestycji
drogowej - remont ul. Poznańskiej i Wyzwolenia w Dopiewie (drogi nr 2401P i 2402P). Kontrola
rozpocznie się 4 lutego 2019 r.,
zawiadomieniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu o planowanej „Analizie
funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji i Transportu wraz z wnioskami”. Kontrola rozpocznie się
11 lutego 2019 r.,
interpelacją Radnego Powiatu Filipa Żelaznego w sprawie udostępniania sali gimnastycznej
w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie,
wnioskiem Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu w Poznaniu, zgłoszonym w dniu
09.01.2019 r., dotyczącym zwiększenia kwot zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli o 10.000,00 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidulanego:
uczennicy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,
w wymiarze 10 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019,
uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca
zajęć dydaktycznych roku 2018/2019,
ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca
zajęć dydaktycznych roku 2018/2019,
ucznia ZS nr 1 w Swarzędzu kl. II Technikum Logistycznego, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do
końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2018/2019,
ucznia ZS nr 1 w Swarzędzu kl. III Technikum Logistycznego, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do
końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2018/2019,
uczennicy ZS w Mosinie w kl. I technik hotelarstwa, w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca
zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019.
ucznia ZS w Rokietnicy klasy III technikum, w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca zajęć
edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie 2 dodatkowych godzin zajęć dydaktyczno wyrównawczych tygodniowo dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie do końca zajęć
dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019.
Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji planu kontroli w jednostkach
organizacyjnych Powiatu Poznańskiego prowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli. W okresie
od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził:
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego 10 kontroli problemowych w zakresie
gromadzenia środków publicznych, w tym ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie
gromadzenia środków publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków,
zawierania umów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz sprawdzenia stopnia
realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach oraz 3 kontrole doraźne
(SOS-W w Mosinie, SOS-W w Owińskach, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego). Kontrole w zakresie gromadzenia środków publicznych w następujących
jednostkach: ZS Nr 2 w Swarzędzu, OWR w Kobylnicy, PCPR, ZDP i PUP, zostaną przeprowadzone
w roku 2019.
Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji
celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi.
Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu dnia 12 grudnia 2018 r. decyzji Starosty
Poznańskiego nr 33/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie
dróg powiatowych nr 2411P oraz 2441P wraz z budową tunelu drogowego (wiadukt kolejowy) pod
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linią kolejową E20 w ciągu drogi powiatowej nr 2441P w Kostrzynie Wielkopolskim - wykonana
w ramach zadania: „Budowa układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic
Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich", powiat poznański, województwo
wielkopolskie z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności WD.6740.58.2018.
8. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr
35/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wierzbowej
w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką, gmina Rokietnica, powiat poznański,
województwo wielkopolskie, z rygorem natychmiastowej wykonalności WD.6740.47.2018.EK.
Własnością Powiatu Poznańskiego są działki:
- gmina Rokietnica, obręb Bytkowo, ark. 1, dz. o nr ewid. 86/20, 81/1, 359, 352, 264, 23/1,
- gmina Rokietnica, obręb Rokietnica, ark. 7, dz. o nr ewid. 402.
9. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o korekcie wniosku 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, powiat
poznański, województwo wielkopolskie, WD.6740.65.2018.EK. Własnością powiatu są działki:
gmina Pobiedziska, obręb Złotniczki, ark. 2, dz. o nr ewid. 142/3, 142/4, 142/8.
10.Zarząd Powiatu dnia 15 stycznia 2019 r. zapoznał się z informacją i przeprowadził analizę dotyczącą
poniesionych w 2018 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości
średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN oraz średniorocznej struktury
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Art. 30a ust. 1 ustawy
Karta Nauczyciela (KN) nakłada na organy prowadzące szkoły będące j.s.t. obowiązek
przeprowadzenia w terminie do 20 stycznia każdego roku analizy poniesionych w poprzednim roku
kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN oraz średniorocznej struktury zatrudnienia
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Z przeprowadzonej - w oparciu
o informacje otrzymane ze szkół i placówek oświatowych - analizy poniesionych w roku 2018
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz średniorocznej struktury zatrudnienia wynika, że
Powiat Poznański spełnił wymóg zapewnienia średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których jest organem prowadzącym. Kwota różnicy
za rok 2018 pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na wynagrodzenia a średnimi
wynagrodzeniami, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN (dla wszystkich stopni awansu zawodowego
nauczycieli łącznie) wyniosła: 3.616.423,51 zł.
11.Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu dnia 21 stycznia 2019r. decyzji Starosty
Poznańskiego nr 2/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie
dwóch obiektów inżynierskich w m. Nadrożno i m. Złotniczki w ciągu drogi powiatowej nr 2408P,
gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie, z rygorem natychmiastowej
wykonalności WD.6740.65.2018.EK. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki: - gmina
Pobiedziska, obręb Złotniczki, ark. 2, dz. o nr ewid. 142/3,142/4,142/8
12.Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wniosku z dnia 29.10.2018r. (data wpływu), dot. 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) WD.6740.90.2018.EK. i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego
materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. Własnością Powiatu Poznańskiego
są nieruchomości: gmina Murowana Goślina, obręb Murowana Goślina, ark. 4, dz. o nr ewid. 19,
gmina Murowana Goślina, obręb Murowana Goślina, ark. 11, dz. o nr ewid. 764/3, 765.
13.Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego
i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści
rozstrzygnięcia oraz o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie, w związku z wnioskiem
o zmianę ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2018r. 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 15.12.2016r.), powiat poznański, województwo wielkopolskie
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(znak: WD.6740.30.2018.EK), 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.
14.Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski Dyrektorów PPP i wyraził zgodę na przerwy
w działalności PPP prowadzonych przez powiat poznański w okresie wakacyjnym, w następujących
terminach:
1) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Swarzędzu (jednostka macierzysta z filiami) od 29 lipca
do 16 sierpnia 2019 r.
2) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Puszczykowie (jednostka macierzysta z filią) od 22 lipca
do 16 sierpnia 2019 r.
3) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu (jednostka macierzysta z filiami) od 8 lipca do
26 lipca 2019 r.
Terminy przerw w pracy w okresie wakacyjnym zostały ustalone po konsultacjach
przeprowadzonych pomiędzy dyrektorami poszczególnych poradni psychologiczno pedagogicznych (zgodnie z wnioskami). Zaproponowany harmonogram zapewnia możliwość
ciągłego korzystania ze specjalistycznych usług poradni w okresie wakacyjnym na terenie powiatu
poznańskiego.
15.Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową
przeprowadzoną w ZS im. A. Wodziczki w Mosinie. Kontrola dotyczyła gromadzenia środków
publicznych w tym - ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków
publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków, zawierania umów
związanych z gromadzeniem środków i została przeprowadzona w dniach 11.10.2018 r. do
09.11.2018 r. na podstawie upoważnienia Starosty Poznańskiego. Okres objęty kontrolą
01.01.2017 r. do 31.08.2018 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym
przez dyrektora jednostki i główną księgową. Dyrektor jednostki złożył dodatkowe wyjaśnienia do
protokołu. Wydano zalecenia do wprowadzenia i stosowania na bieżąco.
16.Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową
przeprowadzoną w ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Kontrola dotyczyła
gromadzenia środków publicznych w tym - ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie
gromadzenia środków publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków,
zawierania umów związanych z gromadzeniem środków i została przeprowadzona w dniach
od 29.11.2018 r. do 13.12.2018 r. Okres objęty kontrolą od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r.
Po uwzględnieniu przedstawionych przez dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego
Chłapowskiego w Bolechowie wyjaśnień na piśmie odstąpiono od wydania zalecenia
pokontrolnego. Sposób realizacji podjętych przez dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego
Chłapowskiego w Bolechowie zostanie sprawdzony przez Wydział Audytu i Kontroli Starostwa
Powiatowego w Poznaniu podczas kolejnej kontroli w jednostce.
17.Zarząd Powiatu w Poznaniu pozytywnie zaopiniował przedstawioną ofertę edukacyjną szkół
prowadzonych przez Powiat Poznański w związku z naborem na rok szkolny 2019/2020 dla
absolwentów klas dotychczasowego gimnazjum oraz dla absolwentów szkół podstawowych (tzw.
„podwójnego rocznika”). Dyrektorzy po przeanalizowaniu możliwości organizacyjnych placówek,
przedłożyli propozycję oferty edukacyjnej i uruchamiania liczby oddziałów klas pierwszych w roku
szkolnym 2019/2020, uwzględniając konieczność zapewnienia możliwości kształcenia dwóch
roczników w dwóch różnych podstawach programowych i dwóch różnych cyklach kształcenia.
Ostateczne decyzje o uruchomieniu i liczebności oddziałów zostaną podjęte po weryfikacji
rzeczywistego naboru i uzyskania zgody Zarządu Powiatu w Poznaniu.
18.Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z protokołami, przedstawionymi przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z kontroli przeprowadzonych w 2018 roku nad rodzinami
zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
w powiecie poznańskim. Zakres kontroli obejmował współpracę z rodzinami biologicznymi dzieci
umieszczonych w placówce.
a) Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy w dniach: 01-02.10.2018 r. Zakres kontroli
obejmował współpracę z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w placówce, w okresie
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od stycznia do października 2018 roku. Ustaleń dokonano na podstawie analizy dokumentów
oraz rozmów ze specjalistami placówki. Po zapoznaniu się z dokumentacją w Ośrodku
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy nie stwierdzono nieprawidłowości.
b) Dom Dziecka w Kórniku - Bninie w dniach 03-04.10.2018 r. Zakres kontroli obejmował
współpracę z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w placówce, w okresie od stycznia
do października 2018 roku. Ustaleń dokonano na podstawie analizy dokumentów, rozmów ze
specjalistami placówki oraz dyrektorem i z-cą dyrektora placówki. Po analizie sprawdzonej
dokumentacji w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie nie stwierdzono nieprawidłowości.
c) Dom Rodzinny w Swarzędzu w dniu 12.10.2018 r. Zakres kontroli obejmował współpracę
z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w placówce. Ustaleń dokonano na podstawie
rozmów z dyrektorem i wychowawcą oraz wglądu w dokumenty. Po analizie sprawdzonej
dokumentacji w Domu Rodzinnym nie stwierdzono nieprawidłowości.
19.Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2437P w Sarbinowie, nr sprawy
WD.6740.107.2018.ST.
20.Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym wystosowanym do
dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu. Kontrola została przeprowadzona przez Wydział Audytu
i Kontroli w dniach od 14.01.2019 r. do 22.01.2019 r. i była kontrolą problemową w zakresie
gromadzenia środków publicznych, w tym ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie
gromadzenia środków publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków,
zawierania umów związanych z gromadzeniem środków publicznych, sprawdzenia stopnia
realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą: od
01.01.2018 r. do 31.01.2019 r. Po uwzględnieniu przedstawionych przez dyrektora Zespołu Szkół
Nr 2 w Swarzędzu wyjaśnień do protokołu z kontroli problemowej odstąpiono od wydania zaleceń
pokontrolnych.
21.Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym wystosowanym
do dyrektora Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Kontrola została przeprowadzona przez
Wydział Audytu i Kontroli w dniach od 30.01.2019 r. do 1.02.2019 r. i była kontrolą problemową
w zakresie gromadzenia środków publicznych, w tym ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie
gromadzenia środków publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków,
zawierania umów związanych z gromadzeniem środków publicznych, sprawdzenia stopnia
realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą: od
01.01.2018 r. do 31.01.2019 r. Po uwzględnieniu przedstawionych przez dyrektora Ośrodka
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wyjaśnień do protokołu z kontroli problemowej odstąpiono od
wydania zaleceń pokontrolnych.
22.Zarząd Powiatu zapoznał się informację dotyczącą przyznania dyrektorom szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Poznański dodatku motywacyjnego. W związku z tym, że dodatek
motywacyjny dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański został
przyznany na okres od 1 września 2018 r do 28 lutego 2019 r. zachodzi konieczność przyznania
dodatku na kolejny okres tj. od 1 marca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Dodatek motywacyjny
przyznaje się na czas określony, jednak nie dłuższy niż na 6 miesięcy.

Sporządziła:
Justyna Nowakowska
Wydział Organizacyjny
Poznań, 18.02.2019 r.
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