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OP.0021.7.2019 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 26 sierpnia 2019 r. do 20 września 2019 r. 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 

W okresie od 26 sierpnia 2019 r. do 20 września 2019 r. odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
 
1. 26 sierpnia 2019 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
 oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
2. 30 sierpnia 2019 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 

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

3. 2 września 2019 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski  
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
 Członek Zarządu    Piotr Zalewski  
 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
 oraz 
 Skarbnik Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
4. 5 września 2019 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 

Starosta    Jan Grabkowski  
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu    Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
 

5. 6 września 2019 r., godz. 13:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

6. 9 września 2019 r., godz. 11:40, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu    Piotr Zalewski  



2 

 

Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
Radca Prawny Sergiusz Foltynowicz, 
 

7.  17 września 2019 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu    Piotr Zalewski   
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz  
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska.  

 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 6 postanowień, 
2. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu  wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego i informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 r. 
3. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej  

i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – Pecna w miejscowości Pecna”  
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,  

4. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Luboniu w przypadku jego nieobecności. Zarząd powierzył Pani Iwonie 
Rutkowskiej - Błachowiak pełnienie w zastępstwie obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Luboniu, na czas nieobecności dyrektora placówki. Okresowe powierzenie 
pełnienia obowiązków dyrektora placówki obejmuje okres niewykonywania funkcji kierowniczej 
przez dotychczasowego dyrektora placówki, w związku z wystąpieniem usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy. Okresowe powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora placówki kończy się 
wraz z powrotem zastępowanego dyrektora do pracy i podjęciem przez niego sprawowania funkcji 
kierowniczej, 

5. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Puszczykowie w przypadku jego nieobecności. Zarząd powierzył Pani Renacie 
Potrzebnej - Filipiak pełnienie w zastępstwie obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Puszczykowie, na czas nieobecności dyrektora placówki. Okresowe powierzenie 
pełnienia obowiązków dyrektora placówki obejmuje okres niewykonywania funkcji kierowniczej 
przez dotychczasowego dyrektora placówki, w związku z wystąpieniem usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy. Okresowe powierzenie pełnienie obowiązków dyrektora placówki kończy się 
wraz z powrotem zastępowanego dyrektora do pracy i podjęciem przez niego sprawowania funkcji 
kierowniczej, 

6. sprawie  zmiany uchwały nr 2932/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 4 października 2018 r. 
w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie poznańskim (V)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś Priorytetowa I. Osoby młode na 
rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 
pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu do czynności 
związanych z realizacją Projektu. Zmiana dotyczy wysokości środków finansowych przeznczonych 
na Projekt. Całkowita wartość Projektu wynosi 11.462.488,85 zł, w tym:  

− w roku 2019: 4.948.848,82 zł,  

− w roku 2020: 6.513.640,03 zł.   
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Podstawę realizacji Projektu stanowi wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 
1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który został zaakceptowany przez 
Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Termin realizacji Projektu:  
1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2020 r., 

7. w sprawie zmiany uchwały Nr 143/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2019 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 3 ea ustawy 
Prawo zamówień publicznych spółce Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna SP. K.  
z siedzibą w Poznaniu, na wykonanie w 2019 r. konsultacji prawnopodatkowych. Zmiana dotyczy 
zwiększenia wartości umowy do kwoty brutto 29.913,60 zł, w związku z koniecznością zlecenia 
większej liczby konsultacji,  

8. w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół nr 2 w Swarzędzu na zawarcie umowy najmu  
pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku zlokalizowanego na działce nr 3311  
w Swarzędzu. Umowa dotyczy pomieszczenia o pow. 17,83 m2, wynajmowanego w celu 
prowadzenia sklepiku szkolnego.  Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony od dnia  
1 września 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. z Panią Barbarą Piaskowską, prowadzącą działalność 
gospodarczą pod firmą Handel i Usługi Barbara Piaskowska - Swarzędz, 

9. w sprawie wydania pozytywnej opinii w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Średzkiej na odcinku od torów kolejowych do drogi nr 92   
w m. Paczkowo, 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,  

10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr ZP.272.00058.2018 na 
świadczenie usług holowania i przechowywania pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu 
drogowym z dnia 21 grudnia 2018 r. W związku z utratą, z dniem 12.09.2019 r., mocy obowiązującej 
przepisów art. 130a ust. 5c i art. 130a ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, konieczne było 
aneksowanie umowy,  

11. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, 
prowadzącego stację demontażu pojazdów, do odbioru z parkingu  i demontażu pojazdów, wobec 
których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo  
o ruchu drogowym. Upoważnienie obowiązywało do 13.09.2019 r. i dotyczyło pojazdu Opel Corsa 
nr rej. PKS 3A24,  

12. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej przebiegu dróg wojewódzkich na terenie 
powiatu poznańskiego. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, nie wniesiono 
uwag do nazw i przebiegów  dróg wojewódzkich określonych w Zarządzeniu nr 26 Generalnego 
Dyrektora DKiA z dnia 2 sierpnia 2017 r. i w  Zarządzeniu nr 18 Generalnego Dyrektora DKiA z dnia 
17 maja 2019 r.,  

13. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi  
nr 2504P – na odcinku  od drogi krajowej nr 92 do granicy administracyjnej miasta Swarzędz oraz 
drogi nr 2503P – na odcinku od ul. Rynek do drogi powiatowej 2407P (ul. Polnej) w m. Swarzędz,  
gm. Swarzędz. Przedmiotowe drogi na wskazanych odcinkach nie spełniają wymogów dla drogi 
powiatowej określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  

14. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej 
pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” 
w 2019 roku (kontynuacja), dla osób od 65 roku życia (tj. urodzonych nie później niż 31 grudnia 
1954 r.), zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego. Ogłoszenie zostało zamieszczone na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na stronie internetowej Powiatu 
Poznańskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego,  

15. w sprawie akceptacji projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu, 
wykonanego w ramach zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Modernizacja 
wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, realizowanego na 
podstawie umowy nr ZP.272.00034.2019 z dnia 7 czerwca 2019 r., zawartej z firmą PERSPEKTYWA 
Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  
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16. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 1/OWIŃSKA. z dnia 
24 czerwca 2019 r., zawartej z przedsiębiorcą Krzysztofem Kiełczewskim, działającym pod firmą 
Usługi Ogólnobudowlane REAL BUD Krzysztof Kiełczewski w Gnieźnie, przedstawiony zgodnie  
z umową wykonawczą nr ZP.272.00025.1019 - część 2, z dnia 6 czerwca 2019 r., na wykonanie 
zadania inwestycyjnego pn.: Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach - etap I, Powiatowi 
Poznańskiemu przez Wykonawcę ORLIKON Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Zmiana  dotyczy 
sposobu rozliczenia,  

17. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 2/OWIŃSKA. z dnia 
24.06.2019 r., zawartej z przedsiębiorcą Bartoszem Tyczyńskim, działającym pod firmą 
BARTSYSTEM Bartosz Tyczyński w Pleszewie, przedstawiony zgodnie z umową wykonawczą  
nr ZP.272.00025.1019 - część 2, z dnia 6 czerwca 2019 r., na wykonanie zadania inwestycyjnego  
pn.: Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach - etap I, Powiatowi Poznańskiemu przez 
Wykonawcę ORLIKON Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Zmiana  dotyczy sposobu rozliczenia,  

18. w sprawie upoważnienia dyrektora ZS im. A. Wodziczki w Mosinie do zawierania umów  
i dokonywania rozliczeń finansowych. Zarząd upoważnił Pana Pawła Zawieję do następujących 
czynności: zawierania umów w sprawie finansowania i kształcenia młodocianych pracowników w 
zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, rozliczania opłat i wystawiania faktur za udział 
w turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, odbywających się  
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Mosinie. Rozliczenia będą dokonywane każdorazowo po 
zakończeniu kursu. Upoważnienie ważne jest na okres od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.,  

19. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie dotyczącej zadania  
pn. „Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie działki  nr 351/1 Zespołu Szkół nr 1  
w Swarzędzu im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a (umowa  
nr ZP.272.00025.1019 - Część nr 3, z dnia 6 czerwca 2019 r.), zawartej ze spółką MATEJKO 
DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Czapurach. Zmiana polega na przedłużeniu terminu realizacji 
przedmiotu umowy do dnia 29 września 2019 r. 

20. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu z wolnej ręki na najem czterech samochodów osobowych na 
potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, w której 
zaproponowano, cenę 352.362,24 zł brutto, opłatę za 1 km przekroczenia łącznego limitu przebiegu 
kilometrów - 0,37 zł brutto, zużycie paliwa - 7,8l/km,  emisję dwutlenku węgla - 176 g/k, emisję 
zanieczyszczeń - 0,10g/km. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 
30.11.2022 r.,  

21. w sprawie upoważnienia zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zarząd 
upoważnił Pana Roberta Leszczaka do: składania oświadczeń woli w zakresie wydatkowania  
w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności Powiatu, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 
i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których termin 
płatności wykracza poza rok budżetowy. Upoważnienie jest ważne na czas pełnienia funkcji 
Zastępcy Dyrektora DPS w Lisówkach i podczas nieobecności Dyrektora DPS w pracy,  

22. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 32 
poprzez  budowę ścieżki rowerowej na odcinku Strykowo gm. Stęszew - Kąkolewo gm. Granowo”. 
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 wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Poznaniu,  
24. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej  pozbawienia  dotychczasowej kategorii drogi 

powiatowej nr 2041P Chlebowo-Lipa o długości 5.112km, zlokalizowanej na działkach: 14/2, 16/2, 
23, 24/2, 406, 423 w obrębie geodezyjnym Lipa, 703 w obrębie geodezyjnym Ludomy oraz 91/1  
w obrębie geodezyjnym Ludomicko, gmina Ryczywół, powiat obornicki. Przedmiotowa droga 
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zlokalizowana jest na terenie  powiatu obornickiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu 
poznańskiego,  

25. w sprawie zatwierdzenia wyników 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. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez STRUKTUM SJ Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,  
w której zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 122.994.53 zł brutto, 

26. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy 
informacyjnej w ramach promocji projektu „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych 
zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w celu ich adaptacji na 
mieszkania chronione”. Umowa zawarta zostanie z firmą MABIT Komunikacja Wizualna Sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 2.337,00 zł brutto,  

27. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Pracowni lokalnych sieci komputerowych  
i sieciowych systemów operacyjnych w ramach projektu pn. „Gotowi do pracy – rozwój 
infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański” do Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, 
za kwotę 41.870,46 zł brutto,  

28. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 19 grudnia 2018 r., dotyczącej 
wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do 
ulg i uprawnień na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  
w Poznaniu w 2019 roku z lekarzem psychiatrą prowadzącym Specjalistyczną Praktykę Lekarską 
Witold Goździk, zwiększającego maksymalną kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia o 8.800,00 zł. Łączny koszt usługi nie może przekroczyć kwoty: 53.800,00 zł. 

29. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 19 grudnia 2018 r. dotyczącej 
wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do 
ulg i uprawnień na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  
w Poznaniu w 2019 roku. (konsorcjum). Lider - Pan Robert Matuszewski - Specjalistyczna Praktyka 
Lekarska Gabinet Ortopedyczny Robert Matuszewski, Partner - Pani Ewa Chirowska-Jankowska 
Prywatny Gabinet Ortopedyczny Ewa Chirowska- Jankowska, zwiększającego maksymalną kwotę 
jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia o 30.700,00 zł. Łączny koszt usługi nie może 
przekroczyć kwoty: 120.700,00 zł,  

30. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 19 grudnia 2018 r. dotyczącej 
wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do 
ulg i uprawnień na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  
w Poznaniu w 2019 roku z lekarzem chirurgiem prowadzącym indywidualną Specjalistyczną 
Chirurgiczną Praktykę Lekarską Mariusz Ganske, zwiększającego maksymalną kwotę jaką 
zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia o 7.000,00 zł. Łączny koszt usługi nie może 
przekroczyć kwoty 79.000,00 zł,  

31. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Europejskiego Centrum Solidarności, na realizacje zadania pn. „Realizacja programu 
utrwalającego pamięć o największym ruchu pokojowym – Solidarność – i nawiązującego do 
uniwersalnych wartości wypływających z ideowego przesłania Solidarności”. Beneficjent, 
wykorzystał dotację celową w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z zawartą Umową nr 357/19 z dnia  
7 maja 2019 roku. W ramach realizacji programu został zorganizowany „Koncert Wolności". 
Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane zgodnie z programem Święta Wolności i Solidarności  
w Gdańsku w dniu 1 czerwca 2019 r. Na podstawie złożonego zgodnie z terminem sprawozdania w 
dniu 30 sierpnia 2019 r., stwierdzono prawidłowość wykorzystania dotacji,  

32. w sprawie przyznania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Poznaniu dotacji  
w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów do wykonywania wkłucia 
doszpikowego dla zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu poznańskiego, 

33. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi  
nr 2427P na odcinku od granicy z powiatem obornickim do drogi powiatowej 2061P  
w m. Zielątkowo, gm. Suchy Las. Przedmiotowa droga na wskazanym powyżej odcinku nie spełnia 
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wymogów dla drogi powiatowej określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.  
o drogach publicznych. Stanowi uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom, 
nie stanowi ona połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin 
między sobą,  

34. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej inwestycji polegającej na rozbudowie drogi 
wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5. Wniosek 
zawiera wszystkie elementy zgodnie art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  

35. w sprawie wydania pozytywnej opinii w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów 
infrastruktury dla realizacji zadania pn. „Budowa przejścia pieszo-rowerowego nad torami w ciągu  
ul. Ostra i Kręta w Kiekrzu” realizowanego w ramach zadania pn. „Sprawowanie nadzoru 
autorskiego w ramach projektu CEF: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań – Główny -  
Szczecin Dąbie” – na odcinku : Poznań Główny (0+000) – Wronki)” gm. Rokietnica. Zgodnie z art. 9o 
ust. 3 pkt 4 lit. h, rozdział 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym PKP Polskie 
Linie Kolejowe Spółka Akcyjna składa wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) - w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów 
infrastruktury,  

36. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego Panu 
Romualdowi Najdek - Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu. Pełnomocnictwo w swoim zakresie obejmuje występowanie w imieniu Powiatu 
Poznańskiego przed urzędami administracji publicznej i instytucjami, w sprawach związanych  
z uzyskaniem decyzji i postanowień administracyjnych oraz innych dokumentów, wraz z ich 
odbiorem, w sprawach związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Powiat Poznański,  

37. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego Pani Katarzynie 
Sorge-Krzyżaniak - Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu. Pełnomocnictwo swoim zakresem obejmuje występowanie w imieniu Powiatu 
Poznańskiego przed urzędami administracji publicznej i instytucjami, w sprawach związanych  
z uzyskaniem decyzji i postanowień administracyjnych oraz innych dokumentów, wraz z ich 
odbiorem, w sprawach związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Powiat Poznański,  

38. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego Panu 
Grzegorzowi Tyrańskiemu - Głównemu Specjaliście w Wydziale Inwestycji i Remontów Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Pełnomocnictwo swoim zakresem obejmuje występowanie w imieniu 
Powiatu Poznańskiego przed urzędami administracji publicznej i instytucjami, w sprawach 
związanych z uzyskaniem decyzji i postanowień administracyjnych oraz innych dokumentów, wraz 
z ich odbiorem, w sprawach związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Powiat Poznański,  

39. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego Panu Leszkowi 
Pacholskiemu - Starszemu Inspektorowi w Wydziale Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, do występowania w imieniu Powiatu Poznańskiego przed urzędami administracji 
publicznej i instytucjami, w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji i postanowień 
administracyjnych oraz innych dokumentów, wraz z ich odbiorem, w sprawach związanych  
z inwestycjami prowadzonymi przez Powiat Poznański,  

40. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego Pani Joannie 
Jaskulskiej - Starszemu Inspektorowi w Wydziale Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu. Pełnomocnictwo swoim zakresem obejmuje występowanie w imieniu Powiatu 
Poznańskiego przed urzędami administracji publicznej i instytucjami, w sprawach związanych  
z uzyskaniem decyzji i postanowień administracyjnych oraz innych dokumentów, wraz z ich 
odbiorem, w sprawach związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Powiat Poznański,  

41. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego Panu 
Krzysztofowi Borowskiemu - Inspektorowi w Wydziale Inwestycji i Remontów Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Pełnomocnictwo swoim zakresem obejmuje występowanie w imieniu 
Powiatu Poznańskiego przed urzędami administracji publicznej i instytucjami, w sprawach 
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związanych z uzyskaniem decyzji i postanowień administracyjnych oraz innych dokumentów, wraz 
z ich odbiorem, w sprawach związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Powiat Poznański,  

42. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego Panu Marcinowi 
Kierstan - Inspektorowi w Wydziale Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Pełnomocnictwo swoim zakresem obejmuje występowanie w imieniu Powiatu Poznańskiego przed 
urzędami administracji publicznej i instytucjami, w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji  
i postanowień administracyjnych oraz innych dokumentów, wraz z ich odbiorem, w sprawach 
związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Powiat Poznański,  

43. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego Pani Annie 
Gruszeckiej - Inspektorowi w Wydziale Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Pełnomocnictwo swoim zakresem obejmuje występowanie w imieniu Powiatu Poznańskiego przed 
urzędami administracji publicznej i instytucjami, w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji  
i postanowień administracyjnych oraz innych dokumentów, wraz z ich odbiorem, w sprawach 
związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Powiat Poznański,  

44. w sprawie wydania pozytywnej opinii, dotyczącej projektu pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej 
do drogi wojewódzkiej nr 307 oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej  
w Dąbrowie gm. Dopiewo. Wniosek zawiera wszystkie elementy  zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w  zakresie 
dróg publicznych,  

45. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej 
odznaki honorowej  „Za  zasługi dla województwa wielkopolskiego",  

46. w sprawie zatwierdzenia wyników części Nr 6, 18 i 20 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 6 - Pracownia komunikacji w języku obcym, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Jadwigi  
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 - Zarząd zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez Nordweco Sp. z o.o. - Szczecin, w której zaproponowano realizację zamówienia za 
kwotę 26.026,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, iż dostawę i montaż przeprowadzi  
w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i udzieli 48 miesięcy gwarancji na 
wybrane urządzenia. 

 - Część nr 18 - Pracownia komputerowa, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki  
w Mosinie, ul. Topolowa - Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Kombit Plus Sp. z o.o.,  
Sp. k. -  Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 127.374,66 zł brutto. 
Wykonawca zobowiązał się, iż dostawę i montaż przeprowadzi w terminie do 10 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy i udzieli 48 miesięcy gwarancji na wybrane urządzenia,  

 - Część nr 20 - Pracownia hotelarska (sprzęt elektroniczny i AGD), zlokalizowana w Murowanej 
Goślinie, ul. Szkolna 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie - Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe BMS Sp. J. Z. Bielecki, Kwidzyn, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę  
54.243,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, iż dostawę i montaż przeprowadzi w terminie do 
10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i udzieli 48 miesięcy gwarancji na wybrane 
urządzenia,  

47. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Swarzędzu w przypadku jego nieobecności. Zarząd powierzył Pani Magdalenie 
Gołaskiej pełnienie w zastępstwie obowiązków Dyrektora Poradni, na czas nieobecności dyrektora 
placówki. Okresowe powierzenie obowiązków dyrektora obejmuje okres niewykonywania funkcji 
kierowniczej przez dotychczasowego dyrektora placówki, w związku z wystąpieniem 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy i kończy się wraz z powrotem zastępowanego dyrektora 
do pracy i podjęciem przez niego funkcji kierowniczej,  

48. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 3ea ustawy 
Prawo zamówień publicznych, spółce Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna SP. K.  
z siedzibą w Poznaniu, ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, na wykonanie zastępstwa procesowego  
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w postępowaniu związanym z zaskarżeniem interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu nr 0112-KDIL1-1.4012.325.2019.1.SJ z dnia 29 sierpnia 2019 r. Wartość przedmiotu 
umowy wynosi 6.519,00 zł brutto. Wynagrodzenie płatne będzie w  następujących terminach:  
1) 5.904,00 zł brutto w terminie 7 dni od otrzymania faktury wystawionej po złożeniu skargi,  
2) 615,00 zł brutto w terminie 7 dni od otrzymania faktury po wydaniu przez WSA w Poznaniu 
orzeczenia w tej sprawie.  
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, dotyczyła przepisów prawa 
podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości stosowania przez 
Powiat Poznański prewspółczynnika powierzchniowego, odrębnie dla każdej lokalizacji przy 
wyliczaniu i wykazywaniu w deklaracjach VAT naliczonego począwszy od 1 stycznia 2016 r.,  

49. w sprawie w udzielenia pełnomocnictwa z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw radcy 
prawnemu Michałowi Kostrzewie współpracującemu z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria 
Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Strusia 10 60-711 Poznań do 
reprezentowania Powiatu Poznańskiego. Pełnomocnictwo swoim zakresem obejmuje 
występowanie i podejmowanie wszelkich czynności w imieniu Powiatu w postępowaniu przed WSA 
w Poznaniu, związanym z wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej indywidualną 
interpretacją prawa podatkowego z dnia  29 sierpnia 2019 r. nr 0112-KDIL1-1.4012.325.2019.1.SJ, 
w tym do złożenia skargi na wskazaną powyżej interpretację,  

50.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Portowej,  
ul. Łącznik i drogi przy elewatorze w Czerwonaku, gm. Czerwonak. Zarząd zaopiniował: 

− pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi gminnej ul. Łącznik na dz. nr ewid.: 10/1, 11/2, 12/1, 16/1, 
18/1 (w części), 18/24, 18/34, 25/2 (w części), 26/1, 27/1, 28/1, 29 (w części), 31/2, 38 z ark. mapy 
13, obręb geod. Czerwonak, zlokalizowanej w gm. Czerwonak; 

− negatywnie zaliczenie do kategorii drogi gminnej: ul. Portowej na dz. ewid.: 2/8 ark. mapy 7, obręb 
geod. Czerwonak, zlokalizowanej w gm. Czerwonak, jak również drogi przy elewatorze na dz. nr 
ewid.: 256/2 z ark. mapy 20, obręb geod. Czerwonak, zlokalizowanej w gm. Czerwonak.  

 Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach możliwie jest pozytywne zaopiniowanie zaliczenia 
ulicy Łącznik w m. Czerwonak do kategorii dróg gminnych. Natomiast ulica Portowa i droga przy 
elewatorze w m. Czerwonak, mimo iż stanowi sieć dróg służących miejscowym potrzebom, a zajęte 
przez nie nieruchomości stanowią własność gminy, to na chwile obecną posiadają nawierzchnię 
nieutwardzoną, stanowiąc jedynie pas wydzielony do poruszania się pojazdów i pieszych,  

51. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego 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. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez RENTON 
Leszek Dzierzkiewicz z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano wykonanie zamówienia za 
kwotę 365.939,66 zł brutto,  

52. w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół nr 2 w Swarzędzu na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia sali gimnastycznej budynku zlokalizowanym na działkach nr 838 i nr 839  
w Swarzędzu. Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony od dnia 30 września 2019 r. do 
dnia 30 kwietnia 2020 r. z Panem Wojciechem Fiedlerem, prowadzącym działalność gospodarczą 
pod firmą Nowoczesna Edukacja Tenisa Ziemnego Wojciech Fiedler, Zalasewo - Swarzędz,  

53. w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy, dotyczącego 
zadania pn.: Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz  
z analizą układu przestrzennego - funkcjonalnego Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy oraz 
podział geodezyjny działki 80/2 w Kobylnicy. Zmiany dotyczą zapisu w Umowie nr ZI.6/2019, 
zawartej w dniu 7 marca 2019 r., z przedsiębiorcą Mariuszem Boks, prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą: M - BOX Usługi Projektowe w Konarskich, a polegają na przedłużeniu 
terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie podziału geodezyjnego działki 80/2, o którym 
mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, do dnia 30 listopada 2019 r.,  

54. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd zaakceptował projekt umowy  
o pod wykonawstwo nr 3/OWIŃSKA, dotyczącej kompleksowego wykonanie prac renowacyjnych 
muru na odcinku A-B-C wraz z wykonaniem wzmocnień zgodnych w szczególności z opracowaniem 
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branży konstrukcyjnej oraz wykonanie demontażu odcinka muru C-D oraz wykonanie nowego muru 
oporowego, żelbetowego w miejsce tych zdemontowanych odcinków, w szczególności zgodnie  
z opracowaniem branży konstrukcyjnej, w zakresie określonym w § 1 ust. 2 umowy, dla 
przedsiębiorcy Jakuba Zydorczaka, działającego pod firmą Jakub Zydorczak Przedsiębiorstwo 
Ogólnobudowlane „REKU" Jakub Zydorczak z siedzibą w Obornikach, przedstawiony zgodnie  
z umową wykonawczą nr ZP.272.00025.1019 - część 2, z dnia 06.06.2019 r. na wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn.: Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach - etap l, Powiatowi 
Poznańskiemu przez Wykonawcę ORLIKON Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu,  

55. w sprawie uchwalenia regulaminu X edycji Powiatowego konkursu ekologicznego pt. „Kochajmy 
nasze małe ojczyzny” oraz przeznaczenia środków finansowych na organizację konkursu. Regulamin 
konkursu stanowi załącznik do uchwały. Środki finansowe przeznaczone na realizację konkursu 
wynoszą 6.600,00 zł brutto (6.000,00 zł - zakup drobnych nagród, 600,00 zł - poczęstunek). Konkurs 
skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, 

56. w sprawie ogłoszenie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia 
publicznego pn. „Zdrowy senior - edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych 
zaburzeń psychicznych” w 2019 r.  Wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania 
objętego konkursem w 2019 r. wynosi 17.000, 00 zł. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego,  

57. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all 
risk) w odniesieniu do majątku Powiatu, będącego w posiadaniu Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu; zatwierdzenia NWZ; powołania komisji przetargowej. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2020 r.,  

58. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę oraz montaż wyposażenia przeznaczonego dla Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,  
os. Mielżyńskiego 5a, z podziałem na 8 części, zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej. 
Zamówienie dzieli się na następujące części:  

− Część nr 1 - Dostawa i montaż wyposażenia wnętrz wybranych pomieszczeń Centrum 
 Kształcenia Praktycznego;  

− Część nr 2 - Dostawa i montaż wyposażenia do Pracowni Gastronomicznej;  

− Część nr 3 - Dostawa i montaż wyposażenia warsztatowego, magazynowego oraz pomieszczeń 
 zaplecza;  

− Część nr 4 - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, projektorów multimedialnych i kamery 
 sieciowej;  

− Część nr 5 - Dostawa wózka widłowego;  

− Część nr 6 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych;  

− Część nr 7 - Dostawa urządzeń sprzątających;  

− Część nr 8 - Dostawa urządzeń utrzymania zieleni,  
59. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie z wolnej ręki 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. Zarząd zatwierdził wyniki postępowania w następujący 
sposób: 

− Część nr 2 - Pracownia hotelarska (sprzęt elektroniczny i AGD), zlokalizowana w Zespole Szkół 
 im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 - SWISSPOL LTD  
 Sp. z o.o., Wrocław. Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za kwotę 33.971,40 zł 
 brutto i zobowiązał się, iż dostawę i montaż przeprowadzi w terminie do 20 dni 
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 kalendarzowych od dnia podpisania umowy, a także udzieli 24 miesięcy gwarancji na 
 wybrane urządzenia,  

− Część nr 3 - Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, 
 zlokalizowana w Poznaniu, ul. Rubież 20, wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi  
 i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy - SEVENCOMP Marcin Indrzejczak, Swarzędz. 
 Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za kwotę 75.783,81 zł brutto i zobowiązał 
 się, iż dostawę i montaż przeprowadzi w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
 umowy i udzieli 24 miesięcy gwarancji na wybrane urządzenia, 

− Część nr 6 - Warsztaty gastronomiczne, zlokalizowane w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, 
 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie - 
 SWISSPOL LTD Sp. z o.o., Wrocław. Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za kwotę 
 38.425,20 zł brutto i zobowiązał się, iż dostawę i montaż przeprowadzi w terminie do 20 dni 
 kalendarzowych od dnia podpisania umowy, a także udzieli 24 miesięcy gwarancji na wybrane 
 urządzenia.  

 Natomiast, w częściach nr 4 (Pracownia kulinarna, zlokalizowana w Zespole Szkół im.  Adama  
Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2) i 5 (Pracownia elektryczna, zlokalizowana w Zespole Szkół  
im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2) nie zostaną zawarte umowy, ponieważ zaproszeni 
Wykonawcy nie wzięli udziału w negocjacjach. Zatwierdzenie wyników w zakresie części nr 1 i 7 
nastąpi po przedstawieniu dokumentów w wymaganej NWZ formie.   

60. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie badań i sporządzenie opinii  
w sprawie możliwości i sposobu ograniczania emisji toluenu z zaimpregnowanych strukturalnie 
drewnianych belek stanowiących element historycznego stropu drewnianego w budynku dawnego 
kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9. Umowa zawarta zostanie ze spółką Sieć Badawcza 
Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna, z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 6.150,00 zł brutto,  

61. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy technicznej dla zadania 
inwestycyjnego pn.: Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną. Umowa 
zawarta zostanie z Przedsiębiorcą Lechem Janiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod 
firmą LECH JANIAK w Luboniu, na kwotę 19. 680,00 zł brutto,  

62. w sprawie przyznania Gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w  2019 r. Zarząd przyznał Gminie Puszczykowo 
środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast 
Powiatu Poznańskiego w kwocie 87.000,00 zł z przeznaczeniem na  wprowadzenie zmian w stałej 
organizacji ruchu w tym wykonaniem inwentaryzacji oznakowania, wykonaniem oznakowania 
poziomego i wymianą oznakowania pionowego na terenie miasta Puszczykowa.  

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu zmiany uchwały XI/81/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 
2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Dębno i Dębienko, gm. Stęszew - Zmiana planu jest modyfikacją postanowień 
uchwały Nr XI/81/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dębno  
i Dębienko, gmina Stęszew (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 298 z 2011 r., 
poz. 4804). Modyfikacja obowiązującego planu polega na zmianie odległości, w której wyznaczona 
została nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
oznaczonym w obowiązującym planie symbolem 20MN/U. Zmienia się część graficzna planu dla 
działek o nr ewid. 71/5, 71/3, 71/1, 72, 74/5, 74/4, 74/6, 74/7, 74/1, 74/2, 75, 77/2 obręb Dębienko, 
natomiast część tekstowa pozostaje bez zmian. W części graficznej zmienia się tylko i wyłącznie 
przebieg tylnej linii zabudowy,  

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębogóra – północ”, 
gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługi turystyki, tereny lasów, teren rolniczy,  teren 
drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg 
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wewnętrznych,  teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębogóra – 
środkowa”, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, teren 
zabudowy usługowej, teren zieleni urządzonej ,tereny lasów, teren rolniczy,  teren drogi publicznej 
klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych,  teren 
infrastruktury technicznej – elektroenergetyka i kanalizacja. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego,  

4. uzgodnienia  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki- rejon ulicy 
Łagiewnickiej, gm. Suchy Las - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, teren zabudowy usługowej 
z dopuszczeniem usług zdrowia, teren usług oświaty i edukacji, tereny zieleni izolacyjnej, teren 
infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, teren drogi publicznej – drogi klasy zbiorczej, tereny 
dróg publicznych - drogi klasy dojazdowej, teren drogi wewnętrznej,  

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu w obrębie 
geodezyjnym Dąbrowa, Zakrzewo i Dąbrówka, w rejonie ulicy Poprzecznej, Granicznej, Wiejskiej  
i Leśnej, gm. Dopiewo - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
usług zdrowia, teren usług oświaty i edukacji, tereny zieleni izolacyjnej, teren infrastruktury 
technicznej - elektroenergetyka, teren drogi publicznej - drogi klasy zbiorczej, tereny dróg 
publicznych - drogi klasy dojazdowej, teren drogi wewnętrznej,  

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lasek Południe”,  
gm. Luboń - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej, 
tereny zieleni urządzonej, tereny zabudowy usługowej - usług sportu i rekreacji, tereny zieleni 
urządzonej oraz usług sportu i rekreacji, tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, 
tereny dróg publicznych lokalnych, tereny dróg publicznych dojazdowych, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny dróg wewnętrznych, pieszo-rowerowych oraz teren kolejowy. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego.  
 

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

 

1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019, 
2.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023, 
3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego centrum kształcenia praktycznego  

w centrum kształcenia zawodowego i dotychczasowego ośrodka dokształcania i doskonalenia 
zawodowego w centrum kształcenia zawodowego,  

4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty 
edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego,  

5. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2424P na odcinku od granicy  
z powiatem obornickim do drogi powiatowej 2061P w m. Zielątkowo, gm. Suchy Las, 

6. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2503P na odcinku od ul. Rynek do drogi 
powiatowej 2407P (ul. Polnej) w m. Swarzędz, gm. Swarzędz,  

7. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2504P na odcinku od drogi krajowej  
nr 92 w m. Swarzędz do granicy administracyjnej miasta Swarzędz, gm. Swarzędz,  

8. w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Poznański z Powiatem Obornickim, Powiatem 
Międzychodzkim, Powiatem Nowotomyskim, Powiatem Kościańskim, Powiatem Śremskim oraz 
Miastem Poznań jako miastem na prawach powiatu dotyczącego powierzenia Powiatowi 
Poznańskiemu przez Powiat Obornicki, Powiat Międzychodzki, Powiat Nowotomyski, Powiat 
Kościański, Powiat Śremski oraz Miasto Poznań zadania organizacji przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasażerskich,  



12 

 

9. w sprawie udzielenia Gminie Kleszczewo pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 
polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 489 na terenie Kleszczewo - Siekierki 
Wlk. – Gowarzewo - Swarzędz. 

 
V. PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

 

1. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie zmian w planach finansowych wydziałów Starostwa 
oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 

2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla 4 uczniów  SOSW w Mosinie oraz 
uczennicy ZS w Mosinie. Ponadto, Zarząd wyraził zgodę na organizację dodatkowej bezpłatnej nauki 
języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego dla uczennicy ZS  
w Bolechowie, niebędącej obywatelem polskim, w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

3. Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wniosek o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Enea 
Operator Sp. z o.o.  na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 155, położona na ark. mapy 12, 
w obrębie Jeżyce, miasto Poznań, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego. Zarząd  
zaakceptował podjęcie przez Wydział Gospodarowania Mieniem, działań zmierzających do 
obciążenia ww. nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu, zgodnie z pismem z 27.08.2019 r. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z realizacji kontroli w jednostkach organizacyjnych 
Powiatu Poznańskiego prowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli, za lata 2017 – 2019,  
w zakresie gromadzenia środków publicznych, w tym ustalenie procedur wewnętrznych w zakresie 
gromadzenia środków publicznych, ustalenie i windykacja należności, ewidencja rozrachunków, 
zawieranie umów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz sprawdzenia stopnia 
realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach przeprowadzonych przez 
Wydział Audytu i Kontroli. 

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu dnia 13 sierpnia 2019 r. decyzji Starosty 
Poznańskiego nr 30/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie drogi powiatowej nr 2406P na skrzyżowaniu z ul. Północną i Południową wraz  
z budową sygnalizacji świetlnej w m. Promnice, gmina Czerwonak, powiat poznański, 
województwo wielkopolskie z rygorem natychmiastowej wykonalności. Własnością Powiatu 
Poznańskiego są nieruchomości: gmina Czerwonak, obręb Promnice, ark. 5, dz. o nr ewid. 
63/5,108/3, 63/3. 

6. Zarząd Powiatu przyjął informację o działalności Spółdzielni Socjalnej „KOSTRZYNIANKA”  
w Kostrzynie i Spółdzielni Socjalnej WYKON” w Pobiedziskach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2018 r. 

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą zmian wysokości wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli wg stanu na koniec miesiąca sierpnia br.  Ponieważ rzeczywista liczba oddziałów  
w danej szkole/placówce nie jest jeszcze pewna z uwagi na trwające postępowanie rekrutacyjne 
na rok szkolny 2019/2020 (tzw. „podwójny rocznik") ostateczne kwoty dodatku funkcyjnego  
i motywacyjnego  dla Dyrektorów zostaną przedstawione w miesiącu wrzesień - październik 2019 
r. W momencie uzyskania informacji o rzeczywistej liczbie oddziałów w danej szkole/placówce 
wysokości dodatków: funkcyjnego i motywacyjnego dostosowane zostaną do stanu faktycznego.  
 

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Żytniej w Plewiskach wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem, gm. Komorniki. Własnością Powiatu są nieruchomości: gm. 
Komorniki, obręb Plewiska, ark. 7, dz. o nr ewid. 717, 720. 

9. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat naboru do klas pierwszych na rok szkolny 
2019/2020 w szkołach prowadzonych przez powiat poznański. Dane ostateczne wprowadzone 
zostaną do Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 30 września 2019 r. 

10. Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej nr 33/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. polegającej na budowie ulicy Rolnej  
w Kicinie, gm. Czerwonak. 
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11. Zarząd Powiatu zapoznał się z materiałami do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 r. 
(pismo z dnia 13.09.2019 r.) przedstawionymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, które 
zostaną również przekazane do Miasta Poznania w celu zaopiniowania. Materiały zawierają 
Informację o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu za I półrocze 2019 r. oraz Program 
funkcjonalno-użytkowy dot. klimatyzacji w budynku B Powiatowego Urzędu Pracy.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Anna Koziołkiewicz  
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 23.09.2019 r.  
 


