OP.0021.2.2019
SPRAWOZDANIE Z PRACY
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU
od 18 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r.
I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu.
W okresie od 18 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r. odbyło się 9 posiedzeń Zarządu Powiatu
w Poznaniu, w tym:
1. 21 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
2. 27 lutego 2019 r., godz. 09:30, w którym udział wzięli:
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska
3. 28 lutego 2019 r., godz. 12:30, w którym udział wzięli:
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska
Zastępca Skarbnika Joanna Smolińska
4. 4 marca 2019 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
5. 7 marca 2019 r., godz. 11:30, 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 Powiatu Joanna Smolińska
6. 12 marca 2019 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli:
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Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska
7. 14 marca 2019 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli:
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska
8. 19 marca 2019 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli:
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska
9. 22 marca 2019 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli:
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska.
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego - 11 postanowień
(w tym 4 o nieuzgodnieniu),
2. w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego, pt. Turniej Siatkówki – mini
lider Cup, przez Uczniowski Klub Sportowy Lider Rokietnica, z siedzibą w Rokietnicy,
3. w sprawie ogłoszenia II otwartych konkursów ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego
w zakresie: kultury i sztuki oraz pomocy społecznej w 2019 roku. W związku z tym, iż w drodze
konkursów, ogłoszonych uchwałą Nr 3049/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14 listopada
2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań powiatu
poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej,
ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności, środki przeznaczone na realizację
ww. zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki oraz pomocy społecznej nie zostały w pełni
wykorzystane, ogłasza się II Otwarte Konkursy Ofert. Na realizację zadań publicznych w 2019 roku
w II Otwartych Konkursach Ofert z zakresu kultury i sztuki przeznaczono łączną kwotę
236.310,00 zł brutto, natomiast z zakresu pomocy społecznej 67.152,00 zł brutto. Oferty można
było składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 22 lutego 2019 roku do dnia 15 marca 2019
roku, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia
24 kwietnia 2019 roku. Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań, których realizacja rozpoczyna się
nie wcześniej niż 13 maja 2019 roku, a kończy nie później niż 10 grudnia 2019 roku,
4. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego, pt. Noc muzeów – Powiat
Poznański rodzinnie, przez Stowarzyszenie Dębowa Tarcza, z siedzibą w Gruszczynie, w ramach tzw.
„małego grantu”,
5. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego, pt. Finał XI Rodzinnego Grand Prix
Rokietnicy w Biegach im. Dominiki, przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy
z siedzibą w Cerekwicy, w ramach tzw. „małego grantu”,
6. w sprawie przeznaczenia środków finansowych w kwocie 10.000,00 zł brutto, na realizację zadania
publicznego, pt. Rozwój świadomości społecznej poprzez zorganizowanie cyklu wystaw, warsztatów
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i prelekcji w oparciu o podróże i różnorodność kultur azjatyckich, przez Fundację Rozwoju Hokeja
na Trawie w Polsce. Oferta została zamieszczona na 7 dni w BIP Powiatu Poznańskiego, na tablicy
ogłoszeń w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego oraz na stronie
www.powiat.poznan.pl. Do oferty nie zgłoszono żadnych uwag, uchwała będzie podstawą do
zawarcia umowy z oferentem,
7. w sprawie przeznaczenia środków finansowych w kwocie 8.340,00 zł brutto, na realizację zadania
publicznego pt. „Powiat Poznański Rodzinnie” przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina
Samy. Oferta została zamieszczona na 7 dni w BIP Powiatu Poznańskiego, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego oraz na stronie www.powiat.poznan.pl. Do
oferty nie zgłoszono żadnych uwag. Niniejsza uchwała będzie podstawą do zawarcia umowy
z oferentem,
8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk (all risk), w odniesieniu do majątku będącego w posiadaniu Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie, z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia
udziału w negocjacjach, tj.: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., Vienna Insurance Group,
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę
45,32 zł brutto, co stanowi równowartość kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
wykonanie zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych prac do usług będących przedmiotem zawartej w dniu 21 listopada 2017
roku umowy nr ZP.272.00041.2017.,
9. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na usługę dostawy oprogramowania poczty elektronicznej
Exchange Online złożonej przez TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k., Niekanin,
, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 172.671,09 zł brutto. Na wykonanie
zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć środki finansowe w wysokości 179.580,00 zł brutto.
Termin realizacji zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, wyniesie do 7 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy. W przedmiotowym postepowaniu zastosowano tzw. procedurę odwróconą,
w której Zamawiający najpierw dokonał oceny oferty, a następnie zbadał czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. W postępowaniu złożono 4 oferty, na kwotę od 87.257,24 zł brutto, do
kwoty 178.346,31 zł brutto,
10.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, w ramach zadania polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00045.2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku,
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, z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału
w negocjacjach, tj.: Orlikon Sp. z o.o. - Poznań, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę
760.432,69 zł brutto, w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na wykonanie zadania
Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 748.878,25 zł brutto. W budżecie Powiatu Poznańskiego
zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia robót w wysokości
odpowiadającej wynegocjowanej cenie brutto,
11.w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę
publikacji, w podziale na 2 części, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej
Postępowanie dotyczy:
- część nr 1 – usługa publikacji czasopisma „Prasowa SIEDEMNASTKA17”. Termin realizacji
zamówienia zaplanowany został na okres od dnia podpisania umowy do 28 grudnia 2019 roku.
- część nr 2 – usługa publikacji zapowiedzi dotyczących wydarzeń organizowanych przez powiat
poznański oraz informacji z tych wydarzeń. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na
okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku,
12.w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
obejmująca budowę ścieżki rowerowej, przebudowę drogi powiatowej nr 2490P, na odcinku od
drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo, powiat poznański,
województwo wielkopolskie. Wniosek zawiera elementy wskazane w art. 11b ust. 1a ustawy z dnia
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10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych,
13.w sprawie przeznaczenia środków finansowych w kwocie 10.000,00 zł brutto na realizację zadania
publicznego pt. „Kaszubskie przedwiośnie” – cykl lekcji muzealnych oraz rozwijanie wiedzy
o przemianach ustrojowych w Polsce przez Stowarzyszenie „Pomóż Dziecku Niewidomemu”. Oferta
została zamieszczona na 7 dni w BIP Powiatu Poznańskiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu
jednostki samorządu terytorialnego oraz na stronie www.powiat.poznana.pl. Do oferty nie
zgłoszono żadnych uwag, uchwała będzie podstawą do zawarcia umowy z oferentem,
14.w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego za rok 2018
na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu
elektronicznych usług e-dokumentacji i e-rejestracji poprzez wyposażenie środowiska
informatycznego Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. w sprzęt informatyczny
i oprogramowanie oraz dostarczenie usług zgodnie z projektem pn. „Wyposażenie środowisk
informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia
informatyczne umożliwiające wdrażanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie
sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Zadanie jest
realizowane przez Województwo Wielkopolskie będące Liderem Projektu w partnerstwie
z samorządami powiatowymi oraz podmiotami leczniczymi z terenu województwa wielkopolskiego
i jest współfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020. Powiat Poznański i Samorząd Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z dnia
19.12.2017 r. nr RUM-00077/18 określającą m. in. sposób oraz termin przekazania i rozliczenia
dotacji. Na realizację zadania zaplanowano w 2018 r. w budżecie Powiatu Poznańskiego środki
w wysokości 31.632,06 zł oraz zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019
środki w kwocie 357.909,96 zł. Łączna wartość dotacji w latach 2018-2019 wyniesie 389.542,02 zł.
W 2018 roku na podstawie przedłożonych wniosków Powiat przekazał Liderowi Projektu pełną
kwotę zaplanowanej dotacji, tj. 31.632,06 zł. W dniu 31.12.2018 roku została zwrócona na rachunek
Powiatu niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5.794,68 zł. Powodem niewykorzystania
pełnej kwoty dotacji było przesunięcie przez Lidera Projektu części realizowanych zadań z roku 2018
na rok 2019. W terminie określonym umową Województwo Wielkopolskie rozliczyło otrzymaną
dotację poprzez złożenie rocznego sprawozdania finansowego z realizacji Projektu za 2018 rok.
Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy przedłożonego dokumentu, nie wniesiono uwag,
15.w sprawie ogłoszenia naboru do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Powiecie Poznańskim II kadencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Ww. Rada składa się z 16 członków w tym 8 przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na
terenie powiatu poznańskiego, z siedzibą/Kołem/Oddziałem w powiecie poznańskim. Zgłoszenia
kandydatów Organizacje mogły dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 roku
poprzez przesłanie karty zgłoszenia kandydata do Rady pocztą na adres Starostwa Powiatowego w
Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań lub składając ją osobiście w Kancelarii Starostwa
Powiatowego w Poznaniu.
16.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, na kwotę 45.510,00 zł brutto, z firmą: M-BOX
Usługi Projektowe, na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej
wraz z analizą układu przestrzenno-funkcjonalnego Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Na
działce nr 80/2 w Kobylnicy znajduje się budynek składający się z trzech segmentów i trzech
łączników. Dwa z nich, segment A i B, zajmuje Ośrodek Wspomagania Rodziny. W trzecim znajduje
się Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W 2014 roku podczas modernizacji, segment Ośrodka
Interwencji Kryzysowej, został dostosowany do przepisów przeciwpożarowych. W celu poprawnego
funkcjonowania całego obiektu niezbędne jest dostosowanie wszystkich trzech segmentów
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Ośrodek Wspomagania Rodziny i Ośrodek
Interwencji Kryzysowej znajdują się w budynku, położonym częściowo na wspólnej działce
o nr geodezyjnym 80/2. Zgodnie z art.1 ust. 4a oraz art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5.09.2016 r. o zmianie
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ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. nr 1583),
placówka opiekuńczo-wychowawcza (OWR) nie może mieścić się na jednej nieruchomości
gruntowej, ani w jednym budynku z zapewniającymi całodobową opiekę jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej (OIK). W związku z powyższym niezbędne jest dokonanie
podziału działki o nr geodezyjnym 80/2, która stanowi część wspólną obydwu placówek. Powstałe
przed dniem wejścia w życie ustawy, jednostki organizacyjne pomocy społecznej mogą
funkcjonować na dotychczasowych zasadach, do dnia 31 grudnia 2019 r. W związku z powyższym
zasadne jest wykonanie podziału wraz z ekspertyzą,
17.w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej
w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” w 2019 r. dla dziewcząt
i chłopców urodzonych w 2005 roku oraz dziewcząt urodzonych w 2004 roku, zameldowanych
w gminach powiatu poznańskiego, które nie skorzystały ze szczepień lub skorzystały z niepełnego
cyklu, w ramach programu realizowanego w 2018 roku finansowanego z budżetu Powiatu
Poznańskiego. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego HPV” w 2019 r. stanowi kontynuację Programów realizowanych w latach 2008-2018.
Prowadzony przez wiele lat program ma na celu zmniejszenie liczby zachorowań i umieralności na
raka szyjki macicy i inne choroby HPV-zależne, wśród mieszkanek powiatu poznańskiego.
Rozpoznane potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu poznańskiego oraz dane epidemiologiczne
wskazują na kontynuowanie działań, które należy skierować na promocję i profilaktykę zdrowotną
w zakresie chorób nowotworowych. Tym samym uważa się za zasadne przeprowadzenie
niniejszego Programu. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego,
18.w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pt. Halowy turniej piłki
nożnej, przez Klub Sportowy AVIA Kamionki , z siedzibą w Kamionkach,
19.w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania 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 krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2018. W skład komisji wchodzą:
- Przewodniczący - Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński,
- Wiceprzewodniczący - Członek Zarządu Piotr Zalewski,
-Członkowie - Grażyna Głowacka, Paweł Bocian, Jacek Szeszuła, Andrzej Wróblewicz, Tomasz Skupio.
-Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków następnie przedstawia opinie o złożonych
wnioskach Zarządowi Powiatu w Poznaniu,
20.w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2
w Swarzędzu, ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku upływa okres
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu, dotychczasowemu
dyrektorowi, Panu Tomaszowi Zandeckiemu. W związku z powyższym konieczne jest ogłoszenie
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora tej szkoły. Informację o ogłoszeniu konkursu organ
prowadzący szkołę zamieszcza na swojej stronie internetowej i w miejscu ogólnodostępnym
w swojej siedzibie. Ponadto, ogłoszenie konkursu może być również zamieszczone na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Konkurs przeprowadzi komisja
konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Poznaniu,
21.w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska. Z dniem 31 sierpnia
2019 roku upływa okres powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Dezyderego
Chłapowskiego w Bolechowie, dotychczasowemu dyrektorowi, Pani Beacie Stramie. W związku
z powyższym konieczne jest ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora tej szkoły.
Informację o ogłoszeniu konkursu organ prowadzący szkołę zamieszcza na swojej stronie
internetowej i w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie. Ponadto, ogłoszenie konkursu może
być również zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty
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w Poznaniu. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu
w Poznaniu,
22.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, na zakup usługi dostępu drogą elektroniczną do Systemu „Samorządowy
Informator SMS”. W ramach zakupionej usługi możliwe będzie realizowanie zadania zapewnienia
całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych, określonych w Planie Zarządzania
Kryzysowego Powiatu Poznańskiego, w tym wysyłanie (za pomocą sms) różnego rodzaju
komunikatów i ostrzeżeń do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek
organizacyjnych, które wpłynęły do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty
Poznańskiego. Szacowany koszt ww. umowy wyniesie do 3.500,00 zł (kwota obejmuje opłatę
abonamentową oraz pakiet 15.000 sztuk sms). System SiSMS pozwoli na zapewnienie skutecznego
i całodobowego przepływu wiadomości z PCZK do określonych grup abonentów,
23.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonych przez Biuro Zamówień Publicznych w 2018 roku. W poprzednim roku budżetowym
Biuro Zamówień Publicznych przeprowadziło 70 postępowań, zakończonych zawarciem umów
w sprawie zamówienia publicznego, na łączną kwotę 24.546.499,51 zł brutto. Kwoty udzielonych
zamówień z podziałem na poszczególne tryby przeprowadzonych postępowań, kształtują się
następująco:
-Przetarg nieograniczony: 18.637.138,82 zł brutto,
-Zamówienia z wolnej ręki: 4.899.975,69 zł brutto,
-Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych: 986.263,82 zł brutto,
-Usługi społeczne – usługi: 1.023.121,18 zł brutto,
24.w sprawie wydania pozytywnej opinii, dotyczącej projektu pn. „Budowa ulicy Cysterek
w Owińskach” 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,
25. w sprawie wydania pozytywnej opinii, dotyczącej projektu pn. „Budowa drogi gminnej ulica
Podgórna w Czerwonaku”. 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,
26. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr ZP.272.00010.2018 – Część nr 2
z dnia 09 kwietnia 2018 r. dot. organizacji i przeprowadzenia kursu wózków jezdniowych
(podnośnikowych) z mechanicznym napędem podnoszenia kat. II WJO i III WJO wraz z bezpieczną
wymianą butli z gazem wg Urzędu Dozoru Technicznego. Z uwagi na fakt, iż 6 osób bezrobotnych,
pomimo wcześniejszych zobowiązań, nie stawiło się na zajęcia organizowane przez Wykonawcę
w uzgodnionym terminie, Wykonawca nie ma możliwości utrzymywać ustalonej liczebności grup.
Aktualna liczba uczestników wynosi 100 osób, z czego 21 to Uczniowie Zespołu Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, natomiast 79 to uczniowie z innych szkół
kształcących zawodowo z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Poznania, osoby
pracujące, osoby bezrobotne. Aby przeszkolić ustaloną liczbę osób, w terminie wskazanym
w umowie należy nieznacznie zwiększyć liczebność grup. Utworzono 10 grup, żadna z grup nie może
być liczniejsza niż 15 osób. Zmiany te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ani
nie są istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia,
27.w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty, 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, złożonej przez AC-STUDIO s.c. Jacek Sołgała, Jarosław Romański, z siedzibą
w Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia na kwotę 120.000,00 zł brutto.
Termin sporządzenia dokumentacji wykonawczej wynosi 13 tygodni od dnia pisemnej akceptacji
sporządzonej koncepcji przez Zamawiającego. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał
przeznaczyć kwotę 199.999,99 zł brutto. Termin opracowania całej dokumentacji projektowej
zaplanowany został na okres 28 tygodni od dnia podpisania umowy,
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28.w sprawie wydania pozytywnej opinii dla inwestycji, dotyczącej projektu pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2400P wraz z dwoma sąsiadującymi skrzyżowaniami dróg powiatowych nr 2400P
i 2425P oraz 2400P i 2423P w m. Rokietnica (ul. Szamotulska, Szkolna, Kolejowa)”, gm. Rokietnica.
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,
29.w sprawie wydania pozytywnej opinii dla inwestycji, dotyczącej projektu pn.: „Przebudowa
ul. Czereśniowej (droga gminna) od km 1+099 do km 1+117,70 (Etap IIB) wraz z rozbudową
skrzyżowania z ul. Dworcową (drga powiatowa nr 2061P) w miejscowości Golęczewo, Gmina Suchy
Las wykonywana w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla
miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las”.”, gm. Suchy Las. 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,
30.w sprawie wydania pozytywnej opinii, dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi
powiatowej nr 4161P ul. Matuszewskiego w m. Śrem na terenie powiatu śremskiego. Przedmiotowa
droga zlokalizowana jest na terenie powiatu śremskiego i nie posiada przedłużenia na terenie
powiatu poznańskiego,
31.w sprawie wydania negatywnej opinii, dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulicy
Dworcowej w m. Kobylnica, gm. Swarzędz. Wniosek jest niekompletny, gdyż nie zawiera
przywołanych w nim załączników 1 i 2, co uniemożliwia merytoryczne odniesienie się do zasadności
przedmiotowej sprawy. Ponadto, mimo iż przedmiotowa droga uzupełnia sieć dróg służących
miejscowym potrzebom, to na chwilę obecną posiada nawierzchnię – na przeważającej długości
odcinka - nieutwardzoną i stanowi jedynie pas wydzielony do poruszania się pojazdów i pieszych,
32.w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na
realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty
określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie
kultury i sztuki oraz pomocy społecznej. Członkowie Komisji powoływani są do opiniowania ofert
złożonych w drodze II Otwartego Konkursu Ofert, na czas do zakończenia procedur związanych
z rozpatrywaniem ofert złożonych w II konkursie Ofert ogłoszonym uchwałą Nr 230/2019 Zarządu
Powiatu w Poznaniu z dnia 21 lutego 2019 r. Z tytułu pracy w Komisji jej członkowie nie otrzymują
wynagrodzenia,
33.w sprawie przeznaczenia środków finansowych w kwocie 6.000,00 zł brutto na realizację zadania
publicznego pt. Finał XI Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki, przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Oferta została zamieszczona na 7 dni w BIP Powiatu Poznańskiego,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego oraz na stronie
www.powiat.poznan.pl. Do oferty nie zgłoszono żadnych uwag, uchwała będzie podstawą do
zawarcia umowy z oferentem,
34.w sprawie przeznaczenia środków finansowych w kwocie 1.660,00 zł brutto na realizację zadania
publicznego pt. Noc muzeów – Powiat Poznański rodzinnie przez Stowarzyszenie Dębowa Tarcza
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta została
zamieszczona na 7 dni w BIP Powiatu Poznańskiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu jednostki
samorządu terytorialnego oraz na stronie www.powiat.poznan.pl. Do oferty nie zgłoszono żadnych
uwag, uchwała będzie podstawą do zawarcia umowy z oferentem,
35.w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji w roku 2019 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, w składzie:
- Przewodniczący – Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński,
- Wiceprzewodniczący – Członek Zarządu Piotr Zalewski,
- Członkowie Grażyna Głowacka, Paweł Bocian, Andrzej Wróblewicz.
Podczas obrad Komisji z głosem doradczym będzie uczestniczyć również przedstawiciel
Powiatowego Konserwatora Zabytków. Zadaniem komisji jest opiniowanie wniosków o udzielenie
dotacji złożonych przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, które posiadają tytuł prawny do
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zabytku zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także
przygotowanie propozycji podziału środków budżetowych przeznaczonych na ich realizację.
Komisję powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2019 roku,
36.w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego
do 2030 roku. Elementami składowymi procesu monitoringu będą: monitoring rzeczowy (badanie
postępu realizacji działań), monitoring statyczny (śledzenie tendencji i zmian wskaźników).
Monitoring zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem Karty realizacji działania strategicznego,
która została wprowadzona dla celów monitoringu w Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do
2030 roku. Skuteczne wdrażanie Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku wymaga
systematycznego zbierania i analizowania ilościowych oraz jakościowych informacji, dotyczących
postępów i efektów realizowanych działań. Zgromadzone informacje na temat poziomu
zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu, ogólnej kondycji społeczno-gospodarczej powiatu
i jego otoczenia, w tym również pozycji konkurencyjnej w kraju będą przesłanką do podejmowania
decyzji zarządczych i alokacji środków finansowych. Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Powiatu
Poznańskiego do 2030 roku jej monitoring powinien odbywać się w cyklu rocznym, w oparciu
o przyjęte w dokumencie wskaźniki, z wykorzystaniem Karty realizacji działania strategicznego, aby
w pierwszym roku obowiązywania strategii zbadać i ocenić sposób oraz efektywność dążenia do
osiągnięcia założonych celów, monitoringiem w 2019 roku zostanie objęty rok 2018,
37.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Modrzykowi, przedstawicielowi spółki EPI
POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Wykonawcy inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy budynków szeregowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej
w Lisówkach, w celu ich adaptacji na mieszkania chronione, do występowania w imieniu
Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego, do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży
Pożarnej w Poznaniu, w sprawie zastosowania zastępczych rozwiązań technicznych dla ww.
inwestycji,
38.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Julii Pankiewicz-Sobisiak, przedstawicielowi spółki EPI
POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Wykonawcy inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy budynków szeregowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej
w Lisówkach, w celu ich adaptacji na mieszkania chronione, do występowania w imieniu
Zamawiającego – Powiatu Poznańskiego, przed urzędami administracji publicznej i instytucjami,
w sprawach dotyczących uzgodnień dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji,
39.w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy Romana Persa prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą „PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie – wpisanego do rejestru przedsiębiorców
prowadzących stację demontażu pojazdów prowadzonego przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego pod nr 107, do odbioru z miejsca przechowywania i wykonania demontażu pojazdu
– samochodu osobowego marki Citroen Xsara o nr rej. PO 508UC, wobec którego orzeczono
przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Upoważnienie wydaje się na okres 28.02.2019 r. do 15.03.2019 r.,
40.w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Pani Iwony
Lecyk, 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,
41.w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Pani Iwony
Lecyk, 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,
42.w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Pani Iwony
Lecyk, do składania 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,
43. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Puszczykowie do projektu pn.: „Teatr – nasze wspólne dziedzictwo”, realizowanego
w partnerstwie ze szkołą z Palermo w ramach Programu Erasmus+. Projekt będzie wspierać
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międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości związanych z tolerancją i
włączeniem społecznym. Maksymalny limit dofinansowania na rok dla jednej szkoły partnerskiej w
danym projekcie będzie wynosił 16.500 euro. Projekt będzie w 100% finansowany przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu Erasmus+,
44.w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Budzyńskiego – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, do czynności związanych z realizacją projektu pn.: „Teatr –
nasze wspólne dziedzictwo”. W szczególności do:
- podpisania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+,
- podpisania umowy na realizację projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,
dotyczącej uczestnictwa w programie Erasmus+,
- dysponowania środkami finansowymi przekazanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
w Warszawie,
- podpisywania dokumentów oraz składania oświadczeń woli dotyczących programu.
Projekt będzie w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
w ramach programu Erasmus+,
45.w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Kaczmarka – Dyrektora Zespołu Szkół im. J. i W.
Zamoyskich w Rokietnicy do podpisania i złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
wniosku o świadczenie usług OSE oraz do podpisania z operatorem umowy o świadczenie
dostępnych usług telekomunikacyjnych w związanych ze świadczeniem usługi szerokopasmowego
dostępu do Internetu. Usługi w zakresie transmisji danych o symetrycznej przepustowości do
100Mb/s świadczone będą nieodpłatnie,
46.w sprawie wydania pozytywnej opinii dla inwestycji, dotyczącej projektu pn.: „ Dopiewo – budowa
chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od ul. Stawnej do ul, Wiosennej”, 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,
47.w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie od
ognia i innych zdarzeń losowych czterech lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 24,
położonym w Gądkach, gm. Kórnik, wraz z segmentami w budynku gospodarczym. 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. Wartość przedmiotowego zamówienia oszacowana została na kwotę
558,06 zł brutto i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Termin realizacji
zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2020 r. Do wzięcia udziału w negocjacjach
zaproszony zostanie dotychczasowy Wykonawca świadczący usługi ubezpieczenia, którym jest
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
48.w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w § 10 ust. 1 umowy nr ZP.272.00002.2017 na
świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu z dnia 31 marca 2017 r.
zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Pocztą Polską S.A. W związku z niewykorzystaniem
kwoty określonej w § 8 ust. 1 oraz zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 ww. umowy, umożliwiającym
wydłużenie terminu wykonania zamówienia w przypadku nie wykorzystania kwoty, jaką Powiat
Poznański przeznaczył na realizację zamówienia, wprowadzona zostaje zmiana terminu realizacji
umowy do dnia 31 maja 2019 r.,
49.w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty, na usługę publikacji ogłoszeń w prasie, złożonej dla części
nr 1 – usługa publikacji czasopisma „Prasowa SIEDEMNASTKA17.” oraz dla części nr 2 – usługa
publikacji zapowiedzi dotyczących wydarzeń organizowanych przez powiat poznański oraz
informacji z tych wydarzeń, przez Polska Press Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19,
60-782 Poznań.
- W części 1 na potrzeby porównania ofert zaproponowano realizację zamówienia za kwotę
177.476,11 zł brutto, w tym cena jednostkowa 0,152 zł brutto. Termin przekazania materiałów do
Wykonawcy danego wydania Prasowej SIEDEMNASTKI17. wynosi 3 dni. Umowa będzie realizowana
do wykorzystania kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia,
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tj. 195.000,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do
28.12.2019 r.
- W części 2 na potrzeby porównania ofert zaproponowano realizację zamówienia za kwotę
39.980,00 zł brutto. Średni dzienny nakład wydania regionalnego wynosi 27480 egzemplarzy.
Wykonawca zobowiązał się do zamieszczania na stronie internetowej gazety 100 szt. zdjęć z
każdego wydarzenia. Umowa będzie realizowana do wykorzystania kwoty, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 40.000,00 zł brutto. Termin realizacji
zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2019 r.,
50.w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty, na dostawę urządzeń sieciowych wraz z serwisami,
złożonej przez Q4NET Poznań Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, w której zaproponowano
realizację zamówienia za kwotę 86.879,00 zł brutto. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał
przeznaczyć kwotę 104.550,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą,
wyniesie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
51.w sprawie podpisania umowy na świadczenie usług wydawania kwalifikowanych lub
niekwalifikowanych certyfikatów oraz elektronicznych znaczników czasu i dostawy elementów
urządzeń do składania podpisu elektronicznego, z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. z siedzibą
w Warszawie, na: świadczenie usług zaufania polegających na wydawaniu kwalifikowanych lub
niekwalifikowanych certyfikatów, dostawie elementów urządzeń do składania podpisu
elektronicznego, wydawaniu elektronicznych znaczników czasu. Łączny koszt usługi na okres 24
miesięcy od podpisania umowy wyniesie 17.000,00 zł brutto. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
zapewnia dostawę certyfikatów dla wybranych pracowników urzędu wraz z niezbędnym
oprogramowaniem i urządzeniami. Dodatkowo umożliwia wznowienie już wydanych certyfikatów
po okresie wygaśnięcia ważności,
52.w sprawie wydania pozytywnej opinii, dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych
nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie”, gm. Kostrzyn. Wniosek zawiera wszystkie
elementy zgodnie art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
53.w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oferty do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
w Warszawie w konkursie na zadania związane z wykonaniem inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. Ministerstwo ogłosiło konkurs skierowany
do jednostek samorządu terytorialnego. W ramach bloku 3 konkursu można występować o dotacje
celowe na finansowanie wykonania lub aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
będących w posiadaniu osób fizycznych oraz prawnych. Zakres zadania obejmuje wykonanie
inwentaryzacji wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem
działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego, a także wprowadzenie danych do Bazy
Azbestowej. Oferty należy składać w terminie do 29 marca 2019 r. Dotacja udzielana jest
w wysokości 80% kosztów realizacji całego zadania, które winno być wykonane do dnia 15
października 2019 r. W celu pozyskania wiedzy na temat ilości i miejsca położenia wyrobów
zawierających azbest znajdujących się obecnie na terenie powiatu poznańskiego oraz wykorzystania
jej w przyszłości do realizacji programu, zasadne jest wykonanie inwentaryzacji,
54.w sprawie zatwierdzenia podziału środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku
z przyznaniem Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury za rok 2018. Na posiedzeniu w dniu 12 marca 2019 r. Komisja
ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2018 zaopiniowała wnioski
złożone przez uprawnione podmioty. Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Poznaniu preliminarz
wydatków będzie stanowił podstawę do wypłaty nagród dla laureatów, w następującej wysokości:
- Chór „Bard” z Lubonia – 9.500,00 zł brutto,
- Marek Jakubowski – 6.500,00 zł brutto,
- Bogdan Żyłkowski – 3.500,00 zł brutto,
- Robert Krajewski – wyróżnienie (nagroda rzeczowa, wsparcie medialne),
55.w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej udzielonej Miastu Poznań, na podstawie
porozumienia z dnia 6 listopada 2017 r. określającego zasady partycypacji w kosztach zatrudnienie
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nauczyciela katechety, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym zlokalizowanym w Poznaniu przy
ul. Zeylanda 11, dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, będących członkami
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku 2018. Powiat Poznański przekazał Miastu Poznań
środki finansowe w kwocie 964,53 zł. Na podstawie informacji przekazanej z Urzędu Miasta
Poznania, Wydział Edukacji zweryfikował koszty należne dot. zatrudnienia nauczyciela katechety,
56.w sprawie wydania pozytywnej opinii dla inwestycji, dotyczącej projektu pn.: „Budowa dróg wraz
z kanalizacją sanitarną i budowa lokalnego systemu kanałów deszczowych w rejonie ulicy
Diamentowej w Suchym Lesie – Etap III”, gm. Suchy Las. 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,
57.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług w sieci telefonii stacjonarnej wraz z usługą
faksową dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu Przedsiębiorstwu INEA S.A. z siedzibą
w Poznaniu, które zaoferowało miesięczną wartość zamówienia na kwotę 1.114,74 zł brutto.
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 01 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia
2021 r. lub do wykorzystania kwoty 55.800 zł brutto,
58.w sprawie zlecenia firmie T.T. SYSTEMS Sp. J. z siedzibą w Poznaniu rozbudowy lokalnej sieci
komputerowej w budynku przy ul. Jackowskiego 18. W związku ze stworzeniem nowego stanowiska
pracy w pokoju 305 niezbędna jest rozbudowa okablowania komputerowego i zasilającego.
Maksymalny koszt zlecenia wynosi 867,60 zł brutto,
59.w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w projekcie pn. Sejmik Młodzieży Województwa
Wielkopolskiego, w następującym składzie:
- Zbigniew Jankowski - Przewodniczący komisji - Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania
Rady Powiatu w Poznaniu,
- Małgorzata Ślęzak - członek komisji - inspektor Wydziału Edukacji,
- Agnieszka Przybylska – członek komisji - inspektor Wydziału Edukacji.
Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego to projekt edukacyjny i obywatelski, skierowany
do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Projekt ma na celu:
popularyzację wiedzy o organizacji samorządu terytorialnego, zapoznanie młodzieży szkolnej
z zakresem działania, organizacją i zasadami funkcjonowania Samorządu Województwa
Wielkopolskiego oraz rozwijanie postaw obywatelskich młodzieży szkolnej. Tematem wiodącym
projektu w 2019 r. jest hasło: „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej
młodzieży”. Projektem kieruje Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W związku
z udziałem szkół powiatu poznańskiego w ww. projekcie, istnieje konieczność powołania komisji
rekrutacyjnej, która w procesie rekrutacji wyłoni trzy dwuosobowe zespoły uczniowskie z terenu
powiatu poznańskiego. Zostaną oni wybrani na podstawie oceny prac nt. Korzyści płynące
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, na przykładzie Twojego Powiatu. Prace będą
przedstawiane przez autorów przed członkami komisji rekrutacyjnej. Uczestnicy projektu wezmą
udział w seminarium oraz sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
60.w sprawie podziału środków finansowych w kwocie 7.900,00 zł na dofinansowanie zadań
edukacyjnych realizowanych przez szkoły z terenu powiatu poznańskiego. Zarząd Powiatu
postanowił dofinansować konkursy przedmiotowe, z przeznaczeniem na zakup nagród dla
uczestników:
- XIX Konkursu Matematycznego, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Wojciecha
Bogusławskiego w Suchym Lesie – w kwocie 600,00 zł,
- Konkursu „Matematyka bez granic – Senior”, organizowanego przez Liceum Ogólnokształcącego
im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym – w kwocie 2.500,00 zł,
- Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mól książkowy”, organizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 1 Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie – w kwocie 2.500,00 zł,
- XVIII konkursu Ortograficznego dla Szkół Podstawowych Powiatu Poznańskiego „Ortograficzne
Potyczki”, organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”
w Koziegłowach – w kwocie 1.500,00 zł,
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- XIX Ponadgminnego Konkursu Języka Angielskiego „TAKE ON SIX”, organizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie – w kwocie 800,00 zł.
Powiat Poznański corocznie wspiera działania oświatowe szkół z terenu powiatu poznańskiego
w zakresie organizowanych przez nie konkursów i imprez o charakterze edukacyjnowychowawczym, poprzez zakup nagród dla finalistów. Udzielone wsparcie zadań oświatowych
realizowanych przez szkoły gminne, pozwala na szeroki udział w nich nie tylko uczniów danej szkoły,
ale także uczniów szkół z gmin położonych na terenie powiatu,
61.w sprawie zatwierdzenia rozliczeń dotacji ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2018
na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu
poznańskiego. Do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należy
m. in. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. W 2018 r.
Powiat Poznański dofinansował ze środków budżetowych działalność warsztatów terapii zajęciowej
na poziomie 15% kosztów działalności bieżącej, tj. w kwocie 2.928,88 zł na jedno miejsce rocznie.
Łącznie z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2018 r. wydatkowano 763.645,69 zł na dofinansowanie
kosztów działalności 8 warsztatów terapii zajęciowej działających w powiecie poznańskim, które
w 2018 r. dysponowały 261 miejscami. Pismem z dnia 5 marca 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie przedstawiło informację w zakresie wykorzystania środków budżetowych na prowadzenie
działalności warsztatów terapii zajęciowej za 2018 r. Na podstawie dokumentów przedłożonych
przez podmioty prowadzące Warsztaty rozliczono kwotę 758.117,24 zł. Suma niewykorzystanych
kwot dotacji wyniosła łącznie 5.528,45 zł. i została w całości zwrócona na rachunek Powiatu,
62.w sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy finansowej, udzielonej w formie dotacji celowej
Gminie Dopiewo, na dofinansowanie połączenia autobusowego z Dopiewa do Domu Pomocy
Społecznej w Lisówkach w 2018 r. Dotacja celowa wynosiła 32.500,00 zł, stanowiła nie więcej niż
46% kosztów realizacji zadania, została przyznana na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r.,
Gmina Dopiewo w dniu 15 stycznia 2019 r. przedłożyła rozliczenie dotacji na kwotę 22.721,54 zł
oraz zwróciła w dniu 29 stycznia 2019 r. na rachunek Powiatu kwotę 9.778,46 zł. W dniu 12 lutego
2019 r. wezwano Gminę Dopiewo do uzupełnienia rozliczenia o kopię rachunków potwierdzających
dokonanie wydatków finansowych w ramach dotacji. W dniu 25 lutego 2019 r. Gmina przedłożyła
brakujące dokumenty. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy przedłożonego rozliczenia dotacji,
nie wniesiono uwag,
63.w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S.T.
Dąbrowskiego S.A. z budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 r., w kwocie 7.185.095 zł
z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie
o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej
sterylizacji”. W II półroczu 2018 r. Powiat przekazał Szpitalowi na realizację zadania kwotę
w wysokości 1.431.111,03 zł. Na wniosek Szpitala Rada Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr
III/35/VI/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. postanowiła ująć kwotę dotacji w wysokości 5.753.983,97
zł na liście wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018. Rozliczenie otrzymanej
dotacji wraz z kopią dokumentacji potwierdzającej dokonanie wydatków, Szpital przedłożył
w terminie określonym umową. Po szczegółowej analizie finansowej rozliczenia, wniesiono uwagi i
wezwano do przedłożenia stosownej korekty. W dniu 7 marca 2019 r. Szpital przedłożył korektę
sprawozdania, do którego nie wniesiono zastrzeżeń,
64.w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ul. Obornicka 1,
62-005 Owińska w składzie:
a) Przedstawiciele organu prowadzącego:
- Tomasz Łubiński
- przewodniczący komisji
- Renata Ciurlik
- członek komisji
- Elżbieta Nawrocka
- członek komisji
b) Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Ewelina Majchrzak
- członek komisji
- Anetta Szurkowska
- członek komisji
- Barbara Zatorska
- członek komisji
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c) Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
- Monika Dziurla
- członek komisji
- Joanna Kuźniewska
- członek komisji
d) Przedstawiciele Rady Rodziców:
- Iwona Kostrzewska-Plewa - członek komisji
- Dariusz Sobolewski
- członek komisji
e) Przedstawiciel ZNP:
- Arleta Michalak
- członek komisji
f) Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”:
- Wojciech Miśko
- członek komisji
Z dniem 31 sierpnia 2019 r. upływa okres powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im.
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie obecnej Dyrektor,
65.w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz w składzie:
a) Przedstawiciele organu prowadzącego:
- Tomasz Łubiński
- przewodniczący komisji
- Renata Ciurlik
- członek komisji
- Elżbieta Nawrocka
- członek komisji
b) Przedstawiciele organu sprawującego nadzoru pedagogicznej:
- Ewelina Majchrzak
- członek komisji
- Anetta Szurkowska
- członek komisji
- Barbara Zatorska
- członek komisji
c) Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
- Lucyna Musielak
- członek komisji
- Marcin Dziubich
- członek komisji
d) Przedstawiciele Rady Rodziców:
- Renata Mikołajewska
- członek komisji
- Mikołaj Słupczyński
- członek komisji
e) Przedstawiciel ZNP:
- Katarzyna Kmieciak
- członek komisji
f) Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”:
- Wojciech Miśko
- członek komisji
Z dniem 31 sierpnia 2019 r. upływa okres powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2
w Swarzędzu obecnemu Dyrektorowi,
66.w sprawie wydania negatywnej opinii, dotyczącej inwestycji pn.: „Budowa ulicy Szałwiowej
i Kminkowej dz. nr 1743/43, 632/26, 1799/1” w m. Plewiska, gm. Komorniki. Wniosek nie zawiera
elementów wskazanych w art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tj. mapy w skali co
najmniej 1:5000 przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu; analizy powiązania
drogi z innymi drogami publicznymi; określenia zmian w dotychczasowej infrastrukturze
zagospodarowania terenu,
67.w sprawie wydania negatywnej opinii, dotyczącej projektu pn.: „Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW
196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków”, gm. Czerwonak. Wniosek nie
zawiera wszystkich elementów zgodnie w art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, jak brak
zaznaczenia terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, czy określenie zmian
w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu na drodze powiatowej nr 2407P i
drodze gminnej ul. Piaskowej,
68.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Romańskiemu, przedstawicielowi firmy
AC STUDIO s.c. Jacek Sogała, Jarosław Romański, z siedzibą w Poznaniu, która jest Wykonawcą
zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej przystosowania budynku biurowego
zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
13

Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z przyłączem kanalizacyjnym”. Pełnomocnictwo zostaje
udzielone do występowania w imieniu Zamawiającego – Powiatu Poznańskiego, przed urzędami
administracji publicznej i instytucjami w sprawach dotyczących uzgodnień dokumentacji
projektowej dla ww. inwestycji,
69.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą VIA NOVA Pracownia Architektury
Przemysław Cieślak w Poznaniu na: Wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz
wybranych pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu,
os. Mielżyńskiego 5a. Użytkownik zgłosił potrzebę zlecenia wykonania dokumentacji projektowej
aranżacji wnętrz wybranych pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego, w celu zapewnienia
spójnego z istniejącymi elementami wnętrza, wyglądu sali konsumpcyjnej wraz z zaprojektowaniem
mebli. Wartość prac ustalono na kwotę 28.290,00 zł,
70.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą: Zbigniew Ptak z siedzibą w Poznaniu, na
realizację zadania pn.: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy Placu
Przemysława 11 w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Wartość prac ustalono na kwotę
49.734,00 zł brutto,
71.w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2018 r.
firmie EDICTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wykonawcy programów polityki zdrowotnej.
W 2018 r. Powiat Poznański przekazał Wykonawcy dotacje o łącznej wartości 640.000,00 zł,
odpowiednio na realizację programu:
- Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – kontynuacja – przyznana kwota
dotacji wynosiła 240.000,00 zł, Wykonawca rozliczył kwotę 227.520,83 zł, 13.02.2019 r. zwrócił
kwotę 12.479,17 zł,
- Profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego – kontynuacja – na
realizację programu przyznano kwotę dotacji 250.000,00 zł, Wykonawca wykorzystał 249.715,62 zł,
13.02.2019 r. zwrócił kwotę 284,38 zł,
- Profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego –
kontynuacja – przyznana kwota dotacji wynosiła 150.000,00 zł, Wykonawca rozliczył 149.968,00 zł,
natomiast 13.02.2019 r. zwrócił 32,00 zł,
Kwota wykorzystanych dotacji wyniosła łącznie 627.204,45 zł, co stanowi ok. 98% wartości umów
zawartych z Wykonawcą na realizację ww. programów. Sprawozdanie z wykonania zadania oraz
rozliczenia dotacji przedłożono w terminie, zgodnie z zawartymi umowami. Po dokonaniu
szczegółowej analizy przedłożonych rozliczeń wniesiono uwagi i zobowiązano Wykonawcę do
wprowadzenia stosownych korekt. Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone w łącznej
wysokości 12.795,55 zł, a od kwoty zwróconej po terminie w zakresie dotacji przeznaczonej na
realizację programu Wykonawca zapłacił powstałe odsetki za zwłokę w kwocie 77,00 zł,
72.w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Fundacji PETRA senior z siedzibą w Poznaniu,
w związku z realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. W ramach zadnia pn.
„Zdrowy senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń
psychicznych” zorganizowano warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w zakresie zdrowia
psychicznego, w tym w szczególności chorób otępiennych, działań terapeutycznych, roli rodziny
w diagnostyce i terapii otępień, a także sposobach komunikowania się z chorymi wraz z prezentacją
ćwiczeń do terapii poznawczej, adresowane do osób powyżej 60 roku życia oraz ich opiekunów,
w 12 gminach powiatu poznańskiego (tj. Buk, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik,
Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Stęszew). W 2018 r. na
realizację zadania przekazano Wykonawcy, zgodnie z umową dotację w kwocie 15.000,00 zł,
wydatkowano 14.964,45 zł, co stanowi ok. 99,8% wartości umowy. Sprawozdanie z wykonania
zadania oraz rozliczenie otrzymanej dotacji przedłożono w terminie określonym umową,
a niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone w dniu 17.01.2019 r. na rachunek Powiatu
Poznańskiego,
73.w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest
na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2019. Regulamin określa tryb postępowania dotyczącego
realizacji zadań opisanych we wnioskach, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wykonanie
usługi demontażu wyrobów zawierających azbest i/lub usuwania odpadów zawierających azbest, a
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także sposób finansowania zadania i rozliczania środków finansowych na jego wykonanie. Realizacja
ww. zadnia ma na celu pomoc właścicielom nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu
poznańskiego w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Programem Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” oraz aktualizowanym „Programem usuwania azbestu oraz
wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego”,
74.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Markowi Borowczakowi Dyrektorowi Zarządu Dróg
Powiatowych w Poznaniu, do zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz lokali
użytkowych służących do wykonywania zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych oraz do
zaciągania z tego tytułu zobowiązań finansowych, a także do udzielania dalszego pełnomocnictwa
w ww. zakresie: Zastępcy Dyrektora ds. utrzymania, Zastępcy Dyrektora ds. inwestycyjnych.
Pełnomocnictwo jest ważne przez okres pełnienia funkcji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu,
75. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania przez Powiat Poznański za nieruchomości
położone w gminie Czerwonak oznaczone w ewidencji gruntów:
- Obręb Miękowo, ark. mapy 1, działki nr: 9/2 o pow. 0,0912 ha i 39/1 o pow. 0,0332 ha
- Obręb Czerwonak, ark. mapy 13, działka nr: 34/6 o pow. 0,0111 ha i 34/8 o pow. 0,0001 ha, które
te stanowiły własność Powiatu Poznańskiego i z mocy prawa stały się własnością Gminy Czerwonak,
na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie
połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku. W
przedmiotowym przypadku zachodzi uzasadniony interes społeczny i gospodarczy,
76.w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań powiatu
poznańskiego w roku 2019 w zakresie kultury i sztuki oraz pomocy społecznej przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zwane dalej komisjami.
Komisja ds. kultury i sztuki obraduje w następującym składzie:
- Przewodniczący – Starosta Poznański, Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański, Tomasz
Łubiński,
- Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu – Piotr Zalewski,
Komisja ds. pomocy społecznej obraduje w następującym składzie:
- Przewodniczący – Starosta Poznański, Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański, Tomasz
Łubiński,
- Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu – Antoni Kalisz,
- Członek Komisji – Stanisław Smektała,
- Członek Komisji – Bogusław Brzeski.
Wyniki pracy komisji zatwierdza Zarząd Powiatu w Poznaniu w formie uchwały,
77.w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Pracowni eksploatacji
urządzeń i systemów mechatronicznych w ramach projektu pt. „Gotowi do pracy – rozwój
infrastruktury placówek kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat
Poznański”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach ZIT dla MOF Poznania, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, do
Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu (Centrum Kształcenia
Praktycznego). Projekt zakłada zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Pracowni eksploatacji
urządzeń i systemów mechatronicznych celem podniesienia efektywności nauczania i poprawy
warunków kształcenia zawodowego uczniów. Zakupiony sprzęt będzie pozostawać na wyposażeniu
pracowni przedmiotowych szkoły i służyć celom edukacyjnym. Łączna wartość przekazanego
sprzętu i pomocy dydaktycznych wynosi 1.069.371,84 zł.

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
Poznańskiej, Tarnowskiej i Zbożowej w m. Mrowino, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
teren zabudowy drobnych usług i drobnego handlu, teren dróg publicznych klasy G, teren dróg
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publicznych klasy D oraz teren drogi wewnętrznej. Droga powiatowa 2423P relacji Mrowino –
Rokietnica znajduje się poza granicami opracowania,
2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren
aktywizacji gospodarczej w Krzyżownikach, gm. Kleszczewo - projekt planu wyznacza teren
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, teren rolniczy, teren
drogi publicznej klasy dojazdowej,
3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie - projekt planu wyznacza tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług,
4. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
działki położone w Gowarzewie, gm. Kleszczewo – etap I - projekt planu wyznacza tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zieleni, teren dróg
wewnętrznych. Poza obszarem opracowania przebiega droga powiatowa nr 2410P relacji Swarzędz
- Gowarzewo - Kleszczewo - Krerowo - gr. Powiatu - Bieganowo - Środa. Pas drogowy przedmiotowej
drogi przylega do terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolami 1U oraz 2U.
5. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Rostworowo i Rokietnica dla osiedla Zielony Lasek, gm. Rokietnica – projekt planu wyznacza teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, teren drogi
wewnętrznej, teren ciągu pieszego, teren infrastruktury technicznej. Na granicy opracowania
znajduje się droga powiatowa nr 2425P relacji Żydowo – Rostworowo – Rokietnica. Działki
stanowiące własność Powiatu w Poznaniu i jednocześnie pas drogi powiatowej zostały włączone do
granic opracowania i oznaczone symbolami 4KDD oraz 1KDD (m.in. dz. o nr ewid. 49/8, 48/1, 46/30).
W związku z tym, należy wyznaczyć pas drogi powiatowej zgodnie z własnością Powiatu w Poznaniu,
6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębogóra – południe
– część A”, gm. Czerwonak– projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny lasów, tereny rolnicze, teren drogi wewnętrznej, teren infrastruktury
technicznej – kanalizacja. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
7. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębogóra – południe
– część B”, gm. Czerwonaki – projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych, teren lasu, teren rolniczy, teren drogi publicznej. Ustalenia projektu planu nie
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
8. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Rosnowo w rejonie ulic Jarzębinowej i Rosnowskiej , gm. Komorniki- projekt planu wyznacza: teren
zieleni lub wód powierzchniowych śródlądowych, oraz teren drogi publicznej klasy zbiorczej. Poza
granicami opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2388P Komorniki – Rosnówko. Jednakże
w planie wyznaczono obszar oznaczony symbolem KDZ. Zarząd Powiatu w Poznaniu nie wyraża
zgody na włączenie terenu KDZ do pasa drogi powiatowej lezącej na granicy opracowania.
Poszerzenie pasa drogowego nie było wprowadzone na wniosek Zarządu Powiatu w Poznaniu ani
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zbiorników
pożwirowych w Owińskach, gm. Czerwonak – projekt planu wyznacza tereny usług sportu
i rekreacji, tereny zieleni nieurządzonej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny drogi
wewnętrznej. Poza granicami opracowania przebiega droga powiatowa nr 2434P, ul. Kolejowa
w Owińskach. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
10.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Rokietnica, rejon ul. Szkolnej, ul. Parkowej, ul. Ogrodowej – projekt planu wyznacza teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze budynku, teren drogi publiczne klasy Z, teren
drogi publicznej klasy D, teren ciągu pieszo-rowerowego, teren drogi wewnętrznej. Droga
powiatowa 2400P ul. Szkolna znajduje się poza granicami opracowania.
11. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
cmentarza w Przeźmierowie w rejonie ulic: Rynkowej, Sosnowej i Modrzewiowej, uzupełnionego
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w dniu 12.03.2019 r., gm. Tarnowo Podgórne – projekt planu wyznacza: teren zabudowy
usługowej, teren cmentarza, teren zieleni urządzonej, teren parkingu, tereny dróg publicznych
klasy dojazdowej. Poza granicami opracowania przebiega droga powiatowa 2405P ul. Rynkowa,
bezpośrednio granicząca z terenem opracowania. Dla terenu oznaczonego symbolem U,
bezpośrednio graniczącego z drogą powiatową, dopuszcza się, tymczasowe obiekty budowlane
związane z funkcją usługową lub handlową, oraz stanowiska postojowe naziemne. Ponadto projekt
planu ustala, że obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego jako U odbywać się będzie z dróg
publicznych położonych poza granicami planu. Droga powiatowa 2405P (ul. Rynkowa) stanowi
drogę klasy technicznej głównej (G), a zgodnie z warunkami 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 poz. 124) droga klasy G powinna mieć
powiązania z drogami nie niższej klasy niż L (wyjątkowo klasy D), a odstępy między skrzyżowaniami
poza terenem zabudowanym nie powinny być mniejsze niż 800 m oraz na terenie zabudowy nie
mniejsze niż 500 m., dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza terenem
zabudowy nie mniejsze niż 600 m, a na terenie zabudowy – nie mniejsze niż 400 m, przy czym na
drodze klasy G należy ograniczyć liczbę i częstość zjazdów przez zapewnienie dojazdu z innych dróg
niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. Nowe zjazdy wpływają
negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo na tej drodze. W związku z powyższym należy
doprecyzować zapis dot. obsługi komunikacyjnej dla terenu oznaczonego jako U i wskazać drogi
niższych klas (ul. Modrzewiowa i Sosnowa).

IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU:
1. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół
ponadpodstawowych, w tym z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego
i czteroletniego technikum, prowadzonych przez Powiat Poznański w roku szkolnym 2019/2020,
2. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych
mających siedzibę na obszarze powiatu poznańskiego, od dnia 1 września 2019 r.,
3. w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz realizacji zadań związanych z obsługą weekendowej linii
autobusowej łączącej Swarzędz z gminami Powiatu Poznańskiego położonymi wokół Puszczy
Zielonka, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów,
4. w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową nr 2460P – ul. Poznańska w m. Czapury,
5. w sprawie powierzenia Gminie Mosina realizacji zadań związanych z obsługą weekendowej linii
autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą Wielkopolskiego Parku Narodowego
i Pałacem w Rogalinie, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów,
6. w sprawie udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina- Puszczykowo Kórnik,
7. w sprawie zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2019 roku 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,
8. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji „Budowa zintegrowanego węzła transportowego
Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20”,
9. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019,
10.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023.

V.

PODJĘTE POSTANOWIENIA:
1. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie zmian w planach finansowych wydziałów Starostwa
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
2. Zarząd Powiatu zapoznał się:
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a) z pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu dot. kontroli pn. „Analizy funkcjonowania
Filii Wydziału Komunikacji i Transportu wraz z wnioskami”.
b) z informacją o posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które odbyło się w dniu 20
marca 2019 r. W porządku obrad posiedzenia zaplanowano spotkanie z przedstawicielami
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gmin powiatu
poznańskiego dotyczące „Programu walki z niską emisją”.
c) z wnioskiem zgłoszonym podczas posiedzenia Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego Rady
Powiatu w dniu 19.03.2019 r. dot. wzięcia udziału plebiscycie „Wydarzenie Historyczne Roku” jako
organizatora obchodów 100 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości,
d) interpelacją Radnego Powiatu F. Żelaznego, dotyczącą bezpieczeństwa na drodze powiatowej
wzdłuż ul. Błażejewskiej, w pobliżu ul. Wierzbowej w Kórniku.
3. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą zmian wysokości wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
8 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy od dnia
1 stycznia 2019 r. ulega zmianie wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wraz ze zmianą
wynagrodzenia zasadniczego zmianie ulegają pozostałe składniki wchodzące w skład
wynagrodzenia, wynikające z Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Poznański, zgodnie z załącznikiem do Uchwały
Nr XX/246/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Poznański. W stosunku rocznym kwota przeznaczona na wynagrodzenia dla dyrektorów
szkół i poradni wzrośnie o 40.671,96 zł, poszczególni dyrektorzy otrzymają wynagrodzenie wyższe
miesięcznie o kwotę od 199,20 zł do 356,10 zł.
4. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu dnia 12 lutego 2019 r. decyzji Starosty
Poznańskiego nr 6/2019 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), powiat poznański,
województwo wielkopolskie, z rygorem natychmiastowej wykonalności.
5. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu dnia 12 lutego 2019 r. decyzji Starosty
Poznańskiego nr 7/2019 zmieniającej ostateczną decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 27 czerwca
2018 r. nr 16/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda –
ul. Średzka w Rabowicach (poza pasem drogi powiatowej objętej wydana decyzją Starosty
Poznańskiego WD.6740.45.2016 nr 23/2016 z dnia 15.12.2016 r.), powiat poznański, województwo
wielkopolskie, w zakresie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości nr ewid. 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.
6. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zgłoszenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół
Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu do udziału w konkursach:
- TOP Inwestycje Komunalne – organizowanego przez Grupę Polskie Towarzystwo Wspierania
Przedsiębiorczości, organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcję serwisu
Portalsamorzadowy.pl. Celem konkursu jest wskazanie skali inwestycji komunalnych i ich
prorozwojowego efektu dla gospodarki regionu i mieszkańców. Udział w konkursie jest bezpłatny.
- Nagroda Roku SARP, edycja 2019 – organizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia
Architektów Polskich. Celem konkursu jest wyłonienie obiektu o znaczących wartościach
architektonicznych. Udział w konkursie jest bezpłatny.
7. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Dopiewo – budowa
ul. Południowej i ul. Łąkowej na odcinku od ul. Konarzewskiej do ul. Poznańskiej.
8. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę drogi
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powiatowej nr 2406P na skrzyżowaniu z ul. Północną i Południową wraz z budową sygnalizacji
świetlnej w m. Promnice, gmina Czerwonak.
9. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla:
a) uczennicy klasy I Ab Branżowej Szkoły I Stopnia ZS w Bolechowie, w okresie od 18.03.2019 r.
do 31.03.2019 r. w wymiarze 12 godzin tygodniowo
b) uczennicy klasy III Technikum ZS w Bolechowie, w okresie od 01.04.2019 r. do 21.06.2019 r.
w wymiarze 12 godzin tygodniowo.
c) na uczennicy klasy I E ZS nr 1 w Swarzędzu, w okresie od 04.03.2019 r. do 21.06.2019 r.
w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

Sporządziła:
Justyna Nowakowska
Wydział Organizacyjny
Poznań, 26.03.2019 r.
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