OP.0021.3.2019

SPRAWOZDANIE Z PRACY
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU
od 25 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu.
W okresie od 25 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu
w Poznaniu, w tym:
1. 26 marca 2019 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli:
Starosta
Jan Grabkowski
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
2. 28 marca 2019 r., godz. 14:00, 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. 1 kwietnia 2019 r., godz. 14:00, w którym udział wzięli:
Starosta
Jan Grabkowski
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska
4. 4 kwietnia 2019 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli:
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
5. 8 kwietnia 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
6. 10 kwietnia 2019 r., godz. 13:30, w którym udział wzięli:
Starosta
Jan Grabkowski
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
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Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego - 7 postanowień,
2. w sprawie wydania pozytywnej opinii, dotyczącej projektu pn. Budowa ul. Swarzędzkiej w Kicinie
(od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej)”, gm. Czerwonak,
3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu poznańskiego za 2018 rok,
4. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie 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. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy
z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę
558,05 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 31.12.2020 r.
Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac
do usług będących przedmiotem zawartej w dniu 21.11.2017 r. umowy nr ZP.272.00041.2017,
5. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi
społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursów podnoszących kwalifikacje
zawodowe nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański,
z podziałem na 10 następujących części:
− Część nr 1 – Rozwój kompetencji w zawodzie technik hotelarstwa;
− Część nr 2 - Rozwój kompetencji w zawodzie technik logistyk;
− Część nr 3 - Rozwój kompetencji w zawodzie technik architektury krajobrazu;
− Część nr 4 - Rozwój kompetencji w zawodzie technik organizacji reklamy;
− Część nr 5 - Rozwój kompetencji informatycznych;
− Część nr 6 – Rozwój kompetencji językowych;
− Część nr 7 – Doradztwo zawodowe;
− Część nr 8 – Praca z uczniem i rodzicem;
− Część nr 9 – Profilaktyka wypalenia zawodowego;
− Część nr 10 – Pozyskiwanie środków na działalność edukacyjną,
6. w sprawie określenia wysokości nagród w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”.
Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 8 marca 2019 r., Zarząd przyznał:
− I nagrodę finansową – 3.500 zł i tytuł „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego”,
− nie przyznano tytułu „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego” dla druhów z jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego,
− I nagroda finansowa – 2.000 zł dla strażaka ochotnika,
− II nagroda finansowa – 2.000 zł dla strażaka ochotnika,
− III nagroda finansowa – 1.500 zł dla strażaka ochotnika,
− III nagroda finansowa – 1.500 zł dla strażaka ochotnika.
Przyznane kwoty nagród są kwotami netto i zostaną przelane zwycięzcom konkursu na ich konta
w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu, które odbędzie się podczas obchodów Dnia
Strażaka 2019 roku. Do czasu ogłoszenia wyników konkursu informacja o nagrodzonych nie będzie
opublikowana,
7. w sprawie określenia wysokości nagród w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”.
Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 8 marca 2019 r., Zarząd przyznał:
− I nagrodę finansową – 3.500 zł i tytuł „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”,
− II nagroda finansowa – 2.000 zł,
− III nagroda finansowa – 1.500 zł.
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Przyznane kwoty nagród są kwotami netto i zostaną przelane zwycięzcom konkursu na ich konta
w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu
podczas obchodów Święta Policji w 2019 roku. Do czasu ogłoszenia wyników konkursu informacja
o nagrodzonych nie będzie opublikowana,
8. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Poznań na zwrot kosztów rehabilitacji
mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Poznania w 2018
roku. Dotacja została udzielona na podstawie porozumienia z dnia 29 stycznia 2018 r. w wysokości
55.350,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów rehabilitacji 30 mieszkańców powiatu
poznańskiego. Przekazane środki finansowe w kwocie 54.949,30 zł zostały wykorzystane przez
Miasto Poznań zgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 400,70 zł
została zwrócona na rachunek Powiatu Poznańskiego w dniu 22 marca 2019 r.,
9. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi konserwacyjno-serwisowej, w tym dostarczanie
materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych oraz ich wymiana, dla 14 urządzeń
wielofunkcyjnych, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,
10.w sprawie wydania pozytywnej opinii, dotyczącej projektu pn. „Budowa ul. Żytniej w miejscowości
Plewiska wraz z odwodnieniem i oświetleniem”. 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,
11.w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ul. Stawnej w Komornikach
wraz z oświetleniem”. 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,
12.w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki
zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2019 roku.
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez Konsorcjum Edictum Sp. z o.o. (Lider),
Edictum Plus Sp. z o.o. (Uczestnik), z siedzibą w Poznaniu, i udzielił dotacji w wysokości
337.000,00 zł. Maksymalnie zaszczepionych zostanie 750 dzieci,
13. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na sukcesywny zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych,
akcesoriów oraz usług w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów służbowych
będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, poprzez wydanie kart paliwowych
umożliwiających zakup bezgotówkowy, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,
14.w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej,
części ulicy Wiosennej w m. Skórzewo, gm. Dopiewo, na działkach o nr ewid. 103/6, 104/17 (część),
109/23 (część) oraz 110/24 (część),
15.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy technicznej dla zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną ze spółką
EKSPERTIS sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu na kwotę brutto 53 000,00 zł,
16.w sprawie zakupu podzespołów komputerowych niezbędnych do rozbudowy dwóch serwerów.
Zarząd Powiatu postanowił zlecić firmie Epsylon Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, z siedzibą
w Warszawie dostawę podzespołów komputerowych. Całkowity koszt zakupu nie przekroczy kwoty
11.32,0,92 zł brutto,
17.w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej,
ul. Wspólna m. Skórzewo, gm. Dopiewo,
18.w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2021.
Przedstawiony plan zawiera m.in.
− zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu powiatu poznańskiego oraz nieruchomości
powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste - stan na dzień 1.01.2019 r. (w skład zasobu
wchodzą grunty o łącznej powierzchni 630.1003 ha, w tym w trwałym zarządzie na rzecz
powiatowych jednostek organizacyjnych – 142.4434 ha, zagospodarowane w inny sposób
487.6569 ha),
− zestawienie powiatowych jednostek organizacyjnych posiadających w trwałym zarządzie
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nieruchomości stanowiące własność powiatu poznańskiego,
− zestawienie powierzchni nieruchomości powiatu poznańskiego oddanych w użytkowanie
wieczyste,
− prognozę dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do
zasobu powiatu poznańskiego,
− prognozę wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywania
nieruchomości do zasobu powiatu poznańskiego,
− prognozę wpływów osiąganych z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości powiatu poznańskiego oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu
trwałego zarządu nieruchomości powiatu poznańskiego,
− wykaz nieruchomości powiatu poznańskiego oddanych w trwały zarząd, za które trwali
zarządcy uiszczają opłaty z tytułu trwałego zarządu,
− prognozę dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu z użytkowania wieczystego nieruchomości
powiatu poznańskiego oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego
zarządu nieruchomości powiatu poznańskiego, program wykorzystania nieruchomości
zasobu,
19.w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019,
20.w sprawie zatwierdzenia podziału środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku
z przyznaniem 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.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu preliminarz wydatków będzie stanowił podstawę do wypłaty
nagród dla laureatów,
21.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Envirotech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
w przedmiocie przeprowadzania przeglądów serwisowych urządzeń zamontowanych w budynku
stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego, położonym w Poznaniu, przy ul. Franowo 26, za
kwotę 4.981,50 zł. Termin obowiązywania umowy – do grudnia 2010 r.
22.w sprawie upoważnienia Pana Romana Persa, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
„PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, do odbioru z miejsca przechowywania i wykonania
demontażu trzech pojazdów marki: Volkswagen Golf (PCT 11078, PO 5580R) oraz Renault Megane
(PO 207EE). Wobec ww. pojazdów orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie
art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchy drogowym. Upoważnienie wydane zostało
na okres od 08.04.2019 r. do 19.04.2019 r.,
23.w sprawie przyznania Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S. A. dotacji
w wysokości 5.753.983,97 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Rozbudowa
Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego
i pomieszczeń centralnej sterylizatorni”. Dotacja zostanie wydatkowana z budżetu Powiatu
Poznańskiego w roku 2019. Podstawą przekazania środków będzie umowa określająca m. in. sposób
i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia,
24.w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego, programów działalności i planu pracy
Środowiskowego Domu Samopomocy – „Dom Pomocy Maltańskiej” z siedzibą w Puszczykowie na
rok 2019. Zarząd Powiatu zatwierdził:
a) Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy – „Dom Pomocy Maltańskij”
w Puszczykowie (zał. nr 1 do uchwały),
b) Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie – Dom typu A
(zał. nr 2 do uchwały),
c) Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie – Dom typu B
(zał. nr 3 do uchwały),
d) Plan pracy Domu Pomocy Maltańskiej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie
na rok 2019 (zał. nr 4 do uchwały),
25.w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie nr ZP.272.00080.2018, zawartej
w dniu 28 grudnia 2018 r., ze spółką EPI POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dotyczącej zadania
pn.: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynków szeregowych, zlokalizowanych
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w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w celu ich adaptacji na mieszkania chronione.
Na skutek zmian w ww. umowie zmniejszony zostanie zakres przedmiotu umowy oraz
wynagrodzenie z powodu zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, o kwotę 60.196,60 zł brutto,
tj. do wysokości 1.849.803,40 zł brutto, w tym:
− za wykonanie dokumentacji projektowej, kwota 150.000,00 zł brutto,
− za wykonanie robót budowlanych, kwota 1.699.803,40 zł brutto,
26.w sprawie uchylenia Uchwały nr 99/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego na
2019 rok. Zatwierdzono nowy plan kontroli. Wykaz kontrolowanych jednostek organizacyjnych
Powiatu Poznańskiego w podziale na poszczególne zakresy kontroli, planowane terminy
przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz okres kontroli stanowi załącznik do niniejszej
uchwały,
27.w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach
rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny
Finansów Publicznych w Poznaniu o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, poprzez nierozliczenie w terminie dotacji celowej udzielonej
w 2018 r. Miastu Poznań z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu
Poznańskiego, którzy w 2018 r. byli uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie Poznania,
28.w sprawie wydania pozytywnej opinii, dotyczącej projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż
drogi gminnej nr 322011P Lusówko-Sierosław”, gm. Tarnowo Podgórne,
29. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
Cool-Art. Szymon Trybuś z siedzibą w Konarzewie, na wykonanie przeglądów serwisowych urządzeń
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz na usuwanie drobnych awarii w budynkach w Poznaniu przy
ul. Jackowskiego 18, Słowackiego 8, Zielonej 8 i w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20, w okresie od
15.04.2019 do 31.12.2020 r. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 54.200,00 zł brutto, w tym:
− 25.000,00 zł brutto - Poznań, ul. Jackowskiego 18,
− 17.500,00 zł brutto - Poznań, ul. Słowackiego 8,
− 10.200,00 zł brutto - Poznań, ul. Zielona 8,
− 1.500,00 zł brutto - Stęszew, ul. Poznańska 20,
30.w sprawie upoważnienia Pani Emilii Stanny – Dyrektora Zespołu Szkół w Kórniku do podpisania
i złożenia wniosku oraz do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE),
31.w sprawie nieuwzględnienia wniosku Pani Renaty Sutor o poparcie petycji, w zakresie zmiany
przepisów prawa, kierowanej do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczącej reformy wymiaru
sprawiedliwości i innych ważnych kwestii społecznych,
32.w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach
rozpatrywanych przez Regionalna Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny
Finansów Publicznych w Poznaniu o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
o których mowa w art. 9 pkt 3 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. poprzez niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej
wysokości, udzielonej w 2017 r. z budżetu Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie realizacji
zadań Policealnej Szkoły Kosmetycznej Julii Kończak w Puszczykowie na podstawie art. 90 ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
33.w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze beneficjenta przez Zespół Szkół
im. A. Wodziczki w Mosinie do projektu pt. „Wirtualne Laboratorium Przedmiotów Zawodowych”,
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020,
34.w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie w projekcie
pt. „Wirtualne Laboratorium Przedmiotów Zawodowych”.
35.w sprawie upoważnienia Pana Pawła Zawieji - Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie, do czynności związanych z realizacją projektu w zakresie kształcenia zawodowego
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pt. „Wirtualne Laboratorium Przedmiotów Zawodowych” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
36.w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze beneficjenta przez Zespół Szkół
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie do projektu pt. „Wirtualne Laboratorium
Przedmiotów Zawodowych”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020,
37.w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
w projekcie pt. „Wirtualne Laboratorium Przedmiotów Zawodowych”,
38.w sprawie upoważnienia Pani Beaty Stramy - Dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego
Chłapowskiego w Bolechowie, do czynności związanych z realizacją projektu w zakresie kształcenia
zawodowego pt. „Wirtualne Laboratorium Przedmiotów Zawodowych” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
39.w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze beneficjenta przez Zespół Szkół
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy do projektu pt. „Wirtualne Laboratorium
Przedmiotów Zawodowych”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020,
40.w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy
w projekcie pt. „Wirtualne Laboratorium Przedmiotów Zawodowych”,
41.w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Kaczmarka - Dyrektora Zespołu Szkół im. Jadwigi
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, do czynności związanych z realizacją projektu w zakresie
kształcenia zawodowego pt. „Wirtualne Laboratorium Przedmiotów Zawodowych” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
42.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Stefanowi Korbacz - rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego i do wystąpienia
w imieniu Zamawiającego – Powiatu Poznańskiego, przed urzędami administracji publicznej
i instytucjami, w sprawach dotyczących uzgodnień dokumentacji,
43.w sprawie wydania pozytywnej opinii, dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Szałwiowej
i Kminkowej dz. nr 1743/43, 632/26, 1799/1” w miejscowości Plewiska, gmina Komorniki,
44.w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę zestawów klocków edukacyjnych do konstruowania robotów
mobilnych, w ramach projektu „Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie
matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zatwierdzenia SIWZ,
powołania komisji,
45.w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie
pojazdów będących w posiadaniu Domu Dziecka w Kórniku – Bninie, oraz Zarządu Dróg
Powiatowych w Poznaniu, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej,
46.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie obsługi rachunków bankowych Powiatu
Poznańskiego i jego jednostek organizacyjnych z Bankiem Handlowym S.A. Termin realizacji
zamówienia: od 29.06.2019 r. do 28.06.2023 r.,
47.w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi konserwacyjno-serwisowej, w tym
dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych oraz ich wymiana, dla 14 urządzeń
wielofunkcyjnych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
48.w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia warsztatów i pracowni
dydaktycznych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Poznański, z podziałem na 26 części:
• Część nr 1 – Warsztat Szkolny (ciągnik), zlokalizowany w Poznaniu, ul. Rubież 20, wchodzący
w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
• Część nr 2 – Warsztat Szkolny (urządzenia rolnicze), zlokalizowany w Poznaniu, ul. Rubież 20,
wchodzący w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
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• Część nr 3 – Warsztat Szkolny (urządzenia geodezyjne), zlokalizowany w Poznaniu, ul. Rubież
20, wchodzący w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
• Część nr 4 – Pracownia hotelarska (sprzęt elektroniczny i AGD), zlokalizowana w Zespole Szkół
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24,
• Część nr 5 - Pracownia hotelarska, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława
Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24,
• Część nr 6 – Pracownia komunikacji w języku obcym, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Jadwigi
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24,
• Część nr 7 – Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych,
zlokalizowana w Poznaniu, ul. Rubież 20, wchodzący w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
• Część nr 8 – Pracownia aplikacji internetowych, zlokalizowana w Poznaniu, ul. Rubież 20,
wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
• Część nr 9 – Pracownia projektowania architektury krajobrazu, zlokalizowana w Poznaniu,
ul. Rubież 20, wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich
w Rokietnicy,
• Część nr 10 – Pracownia rysunku technicznego, zlokalizowana w Poznaniu ul. Rubież 20,
wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
• Część nr 11 – Pracownie sprzedaży usług reklamowych, multimedialna i plastyczno-techniczna,
zlokalizowane w Poznaniu, ul. Rubież 20, wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
• Część nr 12 – Pracownia fryzjerska, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie, ul. Topolowa 2,
• Część nr 13 – Pracownia kulinarna, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie, ul. Topolowa 2,
• Część nr 14 - Pracownia przyrodnicza, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie, ul. Topolowa 2,
• Część nr 15 - Pracownia elektryczna, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie, ul. Topolowa 2,
• Część nr 16 - Pracownia doradcy zawodowego, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama
Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2,
• Część nr 17 – Pracownia (laboratorium logistyczne), zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama
Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2,
• Część nr 18 - Pracownia komputerowa, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie, ul. Topolowa 2,
• Część nr 19 – Pracownia hotelarska, zlokalizowana w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1,
wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,
• Część nr 20 - Pracownia hotelarska (sprzęt elektroniczny i AGD), zlokalizowana w Murowanej
Goślinie, ul. Szkolna 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Bolechowie,
• Część nr 21 – Warsztaty gastronomiczne, zlokalizowane w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1,
wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,
• Część nr 22 – Pracownia logistyczna, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego
Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1,
• Część nr 23 – Pracownia informatyczna, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego
Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1,
• Część nr 24 – Pracownie gospodarki materiałowej, środków transportu i logistyki,
zlokalizowane w Zespole Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2,
• Część nr 25 – Pracownia komunikacji w języku obcym, zlokalizowana w Zespole Szkół
w Kórniku, ul. Poznańska 2,
• Część nr 26 – Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych
(wyposażenie laboratorium CISCO Networking Academy), zlokalizowana w Poznaniu,
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ul. Rubież 20, wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich
w Rokietnicy,
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,
49.w sprawie przyjęcia ceny zasobów pomocy społecznej. Ww. ocena obejmuje osoby i rodziny
korzystające z pomocy społecznej, rodzaje problemów osób korzystających z pomocy, ich rozkład
ilościowy, infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy
społecznej oraz prognozy roku następnego.
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko-Centrum,
gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, teren zabudowy usługowej, teren zieleni
urządzonej, teren infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny
publicznych ciągów pieszych. Droga powiatowa 2406P relacji Bolechowo - Promnice - Biedrusko gr. powiatu - Radojewo - Poznań znajduje się poza granicami opracowania,
2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
mieszkaniowej „Osiedle Północne” w Kamionkach, dla działki o numerze ewidencyjnym 44/74,
gm. Kórnik - projekt planu ustala przeznaczenie terenu pod drogę publiczną - klasy lokalnej.
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy
Sarbinowskiej w Łowęcinie”, gm. Swarzędz - projekt planu wyznacza tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny dróg publicznych
klasy zbiorczej i klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych i tereny infrastruktury technicznej.
Na granicy obszaru opracowania projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2436P klasy
technicznej Z - ulica Sarbinowska w Łowęcinie. Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2019 r., znak:
WD.673.2.221.2019.ST Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił przedmiotowego projektu planu
wskazując, że należy ująć wszystkie urządzenia związane z drogą powiatową w jej pasie drogowym,
(rów na działce o nr ewid. 100/15) oraz skorygować nieprzekraczalną linię zabudowy. W ponownie
przedłożonym projekcie planu zastosowano się do ww. uwag,
4. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolechowo-Osiedle
– rejon ulicy Obornickiej”, gm. Czerwonak – projekt planu wyznacza tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów, terenów zabudowy usługowej, teren publicznej drogi
głównej, teren drogi wewnętrznej. Poza obszarem opracowania projektu planu przebiega droga
powiatowa nr 2406P – ul. Wojska Polskiego. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność
Powiatu Poznańskiego,
5. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek – rejon
ul. Poznańskiej – I etap”, gm. Luboń – projekt planu wyznacza tereny zabudowy usługowej, tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy
mieszkaniowej lub zabudowy usługowej, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej,
teren sportu i rekreacji, tereny zieleni otwartej, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, tereny dróg
publicznych klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych,
tereny ciągów pieszo-rowerowych,
6. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie
pomiędzy ulicami: Kościelną, Modrzewiową, Kwiatową i Akacjową, gm. Tarnowo Podgórne –
projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej
jednorodzinnej lub usługowej, usługowej, teren zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych,
składów śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, tereny infrastruktury
technicznej – kanalizacji sanitarnej, tereny komunikacji: tereny dróg publicznych, cieków pieszojezdnych, tereny dróg wewnętrznych. Droga powiatowa 2405P ul. Rynkowa znajduje się poza
granicami opracowania,
7. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
budownictwa mieszkaniowego w obrębie ul. Rynkowej w Przeźmierowie - wschodnia pierzeja
rynku, gm. Tarnowo Podgórne – projekt planu wyznacza tereny zabudowy usługowej, tereny
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infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, tereny komunikacji: teren publicznego ciągu pieszojezdnego, teren parkingu. Droga powiatowa 2405P ul. Rynkowa znajduje się poza granicami
opracowania.
IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU:
1. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 228/2 położonej
w Owińskach, gmina Czerwonak,
2. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019,
3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023,
4. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/522/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018
r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz
publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania,
5. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów
Komendy Miejskiej Policji, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie
Powiatu Poznańskiego,
6. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia
ich rozwiązaniami proekologicznymi.
V.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

PODJĘTE POSTANOWIENIA:
Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie zmian w planach finansowych wydziałów Starostwa
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z interpelacjami Radnego Filipa Żelaznego w sprawie:
− inwestycji pn. „Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach gm. Stęszew”,
− przedstawienia szczegółowych informacji w związku z przyjęciem do realizacji zadania
finansowanego ze środków rządowych, polegającego na budowie drogi na lotnisko
w Krzesinach, na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznań,
− przedstawienia sprawozdania finansowego z działalności Szpitala w Puszczykowie za rok 2018.
Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu w dniu 6 marca 2019 r. decyzji Starosty
Poznańskiego nr 11/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie
drogi powiatowej nr 2437P w Sarbinowie, gm. Swarzędz, z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o zmianie zakresu wniosku złożonego przez Pana
Włodzimierza Nowickiego działającego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu. Na wniosek zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację
inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2400P (NapachanieZłotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica-Żydowo) oraz z drogą 2423P
(Mrowino-Rokietnica).
Zarząd Powiatu zapoznał się z rocznym sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu w 2018 roku, które zostało pozytywnie zaopiniowane w dniu 08 marca 2019 roku przez
Powiatową Radę Rynku Pracy w Poznaniu. W opracowaniu znajduje się charakterystyka lokalnego
rynku pracy i informacje na temat prowadzonych przez Urząd działań na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych oraz promocji zatrudnienia w regionie jak i wydatkowanych na ten
cel środków finansowych z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla ucznia klasy VI Szkoły
Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie w wymiarze 8 godzin
tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019.
Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie 2018 r.
Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Zakresie Pieczy Zastępczej za rok 2018.
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9. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdanie z Realizacji w roku 2018 zadań ujętych
w harmonogramie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2018-2020.
10.Zarząd Powiatu zaakceptował przedłożone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu propozycje
zadań, dla których wskazane jest złożenie wniosku o dofinansowanie, w związku z ogłoszonym przez
Wojewodę Wielkopolskim naborem o dofinansowanie zadań na drogach m. in. powiatowych
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wskazane propozycje zadań:
− Zadania jednoroczne, tj. zadania, które realizowane będą w przeciągu 12 miesięcy:
1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5), gmina
Pobiedziska i Kostrzyn, etap o długości około 3,15 km.
2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku
Lusówko (Rozalin) – Więckowice, gmina Dopiewo i Tarnowo Podgórne, etap o długości
około 2,49 km.
− Zadania dwuletnie, tj. zadania, które realizowane będą w przeciągu ponad 12 miesięcy:
1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska), na odcinku
od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem
w miejscowości Koziegłowy, etap o długości około 0,78 km.

Sporządziła:
Justyna Nowakowska
Wydział Organizacyjny
Poznań, 16.04.2019 r.
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