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OP.0021.5.2019 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 20 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. 
 
 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 
W okresie od 20 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
 
1. 27 maja 2019 r., godz. 14:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
 oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
2. 30 maja 2019 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli: 

Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

3. 4 czerwca 2019 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli: 
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
 oraz 
 Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
4. 7 czerwca 2019 r., godz. 9:00, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

5. 11 czerwca 2019 r., godz. 14:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
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 akceptacji projektu koncepcyjnego, wykonanego w ramach zadania pn.: Wykonanie 

dokumentacji projektowej przystosowania budynku biurowego przy ul. Franowo 26 na potrzeby 
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Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z przyłączem 
kanalizacyjnym, 

3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań, w formie zestawień tabelarycznych, organizacji 
pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z realizacji w 2018 roku zadań powiatu poznańskiego z zakresu: 
 Oświaty i wychowania – kwota przekazana: 44.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji 

44.000,00 zł, 
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota przekazana: 480.000,00 zł, kwota 

wykorzystanej dotacji 476.666,34 zł, 
 Kultura fizyczna - kwota przekazana: 497.500,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji 493.538,60 zł, 
 Turystyka - kwota przekazana: 117.400,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji 117.400,00 zł, 
 Pomoc społeczna - kwota przekazana: 400.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji  

396.864,62 zł, 
 Ochrona i promocja zdrowia - kwota przekazana: 90.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji 

89.789,13 zł, 
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota przekazana: 60.000,00 zł, kwota 

wykorzystanej dotacji 60.000,00 zł, 
 Zwiększanie świadomości prawnej mieszkańców - kwota przekazana: 10.000,00 zł, kwota 

wykorzystanej dotacji 10.000,00 zł, 
4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”. Celem głównym ww. 
rocznego programu współpracy było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu 
poznańskiego oraz wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie  
i umacnianie partnerstwa pomiędzy powiatem poznańskim a Organizacjami, natomiast cele 
szczegółowe obejmowały: 
 Poprawę jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu 

poznańskiego, 
 Racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,  
 Rozwijanie innowacyjności i konkurencyjności w wykonywaniu zadań publicznych, 
 Integrowanie organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych,  
 Wzmacnianie potencjału Organizacji oraz rozwój wolontariatu, 
 Promowanie i upowszechnianie postaw obywatelskich, 

5. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy, z firmą Konica Minolta Business Solutions Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na wznowienie usług wsparcia serwisowego na system YSpft 
SafeQ złożony z 15 licencji terminalowych przez okres 30 miesięcy (do 1 stycznia 2022 r.), 

6. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej nr 2727P na terenie gminy Zbąszyń w powiecie nowotomyskim, (tj. działki o nr ewid. 
1442 obręb 301506_4.0001 Zbąszyń). Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu 
nowotomyskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego, 

7. 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 możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 
Zawiadomienie spowodowane jest nierozliczeniem, w terminie, dotacji celowej udzielonej  
w 2018 roku  Gminie Mosina z budżetu Powiatu Poznańskiego, 

8. w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pt. Konkurs Historyczny 
Patria Nostra – Finał edycji Wielkopolskiej ze względu na brak środków, 

9. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy Pana Romana Persa, prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą „PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, do odbioru z miejsca 
przechowywania i wykonania demontażu pojazdu Renault Megane (nr rejestracyjny POS NV12). 
Upoważnienie wydaje się na okres od 27 maja 2019 r. do 7 czerwca 2019 r., 



3 
 

10. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie nr ZP.272.00012.2019, zawartej 
w dniu 18 marca 2019 r. z AC-STUDIO s.c. Jacek Sołgała, Jarosław Romański z siedzibą w Poznaniu. 
Ww. umowa obejmuje zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania budynku 
biurowego przy ul. Franowo 26 na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej wraz z przyłączem kanalizacyjnym. Zmiany dotyczą: zmniejszenia zakresu 
przedmiotu umowy, korekty nazwy zadania i zmniejszenia wynagrodzenia w związku ze 
zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, 

11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panią Izabelą Olszewską-Pawęską, prowadzącą 
działalność gospodarczą pod nazwą IzArt Izabela Olszewska-Pawęska z siedzibą w Jerce. 
Przedmiotem umowy jest wydawanie ocen socjalnych, pedagogicznych oraz doradztwo zawodowe 
na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2019 r. 
Łączny koszt usługi nie może przekroczyć kwoty 21.000 zł brutto, 

12. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Cisowej  
w Gruszczynie, gmina Swarzędz”, 

13. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na 
odcinku Rumianek – Tarnowo Podgórne w zakresie budowy ścieżki rowerowej i kanału 
technologicznego”, gm. Tarnowo Podgórne. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b 
ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zarząd Powiatu zwraca uwagę na odpowiednie poszerzenie 
ścieżki rowerowej/przejścia dla pieszych przed przejazdem dla rowerzystów/przejściem dla 
pieszych, 

14. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim  
II kadencji. Rada składa się z 16 członków, w tym: 
 4 przedstawicieli Rady Powiatu w Poznaniu: Grażyna Głowacka, Małgorzata Halber, Paweł 

Ratajczak, Mirosław Wieloch, 
 4 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Poznaniu: Antonii Kalisz, Anna Koziołkiewicz, Tomasz 

Skupio, Elżbieta Tonder,  
 8 przedstawicieli Organizacji prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu 

Poznańskiego: Iwona Janicka, Lidia Konewka-Rzepczyńska, Marek Lis, Aleksandra Mazurek, 
Aleksandra Orchowska, Irena Skrzypczak, Stanisław Smektała, Tomisław Stefaniak.  

 Kadencja Rady trwa 3 lata, 
15. 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 2 części: 
 Część nr 1 – Rozwój kompetencji w zawodzie technik logistyk – zatwierdza się wybór oferty 

złożonej przez EDU-PASJA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 6.000,00 zł brutto, 

 Część nr 2 – Rozwój kompetencji w zawodzie technik architektury krajobrazu – zatwierdza się 
wybór oferty złożonej przez EDU-PASJA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 27.900,00 zł brutto, 

16. w sprawie unieważnienia części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego 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. W niżej wskazanych częściach unieważniono 
prowadzone postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu: 
 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 4 – Pracownia hotelarska (sprzęt elektroniczny i AGD), zlokalizowana w Zespole Szkół 

im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.  
 Część nr 5 - Pracownia hotelarska, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława 

Zamoyskich w Rokietnicy. 
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 Część nr 7 - Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, 
zlokalizowana w Poznaniu, ul. Rubież 20, wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi  
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.  

 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 19 – Pracownia hotelarska, zlokalizowana w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, 
wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. 

 Część nr 21 – Warsztaty gastronomiczne, zlokalizowane w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, 
wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, 

17. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego  
w odniesieniu do majątku Powiatu, będącego w posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie, w ramach zadania polegającego na powtórzeniu 
podobnych usług do umowy nr ZP.272.00041.2017 z dnia 21.11.2017 r. dotyczącej ubezpieczenia 
majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek 
organizacyjnych. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do 
wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance 
Group z siedzibą w Warszawie, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 83,11 zł brutto, 

18. w sprawie zatwierdzenia wyników 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. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatwierdzenie oferty złożonej przez Pocztę Polską 
S.A. z siedzibą w Warszawie, która na potrzeby porównania ofert zaproponowała realizację 
zamówienia za kwotę 3.237.282,10 zł brutto, 

19. w sprawie usunięcia oczywistej omyłki w regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej  
w Lisówkach, 

20. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pt. „Program edukacyjno-korekcyjny Partner” 
Fundacji Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu. Wojewoda Wielkopolski na 
wniosek Powiatu Poznańskiego przyznał dotację celową w wysokości 9.900,00 zł z przeznaczeniem 
na sfinansowanie programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, 

21. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa dróg gminnych, ulicy Polnej od km 
0+001,00 do km 0+348,00 oraz ul. Kwiatowej od km 0+000,00 do km 0+207,00 i od km 0+418,30 do 
km 0+545,10 (odc. od ul. Lipowej do ul. Polnej) oraz ul. Kwiatowej od km 0+000,00 do km 0+302,75 
(odc. od ul. Polnej do ul. Czereśniowej) w miejscowości Golęczewo, Gmina Suchy Las, wykonywana 
w ramach zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości 
Golęczewo w Gminie Suchy Las"". Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych, 

22. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa ul. Szkółkarskiej 
polegająca na budowie ścieżki rowerowej” w miejscowości Suchy Las. Wniosek zawiera wszystkie 
elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

23. w sprawie wydania pozytywnej opinii dla inwestycji dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa  
ul. Szkolnej, Braterskiej i Błękitnej w Paczkowie, gmina Swarzędz”. Wniosek zawiera wszystkie 
elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
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24. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa, materiałów 
eksploatacyjnych, akcesoriów oraz usług w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów 
służbowych będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarząd Powiatu 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA  
z siedzibą w Warszawie. Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na realizację zadania, tj. do wysokości 170.014,74 zł brutto. 

25. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i gadżetów 
reklamowych z podziałem na 5 części. Zarząd Powiatu zaakceptował: 
 Część nr 1 – Akcesoria do telefonów, wykorzystywane do promocji Powiatu Poznańskiego –

wybór oferty złożonej przez PLACET s.c. Andrzej Orwat, Hanna Orwat z siedzibą w Poznaniu,  
w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 9.805,56 zł brutto, 

 Część nr 2 – Artykuły biurowe, wykorzystywane do promocji Powiatu Poznańskiego – wybór 
oferty złożonej przez PLACET s.c. Andrzej Orwat, Hanna Orwat z siedzibą w Poznaniu, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 16.255,68 zł brutto, 

 Część nr 3 – Artykuły biurowe – wykorzystywane do promocji Powiatu Poznańskiego – wybór 
oferty złożonej przez PLACET s.c. Andrzej Orwat, Hanna Orwat z siedzibą w Poznaniu, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 24.962,85 zł brutto, 

 Część nr 4 – Artykuły do napojów, wykorzystywane do promocji Powiatu Poznańskiego – wybór 
oferty złożonej przez BUTTERFLY Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy z siedzibą  
w Szczecinie, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 13.471,10 zł brutto, 

 Część nr 5 – Artykuły i gadżety wykorzystywane, w działaniach profilaktycznych na rzecz 
bezpieczeństwa publicznego – wybór oferty złożonej przez firmę MK Studio Agencja 
Reklamowa Mirosław Komin, z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 127.521,50 zł brutto, 

26. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych,  
z podziałem na 3 części. Zarząd Powiatu zaakceptował: 
 Część nr 1 – Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie - wybór oferty złożonej 

przez INSTAL-BUD P.H.U. Mirosław Kania z siedzibą w Obrzycku, w której zaproponowano 
wykonanie zamówienia za kwotę 231.301,58 zł brutto, 

 Część nr 2 – Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 
– etap I - wybór oferty złożonej przez ORLIKON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której 
zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 1.869.034,05 zł brutto, 

 Część nr 3 – Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie działki nr 351/1, 
zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, 
wybór oferty złożonej przez MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Czapurach,  
w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 721.596,97 zł brutto, 

27. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej, polegającej na 
zastępstwie procesowym, z Kancelarią „Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni" z siedzibą  
w Poznaniu. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 30.000,00 zł brutto, 

28. w sprawie nieodpłatnego przekazania klocków edukacyjnych LEGO Mindstorms w ramach projektu 
pt. „Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych z matematyki i informatyki wśród uczniów 
szkół Powiatu Poznańskiego” do Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu, o wartości 8.501,75 zł, 

29. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
im. Janusza Korczaka w Mosinie do projektu pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
poprzez usługi asystenckie”. Wyrażanie zgody na przystąpienie przez Ośrodek do projektu umożliwi 
złożenie wniosku i podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Sami Swoi oraz udział w ww. projekcie, 

30. w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Mazur – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych 
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z realizacją projektu pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez usługi asystenckie”, 
a w szczególności obejmujących: podpisanie umowy na realizację projektu, podpisywanie 
dokumentów oraz składanie oświadczeń woli dotyczących programu, 

31. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Skupio do uczestnictwa i wykonywania 
prawa głosu w imieniu Powiatu Poznańskiego w posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu w dniu 13 czerwca 
2019 roku, 

32. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn.: Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie działki nr 351/1 Zespołu Szkół  
nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, z firmą CONY sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 
9.850,00 zł brutto, 

33. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej wykonywania 
przeglądów serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, a także usuwania drobnych 
awarii i dokonywania napraw w obiektach Powiatu Poznańskiego, zawartej z firmą Szymon Trybuś 
Cool-Art z siedzibą w Konarzewie. Wynagrodzenie z tytułu zwiększenia zakresu przedmiotu umowy 
wzrośnie o 738 zł brutto, tj. do wysokości 44.738,00 zł brutto. 

34. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie 
Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, ul. Rubież 20, 
ze spółką Grupa Hydro sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Mosinie, na kwotę 52.890,00 zł brutto, 

35. w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie zmiany zapisu w umowie nr ZP.272.00030.2019 
dotyczącej świadczenia 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. Zmiana dotyczy § 8 
ust. 1 umowy, gdzie zmieniono całkowitą wartość  na 3.239.199,15 zł brutto, 

36. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na sporządzanie dokumentacji projektowej 
modernizacji wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91,  
z firmą PERSPEKTYWA Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która zaoferowała 
sporządzenie dokumentacji za kwotę 119.950,00 zł brutto, 

37. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 – etap 
I,  z firmą CONY sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu. Wartość prac ustalono na kwotę 18.081,00 zł 
brutto, 

38. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie opracowania archeologicznego  
w oparciu o pełniony nadzór i pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn.: 
Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 – etap I, z firmą Archeo-Craft 
Bogusława Durejko w Rzepinie. Wartość prac ustalono na kwotę 10.000,00 zł brutto, 

39. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości opłaty za przyłączenie obiektu do sieci gazowej 
PSG instalacji gazowej, zgodnie z umową nr 15351/05/18/W3005004/0 z dnia 14.09.2018 r.,  
w związku z realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1. Wartość opłaty wzrosła o kwotę  
1.451,99 zł brutto i ostatecznie wyniesie 12.041,05 zł, 

40. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw 
substycyjnych, radcom prawnym z Kancelarii „Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni” sp.p.  
z siedzibą w Poznaniu, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu udzielił 
pełnomocnictwa radcom prawnym:  Kamilowi Sokołowskiemu, Danielowi Zdrojewskiemu, 
Jakubowi Ścibiszowi, 

41. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, na dostawę wody, za 
pomocą sieci wodociągowej, z urządzeń zaopatrzenia w wodę do nieruchomości stanowiącej 
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własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26, zatwierdzenia NWZ, 
powołania komisji przetargowej, 

42. w sprawie upoważnienia Pana Romana Persa, prowadzącego działalność gospodarczą „PERS” 
Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie. Upoważnienie wydaje się do odbioru z miejsca 
przechowywania i wykonania demontażu pojazdu Seat Cordoba (numer rejestracyjny PZ 943KK) 
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 7 czerwca 
2019 r. do 21 czerwca 2019 r., 

43. w sprawie unieważnienia w części nr 24 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 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 24 obejmuje swym 
zakresem Pracownię gospodarki materiałowej, środków transportu i logistyki, zlokalizowaną  
w Zespole Szkół w Kórniku. Postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

44. w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych (zapomóg) w ramach środków przeznaczonych na 
pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Poznański, 

45. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Pani 
Agnieszki Jęch. Upoważnienie swym zakresem obejmuje: składnie oświadczeń woli, w tym 
podpisywanie umów cywilnoprawnych w sprawie realizacji Projektu „ Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (IV)” oraz zaciąganie zobowiązań wynikających  
z realizacji Projektu. Upoważnienie wydaje się w związku z realizacją oraz koniecznością zachowania 
płynności realizacji ww. Projektu, 

46. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Pani 
Agnieszki Jęch. Upoważnienie swym zakresem obejmuje: składnie oświadczeń woli, w tym 
podpisywanie umów cywilnoprawnych w sprawie realizacji Projektu „Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (IV)” oraz zaciąganie zobowiązań 
wynikających z realizacji Projektu. Upoważnienie wydaje się w związku z realizacją oraz 
koniecznością zachowania płynności realizacji ww. Projektu, 

47. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Pani 
Agnieszki Jęch. Upoważnienie swym zakresem obejmuje: składnie oświadczeń woli, w tym 
podpisywanie umów cywilnoprawnych w sprawie realizacji Projektu „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (V)” oraz zaciąganie zobowiązań wynikających  
z realizacji Projektu. Upoważnienie wydaje się w związku z realizacją oraz koniecznością zachowania 
płynności realizacji ww. Projektu, 

48. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: 
Zielarskiej, Koperkowej, Kminkowej, Szałwiowej, Szafranowej, Miętowej, Lubczykowej oraz Prof. 
Wacława Strażewicza w Plewiskach. Ww. drogi objęte wnioskiem uzupełniają sieć dróg służących 
miejscowym potrzebom, posiadają utwardzona nawierzchnię, a działki ewidencyjne, na których są 
zlokalizowane drogi stanowią własność gminy, co stanowi postawę do zaliczenia ich do kategorii 
dróg gminnych. Zarząd Powiatu negatywnie opiniuje natomiast zaliczenie do kategorii dróg 
gminnych ulice: Nową i Stanisława Staszica w Komornikach. Ww. drogi mimo, że uzupełniają sieć 
dróg służących miejscowym potrzebom i posiadają utwardzoną nawierzchnię, znajdują się na 
działkach ewidencyjnych niebędących własnością Gminy Komorniki, 

49. w sprawie rozbudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 oraz przy 
ulicy Słowackiego 8 w Poznaniu, a także rozbudowy sieci telefonicznej w budynku przy ulicy 
Słowackiego 8. Ww. zadanie Zarząd Powiatu postanowił powierzyć firmie T.T. SYSTEMS Sp. j.  
z siedzibą w Poznaniu. Całkowity koszt zakupu nie przekroczy kwoty 10.106,26 zł brutto, 

50. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
sprzętu komputerowego, zatwierdzenia SIWZ, .powołania komisji przetargowej, 

51. w sprawie udzielenia rekomendacji do pracy w zespole akredytacyjnym placówek doskonalenia 
nauczycieli. Zarząd Powiatu rekomenduje Panią Beatę Stramę – Dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. 
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Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, jako kandydata do pracy w zespole akredytacyjnym 
placówek doskonalenia nauczycieli, 

52. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie nr ZP.272.00057.2017, zawartej 
z Jack-Bud Polska Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, dla zadania pn. Rozbudowa Zespołu Szkół 
im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1.  
W trakcie realizacji inwestycji powstała konieczność wykonania zwiększonego, w stosunku do 
przedmiarów, zakresu prac, tym samym zwiększone zostało wynagrodzenie dla Wykonawcy zadania 
o kwotę 472.267,96 zł brutto, tj. do wysokości 15.890.193,90 zł brutto, 

53. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, firmą N SYSTEM Tomasz Nowak z siedzibą  
w Potaszach. Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.  
Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie ul. Błażejewska 63. Wartość prac ustalono 
na kwotę 8.100,00 zł brutto, 

54. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi budowy, z firmy Orlikon Sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu, która jest Wykonawcą zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku  
w Owińskach, Plac Przemysława 9 – etap I. Pełnomocnictwo wydaje się do reprezentowania 
Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego, 

55. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi firmy Orlikon Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 
która jest Wykonawcą zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława  
9 – etap I. Pełnomocnictwo wydaje się do reprezentowania Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego, 

56. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Przepiórze, Prezesowi Zarządu spółki Grupa 
Hydro sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Mosinie, która realizuje zadanie pn. Wykonanie siłowni 
zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła  
w Poznaniu, ul. Rubież 20. Pełnomocnictwo wydaje się do reprezentowania Zamawiającego - 
Powiatu Poznańskiego, 

57. w sprawie wyrażenia zgody na udział szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański, w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku. Organizatorem ww. konkursu jest Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie 
placówek kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych  
z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina, 

58. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie szkolenia, dla pracowników szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Poznański, pt. „System Informacji Oświatowej. Jak wprowadzać dane 
do systemu. Wprowadzanie danych przez szkoły, placówki oświatowe oraz samorządy”. Na 
szkoleniu przedstawione zostaną techniczne aspekty funkcjonowania aplikacji, merytoryczne 
aspekty wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej oraz konsekwencje wynikające  
z błędnie wprowadzanych danych. Na realizację zadania zostaną przeznaczone środki finansowe  
w kwocie 7.000,00 zł brutto,  

59. w sprawie zlecenia podmiotowi, Karkon Biuro Projektów i Obsługi Inwestorskiej Karol J. Zimny  
z siedzibą w Poznaniu, wykonania czynności kontrolnych realizowanych w ramach prowadzonego 
postępowania o udzielenie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich 
rozwiązaniami proekologicznymi. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie powiatu na rok 
2019 środki finansowe w kwocie do 50.000,00 zł brutto (125,00 zł brutto za przeprowadzenie  
1 kontroli). 

 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny w rejonie ulic 

Paderewskiego i Poznańskiej oraz torów kolejowych w Swarzędzu”, gmina Swarzędz – 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 – usług sakralnych, tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów  
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i magazynów, tereny zabudowy usługowej w zieleni parkowej, tereny cmentarza, tereny zieleni 
parkowej, tereny zieleni, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, teren drogi 
publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, tereny dróg 
publicznych klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny ciągów pieszo-
jezdnych, teren ciągu pieszego, tereny dróg wewnętrznych, teren parkingu wewnętrznego, tereny 
komunikacji kolejowej. W granicach opracowania przebiega droga powiatowa 2506P –  
ul. Strzelecka i 2504P – ul. Jesionowa. Wskazuje się, aby wody opadowe oraz roztopowe 
zagospodarować poza pasem drogi powiatowej ul. Strzeleckiej i ul. Jesionowej. Zgodnie z art. 39  
pkt 9 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. zakazuje się odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych na jezdnię  
i do rowów przydrożnych w pasach drogowych, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 936/1  
i 936/3 w Murowanej Goślinie – projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny dróg wewnętrznych. Poza obszarem opracowania przebiega droga 
powiatowa 2029P relacji granica powiatu – Długa Goślina – Murowa Goślina. Zarząd Powiatu 
wskazuje, iż zgodnie z art. 39 pkt 9 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. zakazuje 
się odprowadzania wód opadowych i roztopowych z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub 
zakładowych na jezdnię i do rowów przydrożnych w pasach drogowych. Obsługę komunikacyjną dla 
terenu MN należy zapewnić przez drogę wewnętrzną 1KDW oraz 2 KDW. Zgodnie z warunkami, 
wynikającymi z § 9 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
na drogach klasy głównej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów szczególnie do terenów 
przeznaczonych pod nową zabudowę. W związku z powyższym należy minimalizować liczbę miejsc 
kolizyjnych, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Skórzewo, rejon ul. Ks. Kozierowskiego – część A - etap II, gm. Dopiewo – projekt planu wyznacza 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny 
obiektów sportu i rekreacji, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny dróg wewnętrznych. 
Droga powiatowa nr 2401P relacji Dopiewo-Palędzie-Dąbrówka – granica miasta Poznań znajduje 
się poza granicami opracowania, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Skórzewo, rejon ul. Szarotkowej, gm. Dopiewo – projekt planu wyznacza teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej oraz teren zabudowy usługowej. Ustalenia planu nie ingerują we 
własność Powiatu Poznańskiego, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czołowie, dla działki 
o numerze ewidencyjnym 83/1, gm. Kórnik – projekt planu wyznacza teren zabudowy usługowej, 
teren drogi publicznej – lokalnej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki 
w rejonie ulic: Pasieki i Kwiatowej, gm. Komorniki – projekt planu wyznacza teren zabudowy 
usługowej oraz teren zieleni urządzonej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek   
o numerach 242/2 i 242/3 położonych w Tarnowie Podgórnym– projekt planu wyznacza teren 
zabudowy usług oświaty, teren zieleni otwartej, teren drogi publicznej, teren drogi wewnętrznej. 
Ustalenia planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 

 
 

IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 
1. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonej  

w Koziegłowach, gm. Czerwonak, dz. nr 191/130 (powstałej z działki nr 190/125), 
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2. w sprawie powierzenia Gminie Stęszew prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2456P – ul. Pocztowa m. Jeziorki, 

3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących  
w czteroletnie licea ogólnokształcące,  

4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących  dla 
dorosłych w czteroletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych, 

5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych  czteroletnich techników w pięcioletnie 
technika, 

6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/264/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2016 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Poznański, 

7. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku 
projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 
poznańskim(V)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, 

8. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019, 
9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023, 
10. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na rekompensaty dla 

operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego pn. 
„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”, 

11. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/587/V/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia 
Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na rekompensaty dla operatora publicznego 
transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich 
kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez 
zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.  
 
 

V. PODJĘTE POSTANOWIENIA: 
1. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie zmian w planach finansowych wydziałów Starostwa 

oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 
2. Zarząd Powiatu zapoznał się z prezentacją projektu koncepcyjnego, zrealizowanego w ramach 

zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania budynku biurowego przy  
ul. Franowo 26 na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz  
z przyłączem kanalizacyjnym.  

3. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem, przygotowanym przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, z realizacji w 2018 r. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2013-2020.  

4. Zarząd Powiatu zapoznał się i udzielił odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Radnego Powiatu 
Filipa Żelaznego z 17.05.2019 r. w sprawie realizacji prawa pierwokupu nieruchomości położonej  
w Błażejewku działka 362/30.  

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat aktualnego zaawansowania rozmów  
w sprawie współfinansowania przez Powiat Poznański połączeń komunikacyjnych świadczonych 
przez spółkę PKS Poznań S.A. oraz zaakceptował dalsze działania w zakresie wypracowania 
docelowego modelu organizacyjnego i finansowego.  

6. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował informacje skierowane do Biuletynu Informacji Publicznej 
za 2018 rok, dotyczące: 
 Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji 

udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; 
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono 



11 
 

na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych 
kwot i przyczyn umorzenia; 

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

7. Zarząd Powiatu zapoznał się i pozytywnie zaopiniował rozliczenie zadania powierzonego Gminie 
Tarnowo Podgórne polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2418P – ul. Wierzbowa  
w Wysogotowie. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej oraz 
przebudowę/rozbudowę pasa drogowego w związku z wykonaniem na odcinku ul. Wierzbowej od 
ul. Sojowej do ul. Stefana Batorego w Wysogotowie pobocza po zachodniej stronie drogi. 

8. Zarząd Powiatu zapoznał się i pozytywnie zaopiniował rozliczenie zadania powierzonego Gminie 
Tarnowo Podgórne polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2392P w Jankowicach. 
Zadanie obejmowało budowę chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku 
ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej oraz przebudowę przecięcia się ul. Poznańskiej 
z ul. Admiralską w Jankowicach.  

9. Zarząd Powiatu zapoznał się i pozytywnie zaopiniował rozliczenie zadania powierzonego Gminie 
Mosina polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2463P w Mosinie. Zadanie obejmowało 
wykonanie budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu ul. Mostowej przy ul. Łazienkowej  
i ul. Kanałowej w Mosinie.  

10. Zarząd Powiatu zapoznał się i udzielił odpowiedzi na pismo Pana J. K. z dnia 28 maja 2019 r.  
w sprawie bezpieczeństwa przy ul. Błażejewskiej w Kórniku.  

11. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wykaz dróg powiatowych, względem których planuje się 
pozbawienie dotychczasowych kategorii i zaliczenie do kategorii dróg gminnych, a także wyraził 
zgodę na rozpoczęcie procedury związanej ze zmianą kategorii. Zmiany dotyczą dróg 
zlokalizowanych w 11 gminach powiatu:  
 Gmina Buk – droga powiatowa nr 2725P (relacji Wojnowice - Szewce), nr 2498P (relacji Piekary 

- Kubaczyn), nr 2499P (relacji Dobieżyn Nowy - Dobieżyn) 
 Gmina Dopiewo - droga powiatowa nr 2457P (relacji Rybojedzko – Trzcielin) 
 Gmina Komorniki - droga powiatowa nr 2388P (relacji Komorniki – Rosnówko) 
 Gmina Kórnik - droga powiatowa nr 2470P (relacji Borówiec – Kórnik), nr 2478P (relacji 

Mieczewo – Radzewo) 
 Gmina Mosina - droga powiatowa nr 2491P (relacji Borkowice – Piechanin), nr 2462P (relacji 

Daszewice – Rogalinek), 2478P (relacji Mieczewo – Radzewo) 
 Gmina Pobiedziska - droga powiatowa nr 2435P (relacji Swarzędz – Biskupice), nr 2488P (relacji 

Wagowo – Nekla) 
 Gmina Rokietnica - droga powiatowa nr 2421P (relacji Kiekrz – Sady), nr 2422P (relacji 

Przybroda – Góra), relacji 2427P (relacji Żydowo – Chludowo) 
 Gmina Stęszew - droga powiatowa nr 2459P (relacji Piekary – Granowo), nr 2453P (relacji 

Drożdżyce – Piotrowo), nr 2457P (relacji Rybojedzko – Trzcielin) 
 Gmina Suchy Las - droga powiatowa nr 2061P (relacji Wargowo – Golęczewo), nr 2427P (relacji 

Żydowo – Chludowo) 
 Gmina Swarzędz - droga powiatowa nr 2435P (relacji Swarzędz – Biskupice), nr 2503P (relacji 

Swarzędz – Jasin – ul. Wrzesińska), nr 2504P (ul. Jesionowa, ul. Św. Marcin, ul. Grudzińskiego 
w m. Swarzędz), nr 2506P (ul. Strzelecka w m. Swarzędz) 

 Gmina Tarnowo Podgórne - droga powiatowa nr 2421P (relacji Kiekrz – Sady), nr 2422P (relacji 
Przybroda – Góra). 

 
 
 
Sporządziła:  
Anna Świercz 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 17.06.2019 r.  


