OP.0021.4.2019
SPRAWOZDANIE Z PRACY
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU
od 15 kwietnia 2019 r. do 17 maja 2019 r.

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu.
W okresie od 15 kwietnia 2019 r. do 17 maja 2019 r. odbyło się 9 posiedzeń Zarządu Powiatu
w Poznaniu, w tym:
1. 16 kwietnia 2019 r., godz. 09:15, 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. 18 kwietnia 2019 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli:
Starosta
Jan Grabkowski
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska,
3. 24 kwietnia 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,
4. 26 kwietnia 2019 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli:
Starosta
Jan Grabkowski
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik,
5. 29 kwietnia 2019 r., godz. 15:00, w którym udział wzięli:
Starosta
Jan Grabkowski
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik,
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6. 9 maja 2019 r., godz. 12:30, w którym udział wzięli:
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska,
7. 13 maja 2019 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli:
Starosta
Jan Grabkowski
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska,
8. 16 maja 2019 r., godz. 11:30, w którym udział wzięli:
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska,
9. 17 maja 2019 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli:
Wicestarosta
Tomasz Łubiński
Członek Zarządu
Piotr Zalewski
Członek Zarządu
Antoni Kalisz
oraz
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska.
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego -10 postanowień,
2. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 32
poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Strykowo gm. Stęszew – Kąkolewo, gm. Granowo
po stronie południowej w km 146+800 – 149+330”. 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,
3. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z firmą INK Mobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach na świadczenie usługi SMSApi, w celu wysyłania do klientów urzędu wiadomości SMS.
Łączny koszt umowy wyniesie 12.300,00 zł. Podpisanie umowy na świadczenie usługi SMSApi jest
niezbędne dla wprowadzenia systemu informowania klientów urzędu w oparciu o widomości SMS,
4. w sprawie przyznania Gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2019 r. Udzielono dofinansowania Gminie
Swarzędz na remont drogi powiatowej nr 2503P na odcinku ul. Wrzesińskiej od ul. Polnej do Rynku
w miejscowości Swarzędz, w wysokości 135.000,00 zł, przy szacowanej wartości robót na kwotę
270.000,00 zł,
5. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Bolechowie Pani Beacie Stramie, na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.,
6. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu Panu Tomaszowi
Zandeckiemu, na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.,
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7. w sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na
prowadzeniu edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2019 r.
• Fundacja „Taurus”, NPP w Kostrzynie – kwota przyznanej dotacji – 3.704,00 zł,
• Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji, NPP w Cerekwicy – kwota przyznanej
dotacji – 3.712,50 zł,
• Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu, NPP w Stęszewie – kwota przyznanej dotacji –
3.712,50 zł,
• Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu, NPP w Komornikach – kwota przyznanej dotacji
– 3.712,50 zł,
• Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu, NPP w Murowanej Goślinie – kwota przyznanej
dotacji – 3.712,50 zł,
• Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu, NPP w Pobiedziskach – kwota przyznanej dotacji
– 3.712,50 zł,
• Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu, NPP w Czerwonaku – kwota przyznanej dotacji
– 3.712,50 zł,
• Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu, NPP w Kórniku – kwota przyznanej dotacji –
3.712,50 zł.
Kwota łącznie przyznanej dotacji wynosi 29.691,50 zł,
8. w sprawie wyboru Grupy Maciaszczyk Sp. z o.o. Sp. k. w Poznaniu jako wykonawcy zamówienia
publicznego pod nazwą druk i prace powiązane, dotyczące rocznika „Kronika Powiatu
Poznańskiego” w 2019 roku. Na wydanie rocznika zostaną przeznaczone środki finansowe w
wysokości 59.430,00 zł brutto. „Kronika Powiatu Poznańskiego” będzie miała formę książki
poruszającej m. in. zagadnienia społeczne, kulturalne, historyczne, gospodarcze oraz kwestie
bieżące, dotyczące powiatu poznańskiego (najważniejsze rocznice). Publikacja zostanie
przygotowana, wydana i dostarczona do siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu do dnia
31 sierpnia 2019 r.,
9. w sprawie oddania w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Jerzykowie,
gm. Pobiedziska, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Jerzykowo, ark. mapy 1,działka nr 268/9
o powierzchni 0,6487 ha, na czas nieoznaczony na realizację celów statutowych – Obwód Drogowy
w Biskupicach. Ustalono opłatę roczną w wysokości 1% ceny nieruchomości, tj.: 4.175,03 zł, którą
należy uiszczać przez cały okres trwałego zarządu w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry
za dany rok, bez odrębnego wezwania,
10.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z rozliczenia udzielonych dotacji
z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w kwocie 500.000,00 zł brutto. 8 maja
2018 r. Powiat Poznański zawarł umowę, z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą
Miejską Policji w Poznaniu, w sprawie uczestniczenia przez Powiat Poznański w pokrywaniu części
kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Kwota 500.000,00 zł została
wydatkowana w całości zgodnie z umową i aneksem do umowy, sprawozdanie merytorycznofinansowe z realizacji zadania wpłynęło w terminie. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego sprawdził sprawozdania ze sposobu realizacji dotacji pod względem merytorycznym
i finansowym oraz nie wniósł do nich żadnych uwag,
11.w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
robót budowlanych, z podziałem na 3 części:
• Część nr 1 – Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie, ul. Błażejewska 63.
Termin realizacji zamówienia został zaplanowany na okres do 10 tygodni od dnia przekazania
terenu budowy;
• Część nr 2 – Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Pl. Przemysława 9 –
etap I. Termin realizacji zamówienia został zaplanowany na okres do 26 tygodni od dnia
przekazania terenu budowy;
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•

Część nr 3 – Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie działki nr 351/1,
zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,
os. Mielżyńskiego 5a. Termin realizacji zamówienia został zaplanowany na okres do 10 tygodni
od dnia przekazania terenu budowy.
Zatwierdzona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, powołana została komisja
przetargowa,
12.w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu
poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej w 2019 r. na realizację
zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki oraz pomocy społecznej w II otwartym
konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komisje ds. opiniowania ofert na realizację
zadań z zakresu kultury i sztuki oraz pomocy społecznej na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2019 r.
dokonały oceny merytorycznej ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Zatwierdzone przez Zarząd Powiatu preliminarze wydatków będą stanowiły
podstawę do zawierania umów z wykonawcami zadań.
Przyznana kwota dotacji na zadania w zakresie kultury i sztuki wynosi 236.310,00 zł brutto,
obejmuje zadania dotyczące:
• Upowszechniania kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu
poznańskiego;
• Organizacja/wspieranie imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji
społeczności powiatu poznańskiego;
• Wydawanie/wspieranie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci
drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczą tradycji i kultury powiatu poznańskiego.
• Wspieranie produkcji filmowych dotyczących dorobku kulturalnego mieszkańców powiatu
poznańskiego.
• Wspieranie inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Przyznana kwota dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej wynosi 67.152,00 zł brutto,
obejmuje zadania dotyczące:
• Zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym,
przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w powiecie poznańskim oraz
łagodzenie ich skutków;
• Wspieranie aktywności osób starszych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu
i marginalizacji osób starszych;
• Promocja i organizacja wolontariatu na terenie powiatu poznańskiego;
• Ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego poprzez działania wspierające aktywność
fizyczną;
• Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego w różnych
dziedzinach życie społecznego i zawodowego,
13.w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie
i wydanie publikacji albumu dwujęzycznego, fotograficznego nt. kompleksu cysterskiego
w Owińskach, realizowanego w ramach projektu „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu
cysterskiego w Owińskach”. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od dnia
podpisania umowy do 22 sierpnia 2019 r. Zatwierdzona została Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia, powołana została komisja przetargowa,
14.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Biuro Obsługi Budownictwa Marian
Wojciechowski w Murowanej Goślinie, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
pn.: Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie, ul. Topolowa 2. Wartość prac zadania ustalono na kwotę 40.000,00 zł brutto,
15.w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usługi
konserwacyjno-serwisowej, w tym dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych
oraz ich wymiana, dla 14 urządzeń wielofunkcyjnych. Termin realizacji zamówienia zaplanowany
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został na okres od dnia podpisania umowy, do momentu wykorzystania kwoty 180.000,00 zł brutto,
nie dłużej jednak niż do 6 grudnia 2021 r. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszona została
firma KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy. Zatwierdzone zostały
Niezbędne Warunki Zamówienia oraz powołana komisja przetargowa,
16.w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup macierzy dyskowej wraz z autoryzowanym szkoleniem oraz dwóch
przełączników SAN dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Autoryzowane szkolenie
zrealizowane zostanie w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zatwierdzona została
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz powołana komisja przetargowa,
17.w sprawie zatwierdzenia wyników 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 części.
• Część nr 1 – Rozwój kompetencji w zawodzie technik hotelarstwa – zatwierdza się wybór oferty
złożonej przez EDU – PASJA Sp. z o.o. z Poznania, w której zaproponowano realizację
zamówienia za kwotę 10.370,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę
o pracę 100% osób, którym zostaną powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia i udzielać odpowiedzi uczestnikom kursu w terminie 180 dni kalendarzowych.
• Część nr 2 – Rozwój kompetencji w zawodzie technik logistyk – nie zostanie zawarta umowa
w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
• Część nr 3 – Rozwój kompetencji w zawodzie technik architektury krajobrazu - nie zostanie
zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
• Część nr 4 – Rozwój kompetencji w zawodzie technik organizacji reklamy - zatwierdza się wybór
oferty złożonej przez EDU – PASJA Sp. z o.o. z Poznania, w której zaproponowano realizację
zamówienia za kwotę 9.880,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę
o pracę 100% osób, którym zostaną powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia i udzielać odpowiedzi uczestnikom kursu w terminie 180 dni kalendarzowych.
• Część nr 5 – Rozwój kompetencji informatycznych - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez
EDU – PASJA Sp. z o.o. z Poznania, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę
40.322,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 100% osób,
którym zostaną powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i udzielać
odpowiedzi uczestnikom kursu w terminie 180 dni kalendarzowych.
• Część nr 6 – Rozwój kompetencji językowych - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez
Centrum Językowe IDEA Sp. z o.o. z Poznania, w której zaproponowano realizację zamówienia
za kwotę 4.200,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 67%
osób, którym zostaną powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
i udzielać odpowiedzi uczestnikom kursu w terminie 150 dni kalendarzowych.
• Część nr 7 – Doradztwo zawodowe - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez EDU – PASJA
Sp. z o.o. z Poznania, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 6.660,00 zł
brutto. Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 100% osób, którym zostaną
powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i udzielać odpowiedzi
uczestnikom kursu w terminie 180 dni kalendarzowych.
• Część nr 8 – Praca z uczniem i rodzicem - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez EDU –
PASJA Sp. z o.o. z Poznania, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 3.320,00
zł brutto. Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 100% osób, którym zostaną
powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i udzielać odpowiedzi
uczestnikom kursu w terminie 180 dni kalendarzowych.
• Część nr 9 – Profilaktyka wypalenia zawodowego - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez
EDU – PASJA Sp. z o.o. z Poznania, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę
840,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 100% osób, którym
zostaną powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i udzielać
odpowiedzi uczestnikom kursu w terminie 180 dni kalendarzowych.
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•

Część nr 10 – Pozyskiwanie środków na działalność edukacyjną - zatwierdza się wybór oferty
złożonej przez EDU – PASJA Sp. z o.o. z Poznania, w której zaproponowano realizację
zamówienia za kwotę 880,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę
o pracę 100% osób, którym zostaną powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia i udzielać odpowiedzi uczestnikom kursu w terminie 180 dni kalendarzowych.
Termin realizacji zamówienia zaplanowany jest na okres do 30 czerwca 2019 r. Zamówienie zostanie
zrealizowane w ramach projektu: „Gotowi do pracy – poprawa zdolności do zatrudniania uczniów
placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do
wykonania zamówienia w wysokości odpowiadającej cenom brutto ofert zaproponowanych
w poszczególnych częściach,
18.w sprawie złożenia wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zwołania
sesji Rady Powiatu i umieszczenie w porządku obrad projektu Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia
ich rozwiązaniami proekologicznymi,
19.w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2018 rok,
20.w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Poznaniu raportu o stanie powiatu za rok 2018. Zarząd
powiatu jest zobowiązany do przedstawiania radzie powiatu raportu o stanie powiatu, co roku do
31 maja. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu za rok poprzedni,
a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu
obywatelskiego,
21.w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej na realizację zadania z zakresu administracji
rządowej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy – ośrodka wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2018. Dotacja, w wysokości 490.954,30 zł, została
udzielona Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” z siedzibą w Poznaniu na
podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. Sprawozdania z wykonania zadania zostały przedłożone
terminowo, dokonano oceny w zakresie prawidłowości wykonania zadania i wykorzystania dotacji.
Do zgłoszonych uwag w zakresie rozliczenia przekazanych środków Wykonawca przedłożył
stosowne korekty. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, po dokonaniu ostatecznej oceny
sprawozdania końcowego oraz przedłożonej korekty nie wniósł uwag, co do prawidłowości
wykonania zadania i wykorzystania dotacji przez realizatora zadania,
22.w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
artykułów i gadżetów reklamowych, z podziałem na 5 części:
• Część nr 1 – Akcesoria do telefonów, wykorzystywane do promocji Powiatu Poznańskiego;
• Część nr 2 – Artykuły biurowe, wykorzystywane do promocji Powiatu Poznańskiego;
• Część nr 3 – Artykuły użytkowe, wykorzystywane do promocji Powiatu Poznańskiego;
• Część nr 4 – Artykuły do napojów, wykorzystywane do promocji Powiatu Poznańskiego;
• Część nr 5 – Artykuły i gadżety wykorzystywane, w działaniach profilaktycznych na rzecz
bezpieczeństwa publicznego.
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres, w części nr 1-4 do 35 dni roboczych od
daty podpisania umowy, natomiast w części nr 5 do 40 dni roboczych od daty podpisania umowy.
Zatwierdzona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz powołano komisję
przetargową,
23.w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, nr ZP.272.00045.2017 z dnia
27 grudnia 2017 r. zawartej z ORLIKON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dotyczącej inwestycji
pn.: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława
9 – etap I. Zmiany w umowie polegają na: zmniejszeniu przedmiotu umowy, obniżeniu
wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu umowy o kwotę 53.602,83 zł
brutto, wprowadzeniu terminu rozliczenia finansowego inwestycji, wynoszącego dwa miesiące od
daty zgłoszenia do odbioru,
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24.w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany zapisu w umowie nr ZP.272.00004.2019 z dnia 27
lutego 2019 r., zawartej z ORLIKON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dotyczącej wykonania robót
budowlanych w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
do Umowy nr ZP.272.00045.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r., dotyczącej przedsięwzięcia
pn.: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława
9 – etap I. Zmiana zapisu w umowie polega na wydłużeniu terminu realizacji umowy w zakresie
renowacji konserwatorskiej i montażu stropu po renowacji w pracowni komputerowej, do czasu
gdy okres przerwania robót będzie znany,
25.w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do
2030 r. za rok 2018. Raport zawiera informacje na temat postępu w zakresie realizacji celów
strategicznych i operacyjnych zapisanych w Strategii i obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31
grudnia 2018 r. Dane zawarte w raporcie pozyskano przede wszystkim od realizatorów i partnerów
działań strategicznych. W procesie monitoringu zastosowano Kartę realizacji działania
strategicznego. Raport składa się z dwóch zasadniczych części – pierwsza opisująca uwarunkowania,
odzwierciedla sytuację społeczno-gospodarczą w powiecie poznańskim, druga poświęcona stricte
realizacji Strategii,
26.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. Dorocie Pielichowskiej-Borysiewicz, Dyrektorowi Domu
Dziecka w Kórniku – Bninie, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w postępowaniach
związanych z podziałem nieruchomości. Przedmiotowe pełnomocnictwo dotyczy zlecenia w imieniu
Powiatu Poznańskiego podziału nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego
w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Kórniku - Bninie, położonej w Kórniku, oznaczonej
geodezyjnie: obręb Bnin, arkusz mapy 8, działka nr 613/1,
27.w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w Umowie nr ZP.272.00082.2018 dla
części nr 1, zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r., z Konsorcjum: Lider Makropol Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, Partner: Makropol TP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na świadczenie usługi ochrony
osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18, dotyczących:
• Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy wynikającego ze zmniejszenia ilości filii Wydziału
Komunikacji i Transportu - likwidacja filii w Murowanej Goślinie z dniem 30 kwietnia 2019 r.
• Zmniejszenia wynagrodzenia za ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, o kwotę brutto
4.329,60 zł, tj. do wysokości 918.399,68 brutto zł za całość przedmiotu umowy oraz do
wysokości 41.725,76 zł brutto miesięcznie,
28.w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie nr ZP.272.00057.2017 wraz
z Aneksami, zawartej w dniu 15 lutego 2018 r., ze spółką Jack-Bud Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą
w Poznaniu, dotyczącej inwestycji pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego
w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1. Wykonawca inwestycji złożył wniosek
o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, dotyczącego budowy nowej części szkoły
wraz z uzyskaniem częściowego pozwolenia na użytkowanie, do dnia 14 czerwca 2019 r., ze względu
na fakt, iż zakończenie robót do dnia 7 maja 2019 r. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie jest
możliwe,
29.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Sławomir Ambrożewicz Projektowanie
Architektoniczne Ambrożewicz Sławomir w Poznaniu na: Wykonanie dokumentacji projektowej
remontu dachu budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8. Wartość prac
ustalono na kwotę 25.215,00 zł brutto,
30.w sprawie akceptacji projektu koncepcyjnego wykonanego w ramach zadania pn.: Wykonanie
dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz wybranych pomieszczeń Centrum Kształcenia
Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu,
31.w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w 2019 r. do wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu”, obejmującego doposażenie i poprawę standardu obecnie
funkcjonującej stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. Całość zadania dla tej placówki opiewa na kwotę
34.000,00 zł. Powiat Poznański będzie wnioskował o udzielenie wsparcia finansowego dla Ośrodka
w wysokości 25.000,00 zł, przy zapewnieniu wkładu własnego w wysokości 9.000,00 zł,
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32.w sprawie upoważnienia Pana Romana Persa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
„PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie. Upoważnienie wydaje się do odbioru z miejsca
przechowywania (Auto-Chara Marian Chara, Wysogotowo ul. Szkółkarska 59) i wykonania
demontażu pojazdu Nissan Micra o numerze rejestracyjnym PKS 06X3. Wobec ww. pojazdu
orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Upoważnienie wydaje się na okres od 26 kwietnia 2019 r.
do 10 maja 2019 r.,
33.w sprawie zmiany Uchwały Nr 106/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu
administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu
poznańskiego w 2019 roku. Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 106/2018 z dnia 21 grudnia
2018 r. zatwierdził wybór oferty Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”
z siedzibą w Poznaniu, a także zatwierdził preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego
na 2019 r. w kwocie 525.750,00 zł, na realizację ww. zadania publicznego. Wojewoda Wielkopolski
pismem z dnia 19 lutego 2019 r. zwiększył plan dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa
na rok 2019 o kwotę 37.854,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia –
Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie,
34.w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019,
35.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panią Jadwigą Kurpiewską-Wachowiak,
prowadzącą Specjalistyczną Praktykę Lekarską Jadwiga Kurpiewska-Wachowiak z siedzibą
w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Poznaniu w 2019 roku. Łączny koszt usługi nie może przekroczyć kwoty 22.400,00 zł,
36.w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW
196) od granicy miasta do zajezdni do Centralnej Oczyszczalni Ścieków”, 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,
37.w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych
ul. Olszynowej w Rabowicach, gm. Swarzędz. Ww. ulica uzupełnia sieć dróg służących miejscowym
potrzebom, posiada utwardzoną nawierzchnię, a działki ewidencyjne (41/2, 42/5,43/42, 43/23,
43/17, 42/2, 42/3, 115,116), na których jest zlokalizowana droga stanowią własność gminy,
co stanowi podstawę do zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych, w sprawie wyrażenia negatywnej
opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Polnej w Gruszczynie i Kobylnicy,
gm. Swarzędz. Ww. ulica, mimo że uzupełnia sieć dróg służących miejscowym potrzebom, a zajęte
przez nią nieruchomości (dz. nr ewid. 233/1, 257/31, 237/1, 237/2, 257/3, 238/1, 239/1, 240/1,
256/1 oraz 274/6) stanowią własność gminy, to na chwilę obecną posiada na części długości odcinek
nawierzchni nieutwardzonej, stanowiącej jedynie pas wydzielony do poruszania się pojazdów
i pieszych. Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, droga jest
to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca
całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana
w pasie drogowym,
38.w sprawie przeznaczenia środków finansowych w kwocie 20.178,15 zł brutto na realizację gali
finałowej XVI edycji Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” w roku 2019.
Przekazane środki w kwocie 15.996,15 zł brutto zostaną przeznaczone na usługę cateringową
natomiast 4.182,00 zł brutto na usługę organizacji imprez,
39.w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las – Etap IV”, ul. Kręta.
Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy o szczególnych zasadach
przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.,
40.w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las – Etap IV”, ul. Malinowa.
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Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a Ustawy o szczególnych zasadach
przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.,
41.w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej,
ul. Słonecznej w Palędziu, gm. Dopiewo. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o drogach publicznych
z dnia 21 marca 1985 r. pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku
wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi
do nowej kategorii. W myśl art. 4 pkt 2 ww. ustawy, droga jest to budowla wraz z drogowymi
obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową,
przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Zaliczeniu do
kategorii dróg publicznych, powinny podlegać drogi będące budowlą. Jeśli droga nie jest budowlą
zgodnie z powyższą definicją i nie posiada utwardzonej nawierzchni, nie może ona stanowić drogi
publicznej. Przedmiotowa ul. Słoneczna nie stanowi budowli, a jedynie teren gruntowy, wobec
czego pozbawienie jej kategorii drogi publicznej jest zasadne,
42.w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi konserwacyjno-serwisowej, w tym
dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych oraz ich wymiana, dla 14 urządzeń
wielofunkcyjnych. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia
udziału w negocjacjach, tj.: Konica Minolta Business Solution Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, który na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponował realizację zamówienia za
kwotę 240.219,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od dnia
podpisania umowy, do momentu wykorzystania kwoty 180.000,00 zł brutto, nie dłużej jednak niż
do dnia 6 grudnia 2021 r. Wykonawca po negocjacjach zobowiązał się usuwać awarie do 6 godzin,
43.w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie pojazdów będących
w posiadaniu Domu Dziecka w Kórniku-Bninie oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zarząd
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach,
tj.: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie, na
kwotę 5.704,53 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 31
grudnia 2020 r.
44.w sprawie przeznaczenia kwoty 900,00 zł brutto w związku z organizacją XVII Majowego Rodzinnego
Pikniku Krwiodawców, który odbędzie się 25 maja 2019 r. przy leśniczówce Poznań-Zieleniec.
Organizatorem pikniku jest Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej
w Swarzędzu. Kwota 900,00 zł brutto zostanie przeznaczona na zakup artykułów spożywczych,
będących poczęstunkiem dla uczestników imprezy. W pikniku weźmie udział ponad 300
krwiodawców i ich rodzin z terenu powiatu poznańskiego,
45.w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi
społeczne, których przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu
przesyłek listowych, paczek pocztowych i druków bezadresowych, w tym również przesyłek
rejestrowanych i przesyłek kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, przemieszczaniu
i doręczaniu ich adresatom, dokonywaniu ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych,
prowadzeniu postępowania reklamacyjnego oraz usługi odbioru korespondencji z siedziby
Zamawiającego. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres 24 miesięcy od dnia
podpisania umowy, przy czym rozpoczęcie świadczenia usług zaplanowano od dnia 3 czerwca
2019 r., zatwierdzono Ogłoszenie i powołano komisję przetargową,
46.w sprawie przeprowadzenia postępowania 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 2 następujące części:
• Część nr 1 – Rozwój kompetencji w zawodzie technik logistyk,
• Część nr 2 – Rozwój kompetencji w zawodzie technik architektury krajobrazu.
Termin wykonania zadania został zaplanowany na okres do 7 lipca 2019 r. Zatwierdzono Ogłoszenie
i powołano komisję przetargową,
47.w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów klocków edukacyjnych
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do konstruowania robotów mobilnych. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez part-AD Artur
Dyrda z siedzibą w Makowie Podhalańskim, w której zaproponowano realizację zamówienia
za kwotę 8.501,75 zł brutto. Termin realizacji zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, wyniesie do
1 dnia kalendarzowego od dnia podpisania umowy. Zamówienie zostanie zrealizowane 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,
48.w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie
mienia i nowo zakupionego sprzętu elektronicznego w odniesieniu do majątku Powiatu, będącego
w posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie,
Zatwierdzono Niezbędne Warunki Zamówienia i powołano komisję przetargową,
49.w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz
nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zarząd
powołał komisję w składzie:
• Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański – Przewodniczący Komisji
• Dorota Iwanowska – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
• Barbara Fąka-Jankowiak – Przedstawiciel ZNP
• Zbigniew Jankowski – Przedstawiciel Rady Powiatu w Poznaniu
• Jacek Szeszuła – Przedstawiciel Rady Powiatu w Poznaniu
• Agnieszka Przybylska – Pracownik Wydziału Edukacji (do obsługi)
Komisja rozpatruje wnioski wraz z pełną dokumentacją w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa
razy w roku. Po ich rozpatrzeniu, opiniuje przyznanie zapomogi oraz proponuje jej wysokość,
50.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy nr D/I/50/12419849/00009/0 z dnia
1 marca 2019 r. o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, z ENEA Operator Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu. W związku z potrzebą dostosowania mocy umownej dla budynku biurowego
w Poznaniu przy ul. Franowo 26, do aktualnego zapotrzebowania, zaistniała konieczność
zmniejszenia mocy umownej z wartości 150 kW do 50 kW. Powyższe działanie przyczyni się
do obniżenia kosztów dystrybucji energii elektrycznej,
51.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umowy o świadczenie usługi kompleksowej nr
ZP.272.00036.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. zawartej z Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, w tym:
• Aneksu Nr 3 – uwzględniającego instalację fotowoltaiczną o mocy 11,66 kW w Zespole Szkół
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, zgłoszonej do ENEA Operator w dniu
8 października 2018 r.
• Aneksu Nr 4 – uwzględniającego instalację fotowoltaiczną o mocy 30 kW w Zespole Szkół im. Gen
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie, zgłoszonej do ENEA
Operator w dniu 16 listopada 2018 r.
Powyższa zmiana umowy dotyczy realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy
i nie była objęta zamówieniem podstawowym, a wraz z wykonaniem mikroinstalacji stała się
niezbędna. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana, ponieważ rozliczeń winien dokonywać
sprzedawca zobowiązany, którym w przypadku ww. umowy jest dotychczasowy wykonawca,
tj. ENEA S.A.,
52.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 5/2019/EC do Umowy nr ZP.272.00036.2018
z dnia 20 sierpnia 2018 r., o dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, z ENEA S.A. z siedzibą
w Poznaniu. W związku z potrzebą dostosowania mocy umownej obiektu Centrum Kształcenia
Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, do aktualnego zapotrzebowania, zaistniała
konieczność zmniejszenia mocy umownej z wartości 300 kW do 100 kW. Powyższe działanie
przyczyni się do obniżenia kosztów dystrybucji energii elektrycznej.
53.w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Niniejszy
regulamin organizacyjny został opracowany przez Dyrektora placówki. Określa on strukturę
organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu. Zmiany dokonane w regulaminie wynikają
z aktualizacji obowiązujących przepisów prawa oraz konieczności wprowadzenia niezbędnych
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zmian w kierowaniu Domem i zakresie zadań przypisanych do realizacji poszczególnym pionom
i komórkom organizacyjnym,
54.w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu (Centrum Kształcenia Praktycznego). Przekazywane
przedmioty zostały nabyte w ramach projekt pt.: „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek
kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu
jest podniesienia efektywności nauczania i poprawy warunków kształcenia zawodowego uczniów.
Zakupiony sprzęt będzie pozostawać na wyposażeniu pracowni przedmiotowych szkoły i będzie
służyć celom edukacyjnym.
Przekazano wyposażenie dla Pracowni informatycznej programowania CAD/CAM/CNC, Pracowni
obsługi urządzeń sterowanych numerycznie CNC o wartości 1.867.777,00 zł (w tym obrabiarka
numeryczna tokarka, obrabiarka numeryczna frezarka, maszyna pomiarowa do ustawiania i kontroli
narzędzi do obrabiarek sterowanych numerycznie, 13 sztuk komputerów stacjonarnych, 13 licencji
programu do nauki komputerowego wspomagania projektowania oraz wytwarzania
CAD/CAM/CAE, 13 licencji pakietu edukacyjnego oprogramowania symulującego pulpit sterownika
tokarki, sterownika frezarki, symulator szkoleniowy – 13 sztuk, narzędzia i przybory do obrabiarek),
dla Pracowni Technicznej – Krajalni metali o wartości 391.922,28 zł (w tym urządzenie –
automatyczna przecinarka taśmowa – (piła taśmowa) pozioma z podajnikiem przesuwanym oraz
imadłem podającym, hydrauliczne nożyce gilotynowe do cięcia metali),
55.w sprawie przeprowadzenia w 2019 roku kontroli w szkołach i placówkach niepublicznych na
terenie powiatu poznańskiego. Kontrole będą dotyczyć prawidłowości pobrania dotacji oraz
prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły i placówki niepubliczne na terenie Powiatu
Poznańskiego, które otrzymały dotacje z budżetu Powiatu Poznańskiego. Kontrole obejmą okres od
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Kontrole przeprowadzone zostaną w 2019 r. przez
pracowników Wydziału Edukacji oraz Wydziału Audytu i Kontroli. Kontrole w I półroczu 2019 r.
obejmą: Policealną Szkołę „LIDER” w Pobiedziskach, Niepubliczną Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Kamionkach. Kontrola w II półroczu 2019 r. zostanie przeprowadzona w Studium
Medycznym „LIDER” w Buku,
56.w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonych na realizację zadania z zakresu
administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na
terenie powiatu poznańskiego w 2018 r. przez organizacje pozarządowe. Zarząd, Uchwałą
nr 2123/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zatwierdził wybór ośmiu ofert wraz z preliminarzem
wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na powierzenie realizacji zadania z zakresu udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu przez organizacje pozarządowe, na
terenie powiatu poznańskiego w 2018 r., punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Na podstawie
zawartych umów na realizację ww. zadania Powiat przekazał dotację w wysokości 485.807,04 zł
na prowadzenie ośmiu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (60.725,88 zł na każdy punkt),
a wydatkował 484.879,04 zł. Sprawozdania zostały przedłożone terminowo i podlegały ocenie
w zakresie prawidłowości wykonania zadania i wykorzystania dotacji. Po przeprowadzeniu
szczegółowej analizy przedłożonych sprawozdań i rozliczeń wniesiono uwagi i zobowiązano
Wykonawców do wprowadzenia stosownych korekt. W przypadku czterech umów zawartych
z Polskim Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu (punkty na terenie gmin Czerwonak, Kostrzyn,
Kórnik i Stęszew) przekazana dotacja nie została wykorzystana w całości. Zleceniobiorca dokonał
zwrotu w łącznej kwocie 928,00 zł (232,00 zł od każdej z czterech umów). Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia, po uwzględnieniu przedłożonych korekt dokonał ostatecznej oceny
sprawozdań i nie wnosi uwag w zakresie wykorzystania dotacji i poprawności wykonania zadania,
57.w sprawie przeznaczenia kwoty 17.000,00 zł brutto na organizację festynu dla dzieci
przebywających w pieczy zastępczej, na terenie powiatu poznańskiego, z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka. Festyn odbędzie się 3 czerwca 2019 r. na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego
MALTA SKI w Poznaniu. W programie festynu przewiduje się atrakcje dla dzieci, m. in. szkoła małego
kierowcy, kolejka górska, letni tor saneczkowy, mini golf, łańcuchowa karuzela wenecka, dmuchany
zamek, zjeżdżalnia, warsztaty plastyczne, ciepły poczęstunek, drobne upominki dla uczestników itp.
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Ofertę na zorganizowanie festynu złożyła firma Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na kwotę
17.000,00 zł brutto,
58.w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy, Pana Romana Persa, prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą „PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie. Upoważnienie wydaje się do
odbioru z miejsca przechowywania i wykonania demontażu pojazdu, Opel Astra o numerze
rejestracyjnym PO 1H779, wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego
w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Upoważnienie
wydaje się na okres od 17 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.
59.w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków i rozliczenia dotacji celowych udzielonych
w 2019 r. na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi,
w składzie:
• Agata Sibila – przewodnicząca Komisji – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
• Anna Musiał – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
• Agnieszka Cięszczyk – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
• Ewa Robacka – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
• Maja Okińczyc – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
• Anna Lachowicz – Wydział Finansów,
• Hanna Grzempowska – Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Komisja przekazuje Zarządowi Powiatu w Poznaniu listę rankingową podstawową, listę rankingową
rezerwową oraz listę wniosków odrzuconych w celu ich zatwierdzenia. Komisja przekazuje
Zarządowi Powiatu sprawozdanie z wykonania zadania w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.,
60. decyzja - w sprawie oddania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zespołowi Szkół Nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Poznańskiego, położonych w gminie Swarzędz, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki
nr: 3142/49 o pow. 0,0195 ha, 3144/3 o pow. 0,1077 ha, 3145/21 o pow. 0,0226 ha, 3147/22 o pow.
0,1347 ha na których zostało wybudowane Centrum Kształcenia Praktycznego, oraz działka 351/1
o pow. 0,0607 ha. Wymienione nieruchomości zostają przekazane na cele związane z działalnością
oświatową. Odstąpiono od ustalenia opłaty z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu. Objęcie
ww. nieruchomości w trwały zarząd nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna,
61.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2018 r. z wykonania przez Powiat Poznański dotacji
celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz
dotacji celowych przekazanych gminom na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień. W 2018 r. Powiat Poznański przekazał gminom dotacje na
drogi publiczne powiatowe:
• Dotacje celowe przekazane gminom Buk, Kostrzyn, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska,
Puszczykowo i Stęszew na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
– przyznano kwotę 1.744.200,00 zł. Niniejsza uchwała dotyczy sprawozdania z części zadania
dla dotacji przyznanych w wysokości 1.370.800,00 zł z której wykorzystano 1.337.850,52 zł,
• Dotacje celowe przekazane gminom Buk, Komorniki, Mosina i Swarzędz na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – przyznano kwotę
2.152.300,00 zł. Niniejsza uchwała dotyczy sprawozdania z części zadań dla dotacji
przyznanych w wysokości 1.366.800,00 zł, z której wykorzystano 1.143.956,42 zł.
Dotacje przekazane gminom Kleszczewo i Kostrzyn w 2018 r. przez Powiat Poznański na drogi
publiczne gminne:
• Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Przyznano
kwotę 600.000,00 zł. Niniejsza uchwała dotyczy sprawozdania z zadań dla dotacji przyznanych
w wysokości 600.000,00 zł, z której wykorzystano 600.000,00 zł.
Stwierdzono prawidłowość wykonania zadań i wykorzystania przekazanych dotacji,
62.w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pt. „Program edukacyjno-korekcyjny
Partner”,
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63.w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie i wydanie publikacji albumu
dwujęzycznego, fotograficznego nt. kompleksu cysterskiego w Owińskach. Zarząd wyraził zgodę na
wybór oferty złożonej przez AGA PRESS Agencja Wydawniczo Reklamowa Wydawnictwo
ALEKSANDER, z siedzibą w Pułtusku. W ofercie zaproponowano realizację zamówienia za kwotę
67.200,00 zł brutto oraz termin realizacji koncepcji albumu na siedem dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę
114.000,00 zł brutto. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Rewaloryzacja wnętrz
dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach”,
64.w sprawie przeznaczenia kwoty 1.000,00 zł brutto na zakup artykułów spożywczych (np. wyrobów
cukierniczych) w związku z organizacją Międzynarodowego Festynu Integracyjnego „DzieciDzieciom”, który odbędzie się 31 maja 2019 r. w obiekcie sportowym przy AWF w Poznaniu.
Przedsięwzięcie organizowane jest z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Uczestnikami imprezy
z Powiatu Poznańskiego będą dzieci ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
w Owińskach i Mosinie,
65.w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów
zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu
Poznańskiego. Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na wykonanie zadania, tj.: do wysokości 588.000,00 zł brutto, jednak nie dłużej niż do
25 października 2019 r. Zatwierdzona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
i powołano komisję przetargową,
66.w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej inwestycji pn.: „Budowa ulicy bez nazwy łączącej
ul. Polną z ul. Mieszka I wraz z odwodnieniem w m. Krosno”, gm. Mosina. Wniosek zawiera
wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
67.w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Pani Teresy
Gromadzińskiej, do składania oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu
Poznańskiego środków pieniężnych, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu –
jednorazowo do kwoty 5.000,00 zł brutto. Upoważnienie jest ważne na czas pełnienia funkcji
Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia,
68.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z przedsiębiorcą działającym pod firmą MABIT Komunikacja
Wizualna Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, umowy na kwotę 4.428,00 zł brutto, na
zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych w ramach promocji projektu
„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5) – etap 1
budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka – Pobiedziska”,
69.w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019,
70.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z AQUANET S. A. z siedzibą w Poznaniu,
na sukcesywne korzystanie z urządzeń kanalizacji ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód
opadowych i roztopowych z nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18
i ul. Słowackiego 8. Cenę za 1 m3 odprowadzanej wody określono na 5,81 zł brutto, z związku
z czym wartość przedmiotu zamówienia:
• Przy ul. Jackowskiego 18 – w okresie 12 miesięcy oszacowano na kwotę 8.180,28 zł brutto,
natomiast w okresie 48 miesięcy na 32.721,12 zł brutto.
• Przy ul. Słowackiego 8 – w okresie 12 miesięcy oszacowano na kwotę 8.366,40 zł brutto,
natomiast w okresie 48 miesięcy na 33.456,60 zł brutto.
Łączny koszty w okresie 12 miesięcy wyniesie 16.546,68 zł, dla 48 miesięcy koszt będzie równy
kwocie 66.186,72 zł brutto. Zadanie będzie wykonane w terminie 48 miesięcy od daty podpisania
umowy.

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek Centrum –
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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etap 2”, gm. Luboń – projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej,
tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej – usług zdrowia, tereny zabudowy
usługowej – usług oświaty, tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, tereny wód
powierzchniowych śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, tereny
infrastruktury technicznej – gazownictwo, tereny dróg publicznych – zbiorczych, tereny dróg
publicznych – lokalnych, tereny dróg publicznych – dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych,
tereny dróg wewnętrznych – pieszo-rowerowych,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Luboń”,
gm. Luboń – projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy
usługowej, tereny zabudowy usługowej – oświaty, tereny zabudowy usługowej – publicznej, tereny
zabudowy usługowej – sakralnej, tereny zabudowy usługowej – zdrowia, tereny zabudowy
usługowej i zieleni urządzonej, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2, tereny zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów,
teren usług sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej lub sportu i rekreacji, tereny zieleni
urządzonej, tereny zieleni, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, teren drogi publicznej –
klasa główna, tereny dróg publicznych – klasa zbiorcza, tereny dróg publicznych – klasa lokalna,
tereny dróg publicznych – klasa dojazdowa, tereny dróg wewnętrznych, tereny dróg publicznych
klasy dojazdowej – ciągi piesze, tereny kolejowe, tereny infrastruktury technicznej –
elektroenergetyka, teren infrastruktury technicznej – kanalizacja,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy
Krawieckiej w Swarzędzu”, gm. Swarzędz – projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, teren zieleni, tereny dróg publicznych i tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu
Kościelnym, przy ul. Bukowskiej, gm. Tarnowo Podgórne – projekt planu wyznacza teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren drogi publicznej klasy zbiorczej. W granicach opracowania
znajduje się droga powiatowa nr 1890P ul. Bukowska. Akceptuje się wyjaśnienia, z których wynika,
że projektowana zabudowa rezydencjonalna z niewielką ilością zjazdów nie wpłynie negatywnie na
bezpieczeństwo ruchu drogowego na drodze powiatowej,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza
w Przeźmierowie w rejonie ulic: Rynkowej, Sosnowej i Modrzewiowej, gm. Tarnowo Podgórne –
projekt planu wyznacza teren zabudowy usługowej, teren cmentarza, teren zieleni urządzonej,
teren parkingu, teren dróg publicznych klasy dojazdowej. Poza granicami opracowania przebiega
droga powiatowa 2405P ul. Rynkowa, bezpośrednio granicząca z terenem opracowania. Ww. plan
był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu. Postanowieniem znak:
WD.673.2.27.2019.MA z dnia 19 marca 2019 r. Zarząd nie uzgodnił ówczesnego projektu planu
z uwagi na możliwość bezpośrednich zjazdów z terenu oznaczonego jako U na drogę powiatową
2405P. W obecnie przesłanym projekcie planu zawarto zapis, że obsługa komunikacyjna terenu
oznaczonego jako U odbywać się będzie z przyległych dróg publicznych położonych poza granicami
planu, za wyjątkiem drogi powiatowej nr 2405P,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Rokietnica dla działek nr 277/7 i 277/13 – projekt planu wyznacza teren pod obiekty produkcyjne,
składy, magazyny. Ustalenia planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Szumana
w Swarzędzu”, gm. Swarzędz – projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej lub zabudowy usługowej oraz tereny dróg publicznych zbiorczych i dojazdowych.
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434,

gmina Kórnik – etap III – część B - projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny
lasów, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny wód powierzchniowych
śródlądowych, tereny rolnicze, tereny infrastruktury technicznej – kanalizacji, tereny infrastruktury
technicznej – elektroenergetyki, tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, tereny dróg publicznej
klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej –
droga dla transportu publicznego, tereny dróg wewnętrznych. Na terenie opracowania znajduje się
droga powiatowa nr 2472P Radzewice – Rzadzewo – Kórnik (ulice Konarska i Zwierzyniecka),
9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Rostworowo i Rokietnica dla osiedla Zielony Lasek – projekt planu wyznacza teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, 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. Ww. projekt planu był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu.
Postanowieniem znak WD.673.2.18.2019.MA z dnia 28 lutego 2019 r. nie uzgodniono przesłanego
projektu planu, z uwagi na włączenie działek stanowiących pas drogi powiatowej 2425P do pasa
drogi gminnej oznaczonej jako 4KDD i 2KDD. W obecnie przesłanym projekcie planu uwzględniono
uwagi Zarządu.
10.uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potasze – rejon ulicy
Morelowej i Brzoskwiniowej”, gm. Czerwonak – projekt planu wyznacza teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren drogi publicznej – lokalnej, teren drogi publicznej –
dojazdowej, tereny dróg publicznych – dojazdowych (pieszo-jezdnie). Ustalenia projektu planu nie
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego.

IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU:
1. w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową nr 2423P w miejscowości Mrowino i miejscowości Rokietnica.
2. w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2429P i 2440P.
3. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania
publiczną drogą powiatową nr 2388P – ul. 1 Maja i ul. Bukowa w miejscowości Rosnówko.

V.
1.
2.
3.

4.

•

PODJĘTE POSTANOWIENIA:
Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie zmian w planach finansowych wydziałów Starostwa
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
Zarząd Powiatu zapoznał się i udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez Radnego Powiatu
Filipa Żelaznego podczas VI Sesji, która odbyła się 17 kwietnia 2019 r.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem p. K.C. z dnia 4 kwietnia 2019 r., dotyczącym podjęcia
działań, które poprawią bezpieczeństwo użytkowników drogi powiatowej 3911P w ciągu
ul. Głównej w miejscowości Pecna. Zarząd Powiatu przedstawił swoje stanowisko w przedmiotowej
sprawie na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Poznaniu, która odbyła
się w dniu 8 maja 2019 r.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował informację dotyczącą podstawowych kwot dotacji w 2019
roku dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Poznańskiego. Szkoły
i placówki niepubliczne dla których organem rejestrowym jest Powiat Poznański otrzymują
z budżetu Powiatu Poznańskiego dotacje. Wydział Edukacji przeprowadził analizę finansową
w oparciu o kwoty wynikające z metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu Poznańskiego na 2019
rok, na podstawie której oblicza się podstawową kwotę dotacji.
Aktualne kwoty dotacji obowiązujące w 2019 roku dla niepublicznych szkół i placówek
funkcjonujących na terenie Powiatu Poznańskiego kształtują się następująco:
Liceum Ogólnokształcące (młodzież):
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5.

6.

7.

8.

9.
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a) Roczna kwota dotacji w 2019 r. – 6.147,14 zł
b) Miesięczna kwota dotacji w 2019 r. na jednego ucznia/wychowanka – 512,26 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
a) Roczna kwota dotacji w 2019 r. – 988,32 zł
b) Miesięczna kwota dotacji w 2019 r. na jednego ucznia/wychowanka – 82,36 zł
Szkoła Policealna dla Dorosłych:
a) Roczna kwota dotacji w 2019 r. – 2.020,08 zł
b) Miesięczna kwota dotacji w 2019 r. na jednego ucznia/wychowanka – 168,34 zł
Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodach: technik administracji i technik bhp:
a) Roczna kwota dotacji w 2019 r. – 1314,14 zł
b) Miesięczna kwota dotacji w 2019 r. na jednego ucznia/wychowanka – 109,51 zł
Szkoła Policealna kształcąca w zawodach medycznych – Studium Medyczne:
a) Roczna kwota dotacji w 2019 r. – 5.386,90 zł
b) Miesięczna kwota dotacji w 2019 r. na jednego ucznia/wychowanka – 448,90 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwoju):
a) Roczna kwota dotacji w 2019 r. – 4.561,49 zł
b) Miesięczna kwota dotacji w 2019 r. na jednego ucznia/wychowanka – 380,12 zł
Ośrodki Rewalidacyjno – wychowawcze (zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze):
a) Roczna kwota dotacji w 2019 r. – 51.588,25 zł
b) Miesięczna kwota dotacji w 2019 r. na jednego ucznia/wychowanka – 4.299,02 zł.
Dotacje jednorazowe (stawka dotacji w 2019 r.):
Kwalifikacyjne kursy zawodowe – dotacja na każdego ucznia, który zdał egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe i uczestniczył w kursie w wysokości 3.665,49 zł.
Licea ogólnokształcące dla dorosłych, szkoły policealne dla dorosłych – dotacja na każdego ucznia,
który uzyskał świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w wysokości 896,01 zł.
Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu dnia 5 kwietnia 2019 r. decyzji Starosty
Poznańskiego nr 15/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie-Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami
z drogą nr 2425P (Rokietnica-Żydowo) oraz z drogą 2423P (Mrowino-Rokietnica). Objęte
projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren są m. in. działki będące własnością Powiatu
Poznańskiego (działki o nr ewid. 8, 13/1, 13/2 oraz 88/2).
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował porozumienie, które zostanie zawarte pomiędzy
Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim, w sprawie finansowania w 2019 r. kosztów
obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dwóm nauczycielom, którym organ prowadzący szkołę – Powiat Poznański –
powierzył zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. Na sfinansowanie ww.
kosztów zostanie wypłacona z budżetu wojewody wielkopolskiego dotacja celowa, w kwocie
49.990,00 zł. Przedmiotowa dotacja będzie wypłacana do końca 2019 r.
Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego,
na wniosek pełnomocnika Wójta Gminy Suchy Las z dnia 11 marca 2019 r., w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ul. Pogodnej – droga gminna
319319P w ramach zadania pod nazwą: Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami
w miejscowości Zielątkowo i Chludowo, gm. Suchy Las – etap III”.
Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego,
na wniosek pełnomocnika Wójta Gminy Suchy Las z dnia 11 marca 2019 r., w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ul. Świerkowej – droga gminna
319320P w ramach zadania pod nazwą: Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami
w miejscowości Zielątkowo i Chludowo, gm. Suchy Las – etap III”.
Zarząd Powiatu zapoznał się i pozytywnie zaopiniował rozliczenie zadania powierzonego Gminie
Tarnowo Podgórne polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2421P. Gmina zarządzała
drogą na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Poznańskim w dniu 13 kwietnia 2017 r.

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowy/rozbudowy pasa
drogowego w związku z budową chodnika na odcinku ul. Kobylnickiej od ul. Kwiatowej
do ul. Azaliowej w miejscowości Sady. Gmina przedstawiła rozliczenie wykonania zadania w dniu 31
stycznia 2019 r., które uzupełniła w dniu 22 marca 2019 r. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami
koszt realizacji zadania wyniósł 289.791,20 zł, wydatkowane środki pochodziły w całości z budżetu
Gminy.
10.Zarząd Powiatu zapoznał się i pozytywnie zaopiniował rozliczenie zadania powierzonego Gminie
Tarnowo Podgórne polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1890P. Gmina zarządzała
drogą na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Poznańskim w dniu 30 marca 2017 r.
Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowy/rozbudowy pasa
drogowego ul. Ogrodowej w Jankowicach na wysokości zjazdu do pałacu. Gmina przedstawiła
rozliczenie wykonania zadania w dniu 31 stycznia 2019 r., które uzupełniła w dniu 22 marca 2019 r.
Zgodnie z przedłożonymi dokumentami koszt realizacji zadania wyniósł 1.664.457,11 zł,
wydatkowane środki pochodziły w całości z budżetu Gminy.
11.Zarząd Powiatu zapoznał się i pozytywnie zaopiniował rozliczenie zadania powierzonego Gminie
Tarnowo Podgórne polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2419P. Gmina zarządzała
drogą na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Poznańskim w dniu 20 kwietnia 2017 r.
Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowy/rozbudowy pasa
drogowego w związku z budową chodnika oraz utwardzenia pobocza na odcinku ul. Ogrodowej
w Lusowie od działki o nr ewid. 340/4 włącznie do wjazdu na działkę o nr ewid. 332. Gmina
przedstawiła rozliczenie wykonania zadania w dniu 31 stycznia 2019 r., które uzupełniła w dniu
22 marca 2019 r. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami koszt realizacji zadania wyniósł
541.285,89 zł, wydatkowane środki pochodziły w całości z budżetu Gminy.
12.Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego, dla ucznia klasy II Zespołu
Szkół Nr 2 w Swarzędzu, w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych w roku
szkolnym 2018/2019. Nauczanie indywidualne przyznano ze względu na stan zdrowia ucznia
znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły.
13.Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy I Zespołu
Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie w wymiarze 12 godzin tygodniowo na
okres od 20 maja 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. Nauczanie indywidualne przyznano ze względu na
stan zdrowia uczennicy znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły.
14.Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem i wystąpieniem pokontrolnym w związku
z przeprowadzoną kontrolą - „Analiza funkcjonowania Filii Wydziału Komunikacji i Transportu wraz
wnioskami”. Zakres kontroli obejmował analizę dokumentów związanych z funkcjonowaniem Filii
Wydziału Komunikacji i Transportu, w tym: ilości etatów, ilości załatwianych spraw, zasad
finansowania.

Sporządziła:
Justyna Nowakowska
Wydział Organizacyjny
Poznań, 20.05.2019 r.
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