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OP.0021.6.2019 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 17 czerwca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

W okresie od 17 czerwca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. odbyło się 19 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
 
1. 17 czerwca 2019 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
 oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
2. 19 czerwca 2019 r., godz. 09:30, w którym udział wzięli: 

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

3. 24 czerwca 2019 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli: 
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
 oraz 
 Skarbnik Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
4. 26 czerwca 2019 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 

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

5. 28  czerwca 2019 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

6. 2 lipca 2019 r., godz. 11:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
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7. 4 lipca 2019 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

8. 9 lipca 2019 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

9. 11 lipca 2019 r., godz. 13:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

10. 18 lipca 2019 r., godz. 14:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

11. 19 lipca 2019 r., godz. 14:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Dyrektor Wydziału Finansów, w zastępstwie Skarbnika Powiatu, 
 

12. 30 lipca 2019 r., godz. 14:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

13. 31 lipca 2019 r., godz. 08:45, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

14. 7 sierpnia  2019 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
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Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

15. 12 sierpnia 2019 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

16. 19  sierpnia 2019 r., godz. 14:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 
 

17. 20 sierpnia 2019 r., godz. 12:45, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński, 
 

18. 21 sierpnia 2019 r., godz. 14:15, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

19. 23 sierpnia 2019 r., godz. 09:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 

 
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego -  postanowień, 
2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę 25 zestawów sprzętu ratowniczo-

gaśniczego z firma PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna – Poznań, za kwotę 97.500,00 zł brutto. 
Zestaw składa się ze smoka pływającego oraz węży ssawnych i tłoczonych, 

3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Remont budynku parafialnego 
wraz z przebudowa instalacji gazowej” przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Floriana w Wirach, 
na kwotę 30.000,00 zł. Parafia wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia                             
19.04.2019 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac 
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela 
Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji 
i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wnosi do niego uwag, 

4. w sprawie uchwalenia projektu założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020  
w następującej wysokości : 
1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5% 
2. nominalny wzrost wynagrodzeń: 
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-placówki oświatowe pracownicy oświatowi wg odrębnych przepisów, pracownicy  
administracyjni  6%,   
- DD Kórnik, OWR Kobylnica, DR w Swarzędzu 6%, OIK Kobylnica, DPS Lisówki, PCPR, PODGiK, 
Starostwo, ZDP  6%, 
- PINB wg zawiadomienia Wojewody, 
- PUP wg uzgodnień z Miastem Poznań, 

3. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług inwestycyjnych 3,9% 
4. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 5.497,29 zł 
5. minimalne wynagrodzenie za pracę 16,00 zł/godz. 2.450,00/mc 
6. odpis na ZFŚS na jednego pracownika 1.303,06 zł, 

5. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania przez Powiat Poznański za nieruchomość położoną  
w gminie Czerwonak oznaczoną w ewidencji gruntów-obręb Czerwonak, ark. mapy 13, działka nr 
39/1 o pow. 0,0332 ha, która stanowiła własność Powiatu Poznańskiego i z mocy prawa stała się 
własnością Gminy Czerwonak, 

6. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Skupio do uczestnictwa i wykonywania 
prawa głosu w imieniu Powiatu Poznańskiego w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA w dniu 28 czerwca 
2019 roku, 

7. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup macierzy dyskowej wraz                                      
z autoryzowanym szkoleniem oraz dwóch przełączników SAN dla potrzeb Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez IT-PARTNER Mirosław Wiszniowski 
EUREKA Technology Park, Dąbrowa k/Poznania, 62-070 Dopiewo, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 563.094,00 zł brutto, 

8. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z usuwaniem  
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości 
w gminach Powiatu Poznańskiego. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Logistyka 
Odpadów Sp. z o.o. - Katowice, w której zaproponowano: 
1) cenę jednostkową brutto za demontaż 1 kg wyrobów zawierających azbest wraz  

z zapakowaniem, transportem i przekazaniem na składowisko - 0,22 zł; 
2) cenę jednostkową brutto za zapakowanie, transport i przekazanie na składowisko 1 kg 

zdeponowanych wyrobów zawierających azbest - 0,62 zł; 
3) do realizacji zamówienia wykorzystanie środków transportu o klasie emisji spalin EURO z grupy 

III; 
4) odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone 

czynności w zakresie demontażu i/lub zapakowania, transportu i przekazania na składowisko 
wyrobów zawierających azbest -1,00. 

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 dnia 
25.10.2019 r., 

9. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację wydarzenia kulturalnego poprzez 
zakup usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej ze Świętem Plonów organizowanym  
w powiecie poznańskim  w kwocie 62.000,00 zł brutto. Dożynki Powiatowo-Gminne odbyły się 24 
sierpnia 2019 r. Usługę realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku, 

10.  w sprawie upoważnienia Pana Karola Zimnego, Pana Wojciecha Janoty oraz Pana Kaspra Zimnego 
do wykonywania czynności kontrolnych realizowanych w ramach procedury udzielania przez Powiat 
Poznański dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami 
proekologicznymi, 

11.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa linii 400 kV Baczyna – 
Plewiska, w zakresie rozbudowy stacji 400/220/110 kV Plewiska w związku z wprowadzeniem linii 
400 kV oraz instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej”, gm. Komorniki/Dopiewo, 
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12.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Juranda w Luboniu”. 
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, 

13.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 1/OWIŃSKA, dotyczącej 
kompleksowego wykonania prac renowacyjnych muru na odcinku A-B-C wraz z wykonaniem 

wzmocnień zgodnych w szczególności z opracowaniem branży konstrukcyjnej oraz wykonania 

demontażu odcinka muru C-D oraz wykonania nowego muru oporowego, żelbetowego w miejsce 

tych zdemontowanych odcinków, w szczególności zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej. 
Powiat Poznański realizuje zadanie pn.: Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach – etap I, 
na podstawie umowy o roboty budowlane nr ZP.272.00025.2019 – część 2, z dnia 6 czerwca  
2019 r., zawartej z firmą ORLIKON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Koszt usługi podwykonawstwa 
wynosi 926.123,21 zł netto, 

14.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 2/OWIŃSKA, dotyczącej wykonania 
robót budowlanych – prac elektrycznych. Powiat Poznański realizuje zadanie pn.: Rewaloryzacja 

zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych 

im. Synów Pułku w Owińskach – etap I, na podstawie umowy o roboty budowlane  
nr ZP.272.00025.2019 – część 2, z dnia 6 czerwca 2019 r., zawartej z firmą ORLIKON Sp. z o.o.                          
z siedzibą w Poznaniu. Koszt usługi podwykonawstwa wynosi 20.800,00 zł netto, 

15.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na sprzedaż energii 
cieplnej z sieci ciepłowniczej wraz z zapewnieniem świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu, przy ul. 
Franowo 26, 

16.  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych                                         
i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (V)” oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Poznaniu, Pani Małgorzaty Pawlak do działań wynikających z realizacji ww. Projektu, 
w szczególności do składania oświadczeń woli, w tym podpisywania umów cywilnoprawnych, oraz 
zaciągania zobowiązań. Termin realizacji Projektu został wyznaczony od 1 stycznia 2019 r. do 31 
grudnia 2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi 8.365.797,82 zł. W roku 2019 r. na realizację 
zadania zostanie przeznaczone 3.200.359,40 zł, natomiast w roku 2020 – 5.165.438,42 zł, 

17.  w sprawie upoważnienia, Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Pani Iwony 
Lecyk, do czynności związanych z realizacją Projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych                     
i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 6 
Rynek pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – 
projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ, 

18.  w sprawie upoważnienia, Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Pani 
Agnieszki Jęch, do czynności związanych z realizacją Projektu „Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (V)” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ, 

19.  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 384/2019 Zarządu Powiatu  
w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów  
w umowie dla zadania pn. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku  
w Owińskach, pl. Przemysława 9 –etap I. W treści uchwały prostuje się oczywistą omyłkę dotyczącą 
przywołanej podstawy prawnej – na  „art. 144 ust. 1e”, 

20.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, 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 dot. przedłużenia  terminu rozliczenia finansowego inwestycji do dnia 23.08.2019 r., 

21.  w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2019, 
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22.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. Opracowanie pełnobranżowej 
dokumentacji projektowej  budowlanej i wykonawczej budowy ul. Górków w Swarzędzu wraz  
z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 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 zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2018 r. przez 
Powiat Poznański Gminie Swarzędz w związku z realizacją przez Gminę Swarzędz powierzonego jej 
zadania organizacji i utrzymania linii autobusowej nr 471 łączącej Swarzędz z gminami Powiatu 
Poznańskiego położonymi wokół Puszczy Zielonka. Na podstawie porozumienia z dnia 25 kwietnia 
2018 r. dotacja wynosiła 250.000,00 zł , wykorzystano kwotę 230.625,02 zł, niewykorzystaną kwotę  
w wysokości 19.374,98 zł Gmina zwróciła w dniu 13.11.2018 r., 

24.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2018 r. przez 
Powiat Poznański Gminie Mosina na dofinansowanie linii autobusowej nr 699 w relacji Mosina D.K. 
Puszczykowo-Niwka/Szpital-Radzewice-Mieczewo-Kórnik. Na podstawie porozumienia z dnia                      
3 września 2018 r. dotacja wynosiła 120.550,00 zł, wykorzystano kwotę 120.201,26 zł, 
niewykorzystaną kwotę w wysokości 348,74 zł  Gmina zwróciła w dniu 05.02.2019 r., 

25.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2018 r. przez 
Powiat Poznański Gminie Swarzędz na dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej nr 485  
w relacji Swarzędz-Jasin-Biskupice-Pobiedziska. Na podstawie porozumienia z dnia 3 września                
2018 r. dotacja wynosiła 50.000,00 zł, wykorzystano kwotę 49.288,60 zł, niewykorzystaną kwotę              
w wysokości 711,40 zł Gmina zwróciła w dniu 05.02.2019 r., 

26.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2018 r. przez 
Powiat Poznański Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie zadania publicznego pn. 
„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Na podstawie porozumienia z dnia 16 kwietnia 2018 r. 
dotacja wynosiła 351.000,00 zł, wykorzystano kwotę 347.994,06 zł, niewykorzystaną kwotę  
w wysokości 3.005,94 zł Województwo Wielkopolskie zwróciło w dniu 31.01.2019 r. (odcinek 
Poznań-Wągrowiec, Poznań-Grodzisk Wlkp., Poznań–Nowy Tomyśl, Poznań–Jarocin). Na podstawie 
porozumienia z dnia 6 września 2018 r. dotacja wynosiła 17.204,00 zł, wykorzystano kwotę 
17.098,37 zł, niewykorzystaną kwotę w wysokości 105,63 zł Województwo Wielkopolskie zwróciło 
w dniu 31.01.2019 r. (odcinek Poznań-Swarzędz), 

27.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2019-2023,  
28.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela zatrudnionego w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie, ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego, 

29.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, ubiegającego się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

30.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, ubiegającego się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

31.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, 
montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przedmiotowych zlokalizowanych w Zespole Szkół 
nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A, wraz ze szkoleniem               
w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia, z podziałem na 2 części: 

• Część nr 1 – Pracownia Diagnostyki Samochodowej.  

• Część nr 2 – Pracownia Budowy i Technologii Napraw Pojazdów Samochodowych oraz 
Pracownia Eksploatacji Pojazdów Samochodowych.  

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Swarzędzu, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 
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9.3.4. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF 
Poznania, 

32.  w sprawie zlecenia firmie POINT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dostawy rozszerzenia licencji na 
urządzenie FortiAnalyzer-VM. Całkowity koszt zakupu nie przekroczy kwoty 6.150,00 zł brutto. 
Zakup licencji jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy Urzędu poprzez wydłużony czas 
przechowywania zdarzeń bezpieczeństwa. Urządzenie FortiAnalyzer-VM bezpiecznie zbiera                              
i analizuje dane przekazywane z różnych urządzeń sieciowych, 

33.  w sprawie upoważnienia Pani Moniki Lis-Nożyńskiej, Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu składania w imieniu Powiatu Poznańskiego oświadczeń woli w zakresie 
wydatkowania środków pieniężnych, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, 
zabezpieczonych w planie finansowym Wydziału Edukacji, jednorazowo do kwoty 5.000,00 zł 
brutto, 

34.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
prac związanych z inwentaryzacją miejsc i ilości występowania wyrobów zawierających azbest 
znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Poznańskiego, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej, 

35.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację imprezy plenerowej artystyczno-
rozrywkowej pn. „Bezpieczni w powiecie poznańskim” wraz z obchodami 20-lecia powiatu 
poznańskiego, w kwocie 128.000,00 zł brutto. Impreza zostanie zorganizowana 14 września 2019 r. 
na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 Państwowej Straży Pożarnej w Bolechowie. 
Organizacją imprezy zajmie się Agencja Artystyczna Piotr Kończal, z siedzibą w Poznaniu, 

36.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie aktualizowanej mapy do celów 
projektowych terenu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, przy  
ul. Szamotulskiej 24, przez firmę Dionizy Waloszczyk Usługi Geodezyjno-Kartograficzne w Poznaniu, 
za kwotę 1.968,00 zł brutto, 

37.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie od 
ognia i innych zdarzeń losowych dwóch lokali użytkowych nr U6 i U7, znajdujących się w budynku 
położonym w Luboniu przy ul. Wschodniej 26B, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej, 

38.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń na III piętrze oraz malowanie sal 
konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

39.  w sprawie przeznaczenia kwoty w wysokości 46.615,00 zł brutto na organizację festynu 
zdrowotnego pn. „Biała Sobota z Powiatem Poznańskim”, który odbędzie się 7 września 2019 r. na 
terenie Szpitala im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. w Puszczykowie. W programie zaplanowano 
między innymi przeprowadzenie badań diagnostycznych (w szczególności: pomiar ciśnienia 
tętniczego krwi, oznaczenie poziomu cholesterolu i glukozy we krwi, konsultacje dietetyka, a także 
lekarzy specjalistów oraz porady w zakresie profilaktyki zdrowotnej), poradnictwo w zakresie 
orzecznictwa o niepełnosprawności i rehabilitacji społecznej. W ramach festynu przewidziano                       
m. in. oprawę muzyczną, profesjonalnego konferansjera, konkursy z nagrodami oraz ciepły 
poczęstunek dla uczestników, 

40.  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. 30 czerwca 2015 r. Powiat Poznański zawarł porozumienie 
z Gminą Swarzędz, dotyczące zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych 
miast, w ramach którego w 2018 r. przekazał dotację w wysokości 300.650,00 zł., Gmina 
wykorzystała całość otrzymanej kwoty, 6 lutego 2019 r. przedstawiła sprawozdanie z rozliczenia 
zadania. Natomiast 15 marca 2018 r. Powiat Poznański zawarł porozumienie z Gminą Puszczykowo 
dotyczące zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie miasta. Powiat Poznański 
przekazał Gminie Puszczykowo dotację w wysokości 110.000,00 zł, zgodnie z rozliczeniem                                    
z 31 stycznia 2019 r. Gmina wykorzystała 9.545,41 zł, w 2018 r. zwróciła kwotę 100.454,59 zł,  
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a w 2019 r. 9.545,42 zł. Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej stwierdził prawidłowość 
wykonania zadania i wykorzystania przekazanych dotacji, 

41.  w sprawie zatwierdzenia wyników Części nr 2, 3, 16, 25 i 26 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 częściach nr 
2, 3 i 16 prowadzone postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferty z najniższymi cenami 
przewyższały kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych 
zadań:  

• Część nr 2 – Warsztat Szkolny (urządzenia rolnicze), zlokalizowany w Poznaniu, ul. Rubież 20, 
wchodzący w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, 

• Część nr 3 – Warsztat Szkolny (urządzenia geodezyjne), zlokalizowany w Poznaniu, ul. Rubież 
20, wchodzący w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, 

• Część nr 16 – Pracownia doradztwa zawodowego, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2. 

Natomiast w Części nr 25, która dotyczy - Pracownia komunikacji w języku obcym, zlokalizowanej  
w Zespole Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2 – postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie 
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  
Część nr 26 – Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych 
(wyposażenie laboratorium CISCO Networking Academy), zlokalizowana w Poznaniu, ul. Rubież 20, 
wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy – zatwierdza 
się wybór oferty złożonej przez Netprof Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 41.870,46 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, że dostawę  
i montaż przeprowadzi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i udzieli 48 
miesięcy gwarancji na wybrane urządzenia.  
Zamówienie dotyczy projektu: Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia 
zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, dofinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.4. Inwestowanie w rozwój 
Infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania. 

42.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie dotyczącej opracowania, 
wydania i dostarczenia albumu nt. kompleksu cysterskiego w Owińskach, w ramach projektu 
„Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach", współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Zmiana dotyczy zwiększenia przedmiotu 
umowy (dodatkowy lakier na okładce oraz dodatkowy zadruk na wklejce do albumu) oraz w związku 
z tym, zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 3.990,00 zł  brutto, tj. do 71.190,00 zł brutto, 

43.  w sprawie przyznania Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego SA dotacji na zakup 
sprzętu medycznego (skaner żył AccuVein AV 500 ze statywem), w kwocie 25.000,00 zł. Jest to 
kwota dotacji celowej  przyznana przez Radę Miejską w Mosinie na podstawie uchwały Nr VIII/55/19 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. Podstawą przyznania i rozliczenia dotacji będzie umowa zawarta ze 
Szpitalem w Puszczykowie, 

44.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na najem długoterminowy czterech samochodów osobowych na 
potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej,  

45.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w przedmiocie określenia zasad wspólnego korzystania  
z Systemu Obsługi Wsparcia („SOW”), który ma na celu usprawnienie procesu aplikowania                     
o środki PFRON za pomocą systemu informatycznego. Wdrożenie systemu SOW umożliwi 
współpracę z PFRON drogą elektroniczną. Podpisanie porozumienia nie powoduje powstania 
kosztów po stronie PCPR, 
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46.  w sprawie wydania pozytywnej opinii w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na przebudowie ulicy Sołeckiej w Jasinie, gm. Swarzędz. Wniosek zawiera 
wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

47.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa nowego i rozbiórka 
istniejącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna  
w pasie drogi powiatowej nr 2393P ul. Gnieźnieńska w m. Murowana Goślina”. 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,   

48.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa ul. Malinowej w m. 
Przeźmierowo”. 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, 

49.  w sprawie wydania  pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ul. Gen. Sikorskiego oraz 
ul. Podgórnej w m. Rogalinek 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, 

50.  w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii przyjęcia projektów strategicznych, które mogą być brane 
pod uwagę przy opracowywaniu  Strategii Wielkopolska 2030 oraz WRPO 2021+, 

51.  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. Ww. umowa dotyczy 
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 zakresu prac spowodowała zwiększenie wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy, o kwotę 483.706,75 zł brutto. Wynagrodzenie za wykonanie całego 
zakresu objętego umową podstawową wraz ze wszystkimi aneksami wynosi 12.855.417,52 zł 
brutto. Wynagrodzenie przewidziane w umowie ma charakter kosztorysowy, 

52.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii, dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej, 
ul. Żuczka w Skórzewie, (gm. Dopiewo), 

53.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń 
losowych dwóch lokali użytkowych nr U6 i U7, znajdujących się w budynku położonym w Luboniu, 
przy ul. Wschodniej 26B. 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 wykona zadanie za kwotę 2.415,45 zł brutto. 
Termin realizacji zamówienia został zaplanowany na okres do 31 grudnia 2020 r., 

54.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na modernizację zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby 
ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, zatwierdzenia SIWZ, powołania 
komisji przetargowej, 

55.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 30.000.000,00 zł,  
z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach 
budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,  

56.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu, Panu Michałowi Kostrzewie ze spółki  
Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu,  
do występowania, w imieniu Powiatu Poznańskiego do Ministra Finansów, z wnioskami o wydanie 
interpretacji indywidualnych w zakresie prawa podatkowego, 

57.  w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Poznaniu wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniu 
pracowni komputerowej budynku dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, za kwotę 793,35 zł brutto, 
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58.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie nr ZP.272.00025.2019, 
zawartej 6 czerwca 2019 r. z MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Czapurach, dot. 
zadania pn.: Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie działki nr 351/1 Zespołu Szkół nr 

1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. Zmiana dot. zwiększenia 
zakresu przedmiotu umowy, a tym samym zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 83.882,79 zł brutto,  
do wysokości 805.479,76 zł brutto, 

59.  w sprawie przeprowadzenia postępowania, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w ramach zadania 
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00045.2017          
z dnia 27 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, zatwierdzenia NWZ, 
powołania komisji przetargowej, 

60.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest realizacja szkoleń dla nauczycieli matematyki i informatyki ze 
szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem na 4 następujące 
części, zatwierdzenia ogłoszenia, powołania komisji przetargowej, 

61.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na wykonanie usługi cateringowej, z podziałem na  
2 części: 

• Część nr 1 – wykonanie usługi cateringowej w dniu 13 września 2019 r. na terenie Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, w związku z otwarciem Ośrodka po rewitalizacji wnętrz, 
w ramach obchodów 20-lecia Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
umowy z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Raut Hubert Andrzejewski, z siedzibą          
w Kicinie, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 83.000,00 zł brutto; 

• Część nr 2 – wykonanie usługi cateringowej w dniu 14 września 2019 r. podczas festynu 
„Bezpieczni w powiecie poznańskim” na terenie JRG 8 w Bolechowie, w ramach obchodów 20-
lecia Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą: 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Aldara, Alicja Marszałek z siedzibą w Poznaniu, która 
zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 36.000,00 zł brutto, 

62.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia warsztatów i pracowni 
dydaktycznych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański, z podziałem na 7 części, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. 
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury 
placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, 
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.4. Inwestowanie                             
w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania. 

63.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019, 
64.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na rewitalizację elewacji zabytkowego budynku szkoły zlokalizowanej 
w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,  

65.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych  
z inwentaryzacją miejsc i ilości występowania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na 
terenach nieruchomości w gminach Powiatu Poznańskiego. Zarząd zatwierdził wybór oferty  
złożonej przez ATM Trans Progres Sp. z o.o. – Złotniki, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 239.850,00 zł. Wszystkie osoby, które będą świadczyć usługi zostaną 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Termin realizacji zamówienia  zaplanowany został na 
okres do 30.09.2019 r., 

66.  w sprawie akceptacji projektu „Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                          
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i o wolontariacie w roku 2020”. Projekt Programu został przekazany Radnym Powiatu w celu 
przedstawienia przez nich ewentualnych uwag do Programu, 

67.  w sprawie zatwierdzenia wyników Części nr 9, 10, 12, 22 i 23 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. Zarząd Powiatu 
w zakresie:  
- Część nr 9 - Pracownia projektowania architektury krajobrazu, zlokalizowana w Poznaniu,                           
ul. Rubież 20, wchodząca w skład ZS w Rokietnicy -zatwierdził wybór oferty złożonej przez Kombit 
Plus Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia za 
kwotę 72.590,28 zł brutto.  
- Część nr 10 - Pracownia rysunku technicznego, zlokalizowana w Poznaniu, ul. Rubież 20, 
wchodząca w skład ZS w Rokietnicy - zatwierdził wybór oferty złożonej przez Kombit Plus Sp. z o.o., 
Sp. k. z siedzibą w  Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę                                   
53.192,98 zł brutto.  
- Część nr 12 - Pracownia fryzjerska, zlokalizowana w Zespole Szkół w Mosinie - zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek z siedzibą we Wrześni, 
w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 21.602,00 zł brutto.  
- Część nr 22 - Pracownia logistyczna, zlokalizowana w Zespole Szkół w Bolechowie - zatwierdził 
wybór oferty złożonej przez Kombit Plus Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 68.688,26 zł brutto.  
-  Część nr 23 - Pracownia informatyczna, zlokalizowana w Zespole Szkół w Bolechowie - zatwierdził 
wybór oferty złożonej przez Kombit Plus Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 44.992,49 zł brutto.  
Zamówienie dotyczy projektu: Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia 
zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, dofinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.4. inwestowanie w rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, 

68.  w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „Pers” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, 
prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu 2 pojazdów, wobec 
których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Upoważnienie ważne jest od 
30.07.2019 r. do 9.08.2019 r., 

69.  w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                        
w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń na III piętrze oraz malowanie sal 
konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, ponieważ nie 
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

70.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej inwestycji pn.: „Budowa ulicy Wiejskiej  
w Luboniu”. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych,  

71.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2497P Buk-
Szewce – budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk-Szewce odc. od km 
0+015,57 do km 1+315,00 i włączenie na skrzyżowaniu w km 2+214,77 w ramach projektu pn.: 
„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku”. Wniosek zawiera wszystkie elementy 
zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

72.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej nr 2759P relacji Piotry – Lewiczynek o długości 0,925 km – kilometraż drogi – od 0,000 
do + 0,925 km (tj. działkę  o nr ewid. 75  i część działki o nr ewid. 88, obręb ewid. 301503_2.0002, 
Piotry), gmina Miedzichowo na terenie powiatu nowotomyskiego. Przedmiotowa droga 
zlokalizowana jest na terenie powiatu nowotomyskiego i nie posiada przedłużenia na terenie 
powiatu poznańskiego, 
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73.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej nr 1675P na odcinku od ul. Rościńskiej do ul. Parkowej w miejscowości Skoki, gmina 
Skoki w powiecie wągrowieckim. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu 
wągrowieckiego i nie posiada  przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego, 

74.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w miejscowości Skoki, na terenie gminy Skoki w powiecie 
wągrowieckim. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu wągrowieckiego i nie 
posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego, 

75.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 
powiatowej nr 1653P ul. Parkowa, na odcinku od ul. Jana Pawła II do drogi wojewódzkiej nr 196  
w miejscowości Skoki, gmina Skoki w powiecie wągrowieckim. Przedmiotowa droga zlokalizowana 
jest na terenie powiatu wągrowieckiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu 
poznańskiego, 

76.  w sprawie ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                           
w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń na III piętrze oraz malowanie sal 
konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

77.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki, w ramach zdania polegającego na powtórzeniu podobnych 
robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00045.2017 z dnia 27.12.2017 r., dotyczącej 
przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu  cysterskiego, obecnie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach,                            
pl. Przemysława 9 – etap I. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z wykonawcą 
zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Orlikon Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, który 
zaproponował realizację zamówienia za kwotę 188.351,01 zł brutto, 

78.  w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie na 
zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej pod automaty spożywcze w budynku 
zlokalizowanym na działce nr 45/12 w Bolechowie oraz w budynku zlokalizowanym na działce nr 
277/5 w Murowanej Goślinie. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu łącznie 
2,4m² powierzchni użytkowej znajdującej się na parterze i pierwszym piętrze budynku 
zlokalizowanego na nieruchomości położonej na terenie gminy Czerwonak, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako: obręb 0015 Bolechowo-Osiedle, ark. mapy 1, działka nr 45/12 o powierzchni 0,5677 
ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00149288/2 oraz 1,2 m² powierzchni użytkowej 
znajdującej się  na pierwszym piętrze budynku zlokalizowanego na nieruchomości położonej na 
terenie gminy Murowana Goślina, ark. mapy 5, działka nr 277/5 o powierzchni 0,2028 ha, zapisanej 
w księdze wieczystej KW nr PO1P/00189901/8 w celu umieszczenia łącznie czterech automatów 
spożywczych. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. od 1 września 2019 r. do 30 
czerwca 2020 r. Szczegółowy sposób oraz zakres korzystania z nieruchomości w części objętej 
najmem określi umowa najmu, 

79.  w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2019, 
80.  w sprawie rozbudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku przy ul. Jackowskiego 18,                                 

w Wydziale Komunikacji i Transportu (016). Ww. zadanie zleca się firmie T.T. SYSTEMS Sp. J.                              
z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 1.141,93 zł brutto, 

81.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na dostawę i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach nr 28, 036, 
037, 232, 233, 234, 235 w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu oraz w serwerowniach na 
parterze i I piętrze w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zlecenie wykonania zadania firmie Cool-Art Szymon Trybuś z siedzibą w Konarzewie, która 
zaoferowała realizację usługi za kwotę 32.472,00 zł brutto,  

82.  w sprawie wydania pozytywnej opinii w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów 
infrastruktury dla realizacji zadania pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” – Linia kolejowa 
nr 395 od km 13.437 do km 13.535, 
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83.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie nr ZP.272.00028.2019, 
zawartej 23 maja 2019 r. z AGA PRESS Agencja Wydawniczo Reklamowa Wydawnictwo 
ALEKSANDER z siedzibą w Pułtusku. Ww. umowa dotyczy opracowania, wydania i dostarczenia 
albumu nt. kompleksu cysterskiego w Owińskach, w ramach projektu „Rewaloryzacja wnętrz 
dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach”, współfinansowanego przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zmiany w ww. umowie polegają na zwiększeniu 
zakresu Przedmiotu umowy na zadruk na tylnej wklejce w albumie promującym kompleks  
w Owińskach, który ma na celu podniesienie walorów wizualnych oraz poznawczych, a także 
podkreślenie zmian, które dokonały się na przestrzeni wieków, zwiększeniu wynagrodzenia za 
wykonanie zwiększonego zakresu Przedmiotu umowy, o kwotę 630,00 zł brutto, tj.: do wysokości 
71.820,00 zł brutto, 

84.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego  
w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, 

85.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego  
w Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu,  

86.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego  
w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, 

87.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego  
w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,  

88.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego 
Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,  

89.  w sprawie zatwierdzenia prac Komisji i przyznania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej 
emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. W wyznaczonym terminie zostało 
złożonych 117 wniosków, które poddano weryfikacji formalnej. 97 wniosków zostało 
zweryfikowanych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanych uprawnionemu 
podmiotowi do przeprowadzenia kontroli przedwykonawczych. Zostało przeprowadzonych 96 
kontroli, ponieważ 1 wnioskodawca zrezygnował z ubiegania się o dotację. Po przeprowadzeniu 
kontroli przedwykonawczych w lokalach wskazanych we wnioskach, zakończeniu etapu badania 
zgodności wniosków z zasadami udzielania dotacji  i przyznaniu punktów, została stworzona lista 
rankingowa podstawowa, obejmująca 92 wyniki. W przypadku 4 wniosków podczas kontroli 
stwierdzono niezgodność stanu faktycznego z informacjami zawartymi we wniosku, co skutkowało 
ich odrzuceniem. W 2019 roku na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w kwocie 
700.000,00 zł. Limit ten pozwala na przyznanie dotacji wnioskodawcom, których wnioski znajdują 
się na liście rankingowej podstawowej pod pozycjami od 1 do 92. Lista rankingowa podstawowa 
obejmuje wszystkie założone, niewycofane i nieodrzucone wnioski, dlatego nie została utworzona 
lista rankingowa rezerwowa. Podstawą wypłaty dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem 
Poznańskim, a Dotowanym. Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził listę rankingową podstawową, 
składającą się z 92 wniosków o udzielenie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji                           
i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi, a także zatwierdził listę wniosków odrzuconych, 
składającą się z 25 wniosków o udzielenie ww. dotacji, 

90.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze partnera przez Zespół Szkół nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu do projektu pn. „Europejskie staże perspektywą dla 
młodych zawodowców z Wielkopolski” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt ma być realizowany w okresie marzec 2020 r. i marzec 2021 r. 
Przewidywany udział w każdym roku to 10 uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich w ramach 
praktyk zawodowych, które odbędą się w hotelach w Turyngii. Głównym celem praktyki będzie 
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podniesienie umiejętności zawodowych na gruncie praktycznym. Projekt będzie w 100 % 
finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu PO WER, 

91.  w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Jankiewicza - Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu do zawarcia umowy partnerskiej i realizacji zadań 
związanych z realizacją projektu w ramach projektu pn. „Europejskie staże perspektywą dla 
młodych zawodowców z Wielkopolski” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER), 

92.  w sprawie zmiany Uchwały Nr 586/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2019 r.  
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania  egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans o stopień nauczyciela mianowanego. Zmiana dotyczy 
wpisania właściwego dyrektora szkoły do Komisji egzaminacyjnej, jako jednego z członków komisji, 

93.  w sprawie wydania pozytywnej opinii w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej pn. „Budowa drogi gminnej położonej po północnej stronie drogi krajowej nr 93 w Jasinie 
i Paczkowie, gm. Swarzędz”. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art.  11b ust. 1a ustawy  
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, 

94.  w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Zarządu Powiatu w Poznaniu do Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych.  Zarząd Powiatu zgłasza Panią Elżbietę Tonder do udziału w pracach 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kadencji 2019-2023, 

95.  w sprawie podpisania umowy z firmą SYSTHERM INFO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na 
aktualizację oprogramowania Geo-Info Sigma. Całkowity koszt umowy nie przekroczy kwoty 
9.840,00 zł brutto, 

96.  w sprawie upoważnienia Pana Romana Persa, prowadzącego działalność gospodarczą „PERS” 
Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, do odbioru z miejsca przechowywania i wykonania 
demontażu 3 pojazdów wobec, których 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 19 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r., 

97.  w sprawie ustanowienia Pełnomocnika - Pani Elżbiety Bijaczewskiej - Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodziniew Poznaniu do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w procesie 
realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pełnomocnictwo obejmuje swym zakresem                     
w szczególności: podpisywanie umów, wystąpienia oraz wszelkie czynności niezbędne w ramach 
ww. programu, 

98.  w sprawie powołania zespołu ds. oceny przestrzegania przepisów, w tym dotyczących prawa pracy 
w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wizytacja w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach 
odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r., 

99.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest realizacja szkoleń dla nauczycieli matematyki i informatyki ze 
szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem na 4 części: 

• Część nr 1 – przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  
w Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu 
GeoGebra – nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono 
żadnej oferty.  

• Część nr 2 – przygotowanie nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu do prowadzenia zajęć 
dodatkowych z matematyki i informatyki z wykorzystaniem programu C++ - zatwierdza się wybór 
oferty złożonej przez SME Training Karwatka Sp. J. z siedzibą w Warszawie, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 3.600,00 zł brutto.  

• Część nr 3 – przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  
w Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki - nie zostanie zawarta umowa                          
w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty.  

• Część nr 4 – przygotowanie nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu do prowadzenia zajęć 
dodatkowych z robotyki - nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, 
ponieważ nie złożono żadnej oferty.  
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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. 

100. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na sprzedaż energii cieplnej z sieci ciepłowniczej 
wraz z zapewnieniem świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu, przy ul. Franowo 26. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, 
tj.: Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu. Szacunkowa wartość zamówienia na okres 48 
miesięcy została ustalona na kwotę 185.827,36 zł brutto. Zamawiający będzie płacił za faktycznie 
wykonane usługi, koszty będą obliczane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (oraz Taryfą dla ciepła, obowiązującą na terenie działania Wykonawcy),  

101. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego. Zarząd 
Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez Web-Profit Maciej Kuźlik, z siedzibą w Piekarach 
Śląskich, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 186.581,16 zł brutto, 

102. w sprawie zatwierdzenia wyników Części nr 8, 11 i 17 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 nr 8 – Pracownia aplikacji internetowych, zlokalizowana w Poznaniu, przy ul. Rubież 20, 
wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysław Zamoyskich w Rokietnicy – zatwierdza się 
wybór oferty złożonej przez Konsorcjum: Lider – Grupa E Sp. z o.o. z siedzibą  
w Tychach oraz Partner – Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas z siedzibą w Tychach.                        
W ww. ofercie zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 18.657,87 zł brutto. Część na 11 – 
Pracownie: sprzedaży usług reklamowych, multimedialna i plastyczno-techniczna, zlokalizowane               
w Poznaniu, przy ul. Rubież 20, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysław 
Zamoyskich w Rokietnicy – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Konsorcjum: Lider – Grupa E 
Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz Partner – Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas                                     
z siedzibą w Tychach. W ww. ofercie zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 148.684,49 zł 
brutto.  

• Część nr 17 – Pracownia (laboratorium logistyczne) zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Konsorcjum: Lider – Grupa E Sp. 
z o.o. z siedzibą w Tychach oraz Partner – Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas z siedzibą 
w Tychach. W ww. ofercie zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 124.040,58 zł brutto.   
Zamówienie dotyczy projektu: Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia 
zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, dofinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, 

103. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program 
finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, a także wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy dotyczącej udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu Powiatowi Poznańskiemu, w przypadku jej przyznania. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków w ramach programu 
pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. 
Dofinansowanie ma formę dotacji i obejmuje demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie 
odpadów zawierających azbest w latach 2019-2020, 

104. w sprawie uchwalenia założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020, które 
kształtują się następująco: 

• średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5%, 

• średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług inwestycyjnych – 3,9%, 
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• przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – 5.497,29 zł, 

• minimalne wynagrodzenie za pracę – 16,00 zł/godz., 2.450,00 zł/mc, 

• odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego – 1.303,06 zł. 
Wskaźniki dotyczące wzrostu wynagrodzeń na 2020 r.: 

• Placówki oświatowe – Pracownicy oświatowi wg odrębnych przepisów, pracownicy 
administracyjni – 6%, 

• Dom Dziecka w Kórniku, Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, Dom Rodzinny  
w Swarzędzu, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, Dom Pomocy Społecznej  
w Lisówkach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej, Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – 
6%, 

• Powiatowy Urząd Pracy – wg Powiatu – 6%, wg uzgodnień z Miastem, 

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – wg zawiadomienia Wojewody. 
105.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie nr ZP.272.00028.2019, 

zawartej 23 maja 2019 r. z AGA PRESS Agencja Wydawniczo Reklamowa Wydawnictwa 
ALEKSANDER z siedzibą w Pułtusku, dotyczącej zadania pn.: opracowania, wydania i dostarczenia 
albumu nt. kompleksu cysterskiego w Owińskach, w ramach projektu „Rewaloryzacja wnętrz 
dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach”, współfinansowanego przez Unię Europejską                          
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zmiana w ww. umowie polega na przedłużeniu terminu 
realizacji przedmiotu umowy do 29 sierpnia 2019 r., 

106. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii, dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej 
gminnej, części ul. Maratońskiej, m. Skórzewo, gm. Dopiewo, na działkach o nr ewid. 315/41, 
315/42, 318/23, 342/7, 

107.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie nr ZP.272.00004.2019 z dnia 
27.02.2019 r., dotyczącej wykonania robót budowlanych w ramach zamówienia polegającego na 
powtórzeniu podobnych robót budowlanych do Umowy nr ZP.272.00045.2017 z dnia                            
27.12.2017 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu 

cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. 

Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap I. Zmiana polega na zmniejszeniu przedmiotu 
umowy  o zakres określony w załączeniu i obniżeniu wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem 
zakresu przedmiotu umowy o kwotę brutto 228.110,63 zł, tj. do wysokości 532.322,06 zł brutto, 

108. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację koncertu w trakcie „Otwarcia 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach po rewitalizacji wnętrz, w ramach 
obchodów 20-lecia powiatu poznańskiego”, wraz z zapewnieniem kompleksowej obsługi 
technicznej, który odbędzie się 13 września 2019 r. na terenie SOSW w Owińskach, w wysokości 
66.200,45 zł brutto. Podczas koncertu wystąpi zespół Audiofeels. Organizację koncertu powierza się 
firmie LATE-SERVICE Paweł Dudziński z siedzibą w Komornikach, 

109. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. 
Rewitalizacja elewacji zabytkowego budynku szkoły zlokalizowanej w Murowanej Goślinie,  
ul. Szkolna 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkól im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,  

110. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ul. Słowackiego                                       
w Luboniu”, gm. Luboń. 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. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Cerekwica rej. ul. Szamotulskiej, Jeziora Piątkowskiego, rzeki Samicy Pamiątkowej i ul. Sosnowej, 
gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzonej, tereny 
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zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami, tereny zabudowy zagrodowej, tereny 
rolnicze tereny lasów, tereny zieleni, tereny wód powierzchniowych, tereny infrastruktury 
technicznej - elektroenergetyki, tereny infrastruktury technicznej - kanalizacji, tereny komunikacji: 
drogi publicznej klasy głównej, dróg publicznych klasy dojazdowej, dróg wewnętrznych, dróg 
wewnętrznych - pieszo-rowerowych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

2. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek  
o numerach ewidencyjnych 861 i 326/223, położonych w obrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik  – 
projekt planu wyznacza teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, teren infrastruktury 
technicznej - gazownictwa. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica - projekt planu wyznacza: tereny kolejowe, teren 
parkingu publicznego, teren drogi publicznej - klasa dojazdowa, teren drogi wewnętrznej.  
W granicy opracowania przebiegają droga powiatowa nr 2400P relacji Napachanie - Rokietnica - 
Bytkowo - Sobota - Złotkowo oraz droga powiatowa nr 2424P relacji Rokietnica - Kiekrz - gr. 
powiatu. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
w Jankowicach przy ul. Leśnej w Wiśniowej - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren lasów, teren 
infrastruktury technicznej - elektroenergetyki. W granicy opracowania przebiega droga powiatowa 
nr 2392P relacji Tarnowo Podgórne - Jankowice - Lusówko - Rozalin - Więckowice. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Przy Puszczy” 
w Łopuchowie, gmina Murowana Goślina – projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, teren zieleni 
urządzonej, tereny dróg wewnętrznych, tereny ciągów pieszo-rowerowych, tereny infrastruktury 
technicznej - elektroenergetyka. Ustalenia planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską  
i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3,4 – w dwóch etapach A i B – etap B – projekt 
planu wyznacza teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie ulicy Sasankowej i Różanej w Stęszewie – projekt planu wyznacza teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zieleni. Ustalenia projektu planu nie ingerują we 
własność Powiatu Poznańskiego, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek  
o numerach ewidencyjnych 95/14, 109/20, 109/22, 118/6 w miejscowości Skrzynki, obręb Skrzynki, 
gmina Stęszew – projekt planu wyznacza teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego, teren pasów 
ochronnych, teren rolniczy, lasy. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na 
terenie działek o numerach ewidencyjnych 276/10 i 276/11 – projekt planu wyznacza teren 
zabudowy usługowej, teren infrastruktury technicznej. Droga powiatowa nr 2430P relacji Psarskie 
– gr. powiatu – Złotniki znajduje się poza granicami opracowania. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

10.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy 
Poznańskiej w Czapurach, gm. Mosina – projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub usługowej, teren zieleni urządzonej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 
teren drogi publicznej – pieszo – jezdnia, teren drogi wewnętrznej. Droga powiatowa nr 2406P (ul. 
Poznańska) relacji granica powiatu – Czapury – Wiórek – Rogalinek znajduje się poza granicami 
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opracowania, 
11.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Leśnej  

i Swarzędzkiej w Gruszczynie”, gm. Swarzędz – projekt planu wyznacza tereny zabudowy 
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, teren 
usług sportu i rekreacji, teren zieleni, tereny lasu, tereny zieleni urządzonej, teren wód 
powierzchniowych śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury 
technicznej – kanalizacja, tereny dróg wewnętrznych. Poza granicami opracowania przebiega droga 
powiatowa nr 2407P, ul. Swarzędzka w miejscowości Gruszczyn. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

12.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  
ul. Kozakowej, obręb Konarskie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w Radzewie dla wschodniej części ulicy Wapiennej, gm. Kórnik  – projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
usługowej, teren wód powierzchniowych śródlądowych, lasy, teren drogi publicznej klasy 
dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Poza granicami opracowania przebiegają drogi powiatowe 
nr 2472P ul. Św. Mikołaja oraz ul. Długa, 

13.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Ziołowej  
i Tymiankowej w Jasinie oraz ulicy Dożynkowej w Gortatowie”, gm. Swarzędz – projekt planu 
wyznacza tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
usługowej, tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, teren 
infrastruktury technicznej, tereny drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy 
dojazdowej. Poza granicami opracowania przebiega droga powiatowa nr 2435P, ul. Dożynkowa                   
w miejscowości Gortatowo. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

14.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej,                         
ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej, gm. Kórnik – ETAP I – projekt planu 
wyznacza tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne, tereny zieleni urządzonej. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

15.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo 
w rejonie ulic: Jarzębinowej i Rosnowskiej, gm. Komorniki – projekt planu wyznacza teren zieleni 
lub wód powierzchniowych śródlądowych. Ww. wniosek był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu 
Powiatu w Poznaniu. Postanowieniem znak: WD.6740.24.2019.MA z dnia 4 marca 2019 r. Zarząd 
Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił projektu planu z uwagi na wyznaczenie obszaru oznaczonego jako 
KDZ i włączenie go do pasa drogi powiatowej nr 2388P. W obecnie przedłożonym do uzgodnienia 
projekcie planu uwzględniono uwagi Zarządu Powiatu w Poznaniu z ww. postanowienia, 

16.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Dopiewo, w rejonie ul. Więckowskiej – część B, gm. Dopiewo - projekt planu 
wyznacza: teren zabudowy usługowej, teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej, teren drogi 
wewnętrznej. Poza granicami opracowania przebiega droga powiatowa nr 2403P relacji 
Więckowice - Fiałkowo – Dopiewo. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

17.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Skórzewo, w rejonie Jabłoniowej , gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowo  usługowej, teren 
zabudowy usługowej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, teren infrastruktury technicznej. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

18.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Plewiska w rejonie ulic: Jarzębinowej i Zakładowej, gm. Komorniki – projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy usługowej oraz teren drogi wewnętrznej i parkingu. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego, 

19.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łęczyca 
w rejonie ulic: Poznańskiej, Zgodnej i Łagodnej, gm. Komorniki – projekt planu wyznacza teren 
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zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zieleni urządzonej, teren dróg publicznych klasy: głównej, lokalnej, 
dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych oraz teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

20.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w Siekierkach Wielkich w rejonie ulicy Jasińskiej, gm. Kostrzyn – projekt planu wyznacza tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, teren drogi publicznej 
klasy zbiorczej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej. Ustalenia projektu planu obejmują 
projektowaną obwodnicę Swarzędza, której przebieg w niniejszym opracowaniu odbiega od 
projektu opracowanego na zlecenie Gminy Swarzędz. Jest to kluczowe z punktu widzenia 
wyznaczenia odpowiedniego obszaru pod pas drogowy obwodnicy oraz dla jej funkcjonalności. 
Ponadto dla projektowanej obwodnicy należy zmienić klasę techniczną ze zbiorczej na główną,  
w konsekwencji należy zmienić oznaczenia w projekcie planu z KDZ na KDG. Jednocześnie w § 9 pkt 
14 przedłożonego projektu planu należy zmodyfikować zapisy i wskazać z jakich dróg będzie 
odbywać się obsługa komunikacyjna terenów P/U, gdyż nie będzie ona możliwa bezpośrednio  
z obwodnicy, na co wskazują zapisy § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Ponadto w § 4 pkt 1 lit. B projektu 
planu należy ustalić większą odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od pasa drogowego 
projektowanej obwodnicy na co najmniej 20 m, na co wskazują zapisy art. 43 Ustawy z 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych, 

21.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi 
Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i część wsi Dziećmierowo, gm. Kórnik – etap III – 
projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy zagrodowej, tereny sportu  
i rekreacji, tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej, tereny zieleni urządzonej, tereny 
dróg publicznych dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych. W granicy obszaru opracowania 
przebiega droga powiatowa nr 2476P relacji Runowo – Pierzchno – Trzebisławki. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

22.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kliny –  
część A, gm. Czerwonak – projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny 
sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, tereny rolnicze, tereny lasu, tereny dróg publicznych, 
tereny dróg wewnętrznych. W obszarze opracowania projektu planu przebiega droga powiatowa 
nr 2407P relacji Koziegłowy – Swarzędz klasy technicznej G. W porównaniu z poprzednią wersją 
zrezygnowano z nowego przebiegu drogi powiatowej, omijającej zabudowę miejscowości Kliny. 
Jednakże w przedstawionej do uzgodnienia wersji przyjęto rozwiązania projektowe, które mogą 
całkowicie zablokować przebudowę drogi powiatowej nr 2407P, bądź uczynić ją niewspółmiernie 
kosztowną. Wyznaczenie w projekcie planu nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 6 m od 
granicy pasa drogowego, przy jednoczesnym posiadaniu wiedzy o istniejącej szerokości pasa 
drogowego wynoszącej przeważnie zaledwie 9 - 12 m, uniemożliwi w przyszłości realizację 
dodatkowych elementów pasa drogowego, jak chociażby chodnika oraz wpłynie niekorzystnie na 
wzajemną widoczność pojazdów włączających się do ruchu i jadących drogą. W związku  
z przekazaną przez Gminę Czerwonak do ZDP w Poznaniu koncepcją budowy chodnika w Mielnie  
i Klinach, konieczne jest wspólne z ZDP wypracowanie rozwiązań planistycznych, które nie zablokują 
w przyszłości możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku drogi 
powiatowej, 

23.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: 
Poznańskiej, Kórnickiej, Wrzesińskiej i Polnej w Swarzędzu”, gm. Swarzędz – projekt planu wyznacza 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową, tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zabudową 
usługową, tereny zabudowy usługowej, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, 
teren zieleni izolacyjnej, tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego, klasy 
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zbiorczej, dojazdowej, klasy dojazdowej pieszo-jezdnia. Po ponownym przeanalizowaniu projektu 
planu Zarząd Powiatu w Poznaniu postanawia nie uzgodnić projektu planu z uwagi na niewłaściwe 
określenie przeznaczenia terenów przewidzianych do zajęcia pod poszerzenie drogi powiatowej                   
nr 2407P, które wynika z prac koncepcyjnych pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                     
na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od                          
ul. Poznańskiej (KD 92) do skrzyżowania z ul. Słowackiego i Kwaśniewskiego (rondo). W § 20 
przedmiotowego projektu planu w miejscu poszerzeń wyznacza tereny IT, na których możliwa jest 
wyłącznie lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także dopuszcza się lokalizację 
dojść i dojazdów. Z punktu widzenia potrzeb zarządcy drogi jest to zapis niewystarczający, który 
wymaga doprecyzowania z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu, 

24.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice 
i części wsi Głuchowo wzdłuż drogi ekspresowej S5 - projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy 
produkcyjnej lub usługowej, teren drogi publicznej – ekspresowej, teren drogi publicznej – 
zbiorczej, tereny dróg publicznych – dojazdowych, teren drogi wewnętrznej, teren zieleni.  
W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2389P relacji Głuchowo – Chomęcice. 
Zarząd Powiatu w Poznaniu wyraził już negatywne stanowisko w postanowieniu z dnia 15 stycznia 
2019 r. WD.673.2.218.2018.MA.  W przedłożonym projekcie planu odniesiono się do zastrzeżeń  
z ww. postanowienia i je uwzględniono. Zapisy projektu planu dostosowano do przebiegu drogi 
powiatowej ustalonego w wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
nr 17/2018 z dn. 17.07.2018 r. pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2389P Głuchowo-
Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP 2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem 
węzła S5 Konarzewo (w budowie), gmina Komorniki”, 

25.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: 
Rokietnica rejon ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Grzybowej i w miejscowości Mrowino 
do ul. Radziwoja - część I - projekt planu wyznacza przede wszystkim teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren dróg publicznych i wewnętrznych. W granicach 
opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2400P ul. Szkolna. Obszar projektu planu będzie 
skomunikowany z drogą powiatową poprzez jedno skrzyżowanie z projektowaną drogą 8KDD, co 
korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo obsługi komunikacyjnej, 

26.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Rokietnica dla działki 357/2, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza tereny pod 
obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Ustalenia projektu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

27.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki 
w rejonie ulicy Polnej, gm. Komornik - projekt planu wyznacza tereny obiektów produkcyjnych 
składów i magazynów lub zabudowy usługowej, teren zieleni, teren drogi publicznej klasy zbiorczej. 
W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2391P relacji Palędzie - Gołuski - 
Głuchowo - Komorniki, ustalenia projektu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

28.  uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo 
Północ”, gm. Luboń - projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, teren zabudowy 
produkcyjno-usługowej, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej - usług 
publicznych, tereny zabudowy usługowej - usług sakralnych, teren zabudowy usługowej – usług 
oświaty, teren zieleni urządzonej, sportu i rekreacji, teren zieleni urządzonej, teren cmentarza, 
teren wód powierzchniowych śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyka, 
tereny infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych – lokalnych, tereny dróg publicznych – 
dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych, tereny dróg wewnętrznych - pieszo - rowerowych, teren 
parkingu wewnętrznego, tereny parkingu z zielenią. Zmiana zapisów planu miejscowego dotyczy 
parametrów opisujących obiekty lokalizowane na tym terenie. Zmiana parametrów wynika                            
z uchylenia poprzedniej uchwały zmieniającej (częściowo) plan miejscowy przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Poznaniu, wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości, zmiany granic 
obszaru planu obowiązującego oraz dostosowania zapisów planu do zamierzeń inwestycyjnych  



21 

 

i zapisów Studium. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 
 

IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 

1. w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Powiat Poznański prawa użytkowania wieczystego 
gruntu, działki nr 45/19 obręb Bolechowo – Osiedle wraz z prawem własności budynku, 

2. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Buk z przeznaczeniem  dla Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej Buk, 

3. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Czerwonak z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Czerwonak, 

4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej: Dopiewo, Zakrzewo, 

5. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Komorniki z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej: Plewiska, 

6. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kleszczewo z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Gowarzewo, Kleszczewo, 

7. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kostrzyn z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Brzeźno, Kostrzyn, 

8. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kórnik z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Kamionki, Kórnik, 

9. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Luboń z przeznaczeniem dla Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej Luboń, 

10.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Mosina z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej: Pecna, Mosina, 

11.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Murowana Goślina z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Murowana Goślina, 

12.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pobiedziska z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej: Biskupice, Pobiedziska, 

13.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Puszczykowo z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Puszczykowo, 

14.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rokietnica  z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Napachanie, Rokietnica, 

15.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Stęszew z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Strykowo, 

16.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Suchy Las z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Golęczewo.  

17.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Swarzędz z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej: Swarzędz, Kobylnica, 

18.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tarnowo Podgórne z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Tarnowo Podgórne, 

19.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/477/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 
2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2428P – ul. Lipowa w m. Golęczewo, zmienionej Uchwałą 
Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLIV/635/V/2018 z dnia 24 października 2018 r., 

20.  w sprawie zmiany uchwały Nr IV/52/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 r.                     
w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta, 

21.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/412/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca                   
2017 r.  w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotacji celowej na 
poszerzenie drogi zbiorczej nr 1 planowanej jako nowy przebieg drogi powiatowej nr 2389P 
Głuchowo – Chomęcice, projektowanej w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, 
odcinek Poznań – Wronczyn”, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLII/614/V/2018  
z dnia 26 września 2018 r., 
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22.  w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2431P ul. Bogusławskiego w m. Suchy Las, 

23.  w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLII/612/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 
września 2018 r. w sprawie zatwierdzania do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 
31.12.2020 roku projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
poznańskim (V)", realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, 

24.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/231/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 r.       
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów                                    
i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy                
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 

25.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019, 
26.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023, 
27.  w sprawie zmiany uchwały nr IX/95/VI/32019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kórnik, 
28.  w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej 
oraz budowy przystanków autobusowych, 

29.  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. 
 

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 i udzielił odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez: 
a)  Radnego Filipa Żelaznego, zgłoszoną podczas IX Sesji Rady Powiatu w Poznaniu, dotyczącą 

współpracy zagranicznej powiatu poznańskiego. 
b)  Radnego Pawła Ratajczaka, zgłoszoną podczas IX Sesji Rady Powiatu w Poznaniu, dotyczącą  

przekazania  informacji w jaki sposób Zarząd Powiatu prowadzi nadzór nad realizacją Uchwały 
Rady Powiatu w Poznaniu nr XIV/185/V/2016 w sprawie wprowadzenia zakazu używania 
jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach powiatu 
poznańskiego. 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Komisji Rewizyjnej o planowanej „Kontroli wybranej 
losowo dotacji udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (otwarty 
konkurs ofert) w zakresie kultury fizycznej i turystyki”. Kontrola rozpoczęła się 24 czerwca 2019 r.  
i potrwa do 30 sierpnia 2019 r. 

4. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację projektu pt. Budowa ścieżki rowerowej Poznań –Tulce –
Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (byłą DW433) gmina Kleszczewo, 
powiat poznański, dofinansowanego ze środków EFRR w ramach WRPO 2014+ w ograniczonym 
zakresie względem umowy o dofinasowanie, tj. do I etapu, czyli od miasta Poznania do miejscowości 
Tulce, zgodnie z wnioskiem z dnia 17.06.2019 r. 

5. Zarząd Powiatu zatwierdził i podpisał:  
 - Skonsolidowany bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r. – Powiat Poznański  

- suma aktywów na początek roku wyniosła 987.498.872,87 zł,  
 - na koniec roku 1.101.229.521,10 zł,  
 - suma pasywów na początek roku wyniosła 987.498.872,87 zł,  
 - na koniec roku 1.101.229.521,10 zł,  
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 - załącznik nr 1, który zawiera wykaz jednostek objętych skonsolidowanym Bilansem Powiatu 
Poznańskiego za rok 2018. 

6. Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się i pozytywnie zaopiniował rozliczenie zadania 
powierzonego Gminie Puszczykowo, polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P  
i 2495P w Puszczykowie. Gmina zarządzała drogami na podstawie porozumienia zawartego  
z Powiatem Poznańskim w dniu 15 marca 2018 r. Zadanie obejmowało poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa. Gmina przedstawiła 
rozliczenie wykonania zadania w dniu 31 stycznia 2019 r. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami 
koszt realizacji zadania wyniósł 38.181,66 zł, z czego 28.636,25 zł pochodziło z budżetu Gminy, 
natomiast 9.545,41 zł z budżetu Powiatu. 

7. Zarząd Powiatu zaakceptował treść pisma skierowanego do Burmistrza Gminy Mosina  w sprawie 
akceptacji informacji o zakończeniu realizacji powierzonego Gminie zadania, polegającego na 
wykonaniu  budowy dwóch zatok autobusowych  w ciągu drogi powiatowej nr 2463P ul. Mostowej 
przy ul. Łaziennej i ul. Kanałowej w m. Mosina. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami koszt 
realizacji powierzonego zadania wyniósł:- koszty całkowite: 203.189,67 zł, w tym z budżetu Powiatu 
94.428,00 zł, z budżetu Gminy 108.761,67 zł - koszty dokumentacji: 8.856,00 zł, w tym z budżetu 
Powiatu 4.428,00 zł, z budżetu Gminy 4.428,00 zł - koszty budowy: 194.333,67 zł, w tym z budżetu 
Powiatu 90.000,00 zł, z budżetu Gminy 104.333.67 zł. 

8. Zarząd Powiatu zaakceptował treść pisma skierowanego do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne  
w sprawie akceptacji informacji o zakończeniu realizacji powierzonego Gminie zadania 
polegającego na budowie chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku  
ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej  oraz przebudowy przecięcia się ul. Poznańskiej 
z ul. Admiralską w m. Jankowice. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami koszt realizacji 
powierzonego zadania wyniósł - koszty całkowite 2.641.820,25 zł w tym z budżetu Powiatu  
0,00 zł, z budżetu Gminy 2.641.820,25 zł. 

9. Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się i pozytywnie zaopiniował możliwość podniesienia 
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych (obsługi) zatrudnionych  
w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Proponowany 
termin wprowadzenia zmian: od 1 września 2019 r.  

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze wstępną informacja dot. naboru do szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat Poznański na rok szkolny 2019/2020. Nabór ten, według stanu na dzień  
1 lipca 2019 r., nie jest odzwierciedleniem faktycznego i ostatecznego naboru uczniów do szkół 
prowadzonych przez Powiat Poznański, gdyż rzeczywista liczba uczniów przyjętych do klas 
pierwszych będzie znana dopiero w miesiącu wrześniu 2019 r.  

11.  Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na rozbudowie ul. Czereśniowej (droga gminna) od km 1+099 do km 1+117,70 (Etap IIB) 
wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Dworcową (droga powiatowa nr 2061P) w miejscowości 
Golęczewo, Gmina Suchy Las wykonywanej w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las”.  

12.  Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. 
„Dopiewo – budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej”. 
Postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek pełnomocnika Wójta Gminy Dopiewo,  
z dnia 18 czerwca 2019 r. 

13.  Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z pismem Pana A. S. (z dnia 26 czerwca 2019 r.), 
zawierającym propozycję poprawki Uchwały Nr XIV/185/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 
24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych 
silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach powiatu poznańskiego. Propozycja dotyczy 
dokonania zmiany w § 4 ust. 1 ww. uchwały, który odnosi się do dopuszczalnej mocy silników 
spalinowych. Proponowana korekta miałaby dotyczyć zwiększenia dopuszczalnej mocy silników 
spalinowych z 5 kW na 7,35 kW lub 10 kW. Zarząd Powiatu w Poznaniu, proponuje żeby w tej 
sprawie wypowiedziała się  Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
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14.  Zarząd Powiatu w Poznaniu pozytywnie zaopiniował zmianę wynagrodzenia zasadniczego 
dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, 
przedstawioną w piśmie z 29 lipca 2019 r. Zgodnie z art. 30 ust. 10 i 10a ustawy Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) Powiat Poznański, jako organ prowadzący szkoły, ma 
możliwość podwyższania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. 19 czerwca 2019 r. 
Rada Powiatu w Poznaniu podjęła Uchwałę Nr IX/89/VI/2019 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. Zmiana wynagrodzeń nastąpi od 1 sierpnia 2019 r. 

15.  Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z postanowieniem adresowanym do Wójta Gminy 
Czerwonak w sprawie wznowienia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie 
ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Czerwonak, oznaczoną w ewidencji 
gruntów: obręb Czerwonak, arkusz mapy 13, działka nr 39/1 o pow. 0,0332ha, w trybie art. 12                    
ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474). 

16.  Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z zawiadomieniem kierowanym do Wójta Gminy 
Czerwonak informującym, że przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za 
nieruchomość położoną w Czerwonaku, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Czerwonak, arkusz 
mapy 13, działka nr 39/1 o pow. 0,0332 ha, w trybie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, strony 
mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,  
w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia pisma.  

17.  Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z petycją Radcy Prawnego Pana Konrada Cezarego 
Łakomego z CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Lublinie. Udzielono 
odpowiedzi. 

18.   Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się i pozytywnie zaopiniował propozycje zadań 
przedstawionych w związku z ogłoszonym 26 lipca 2019 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego 
naborem o dofinansowanie zadań na drogach m. in. powiatowych w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Zarząd Powiatu zaakceptował propozycje następujących zadań: 
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo dla zadania pod nazwą: 
„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo”, ETAP II, 
- Rozbudowa dróg powiatowych nr 2389P/2391P Głuchowo – Chomęcice dla zadania pod nazwą: 
„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice”, ETAP I. 

19.   Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą 
problemową  za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. w zakresie gromadzenia środków 
publicznych, przeprowadzoną w: 
a)  Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu. W wystąpieniu pokontrolnym sformułowano  

zalecenia pokontrolne.  
b) Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych                        

w związku z nie stwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 
c) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.   Po uwzględnieniu przedstawionych przez 

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wyjaśnień do protokołu                             
z kontroli problemowej, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. 

20.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa  
ul. Szkółkarskiej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w Suchym Lesie. Własnością Powiatu 
jest działka: Gmina Suchy las, obręb Suchy Las, ark. 16, dz. o nr ewid. 603/3. 
 

Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 26.08.2019 r.  


