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OP.0021.8.2019 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 23 września do 25 października 2019 roku 
 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 
W okresie od 23 września 2019 r. do 25 października 2019 r. odbyło się 9 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
 
1. 23 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 Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
2. 25 września 2019 r., godz. 14:15, w którym udział wzięli: 

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

3. 30 września 2019 r., godz. 11:45, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski  
 Członek Zarządu    Piotr Zalewski  
 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
 oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 
4. 3 października 2019 r., godz. 8:30, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu    Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 

  oraz 
  Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska, 
  
5. 4 października 2019 r., godz. 9:00, 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, 
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6. 9 października 2019 r., godz. 14:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu    Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
 

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

 
8. 17 października 2019 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 

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

9. 22 października 2019 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
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 –  15 postanowień, 
2. w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie”, 

3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Renowacja elewacji zewnętrznej 
drewnianego budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie III etap: weranda oraz ochrona 
przed zawilgoceniem i odpryskiem wody opadowej” przez Panią Katarzynę i Zbigniewa Bekasiak.  
Prace wykonane zostały w terminie określonym w umowie oraz złożone zostało 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 wniósł uwag. Zarząd przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę dotacji 
20.000,00 zł brutto, 

4. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty 
Poznańskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
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dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zarząd powołał 
komisję w składzie: 
1) Jacek Szeszuła – zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu  

w Poznaniu, 
2) Ewa Pomin – członek Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Poznaniu, 
3) Kalina Grzelak – prezes Zarządu Oddziału ZNP Powiatu Poznańskiego, 
4) Wojciech Misko – zastępca przewodniczącego O.M. NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 

i Wychowania, 
5) Monika Lis-Nożyńska – dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.  

Tryb i zasady działania komisji określa załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu 
Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2005 r., 

5. w sprawie rozbudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku przy ulicy Jackowskiego 18,  
w Wydziale Komunikacji i Transportu (pomieszczenie nr 035, 037, sala operacyjna). Zarząd 
postanowił zlecić rozbudowę lokalnej sieci komputerowej firmie T.T. SYSTEM SP.J. z siedzibą  
w Poznaniu. Całkowity koszt zakupu nie przekroczy kwoty 6.839,66 zł brutto. Rozbudowa sieci 
komputerowej niezbędna jest dla podłączenia dodatkowych terminali płatniczych należących do 
systemu CEPIK 2, 

6. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na dostawę urządzeń sieciowych (przełączniki  
i moduły) wraz z usługami dla dostarczonego sprzętu – z firmą SOLIDEX S.A. z siedzibą w Krakowie. 
Łączny koszt umowy wyniesie 39.767,10 zł brutto, z w tym dostawa urządzeń sieciowych 
(przełączniki i moduły) – 37.496,80 zł brutto, usługi serwisowe – 2.270,30 zł brutto, 

7. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego” w 2019 roku (kontynuacja). Zarząd zatwierdził wybór podmiotu leczniczego – 
„EDICTUM” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Na realizację Programu Powiat Poznański udzieli dotacji 
w wysokości 120.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna oferta podmiotu 
leczniczego,  

8. w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie  
na zawarcie aneksu do zawartej w dniu 27.08.2019 r. umowy nr 3/2019 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. Zwiększona zostanie   
o 0,65 m2 powierzchnia użytkowa najmu na pierwszym piętrze budynku zlokalizowanego na ww. 
nieruchomości, w celu umieszczenia jednego dodatkowego automatu spożywczego. Tym samym 
łączna powierzchnia użytkowa najmu w budynkach zwiększy się z 2,40 m2 do 3,05 m2, a liczba 
automatów spożywczych z czterech do pięciu. Pozostałe zapisy umowy pozostaną bez zmian,  

9. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Modernizacja 
zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu 
Poznańskiego; zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej, 

10. 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 3 części (część nr 1 
– przygotowanie nauczycieli z LO w Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych  
z matematyki z wykorzystaniem GeoGebra; część nr 2 - przygotowanie nauczycieli z LO  
w Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki; części nr 3 - przygotowanie 
nauczycieli z  ZS nr 2 w Swarzędzu do prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki, zatwierdzenia 
Ogłoszenia, powołania komisji przetargowej, 

11. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wymianę oświetlenia na energooszczędne, wraz z malowaniem sufitów,  
w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2; zatwierdzenia SIWZ; powołania 
komisji przetargowej,  
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12. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Lema wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości Mosina”. Zarząd pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję. 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 wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa dróg gminnych, ul. Bocznej  
od km 0+000,00 do km 0+377,63 oraz ul. Polnej od km 0+592,05 do km 0+752,62 (odcinek pomiędzy 
ul. Rolną, a ul. Boczną) od km 0+000,00 do km 0+039,07 (odcinek pomiędzy ul. Boczną,  
a ul. Dworcową), wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Boczną, w miejscowości 
Golęczewo, gmina Suchy Las, wykonywana w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo, w gminie Suchy Las”. Wniosek zawiera 
wszystkie elementy zgodnie z art. 11bust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zarząd pozytywnie 
zaopiniował ww. inwestycję. W zakresie planowanej inwestycji realizowanej na skrzyżowaniu  
z drogą powiatową nr 2428P (ul. Lipową), wymagane jest uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi, 
jakimi jest ZDP w Poznaniu,   

14. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, z podziałem na 3 części (część nr 1 – 
dostawa stacji roboczych; część nr 2 – dostawa oprogramowania oraz usług Software Assurance na 
oprogramowanie, część nr 3 – dostawa usług serwisowych na urządzenia sieciowe); zatwierdzenia 
SIWZ; powołania komisji przetargowej,  

15. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr ZP.272.00039.2019 z dnia  
19.07.2019 r. na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Zmiana 
dotyczy wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 07.10.2019 r. Dostęp do edycji w Bazie 
Azbestowej zapewniały gminy bezpośrednio wykonawcy prac. Mimo wcześniej złożonych deklaracji 
o umożliwieniu dostępu do Bazy, faktyczny czas jego pozyskania znacznie się wydłużył  
z powodów niezależnych od wykonawcy. W efekcie nastąpiło wstrzymanie niektórych prac, dlatego 
wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, bez 
konieczności zmiany jego zakresu,  

16. w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
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. Zarząd wyraził 
zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie, która 
zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 793,29 zł brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do dnia 31.12.2020 r.,  

17. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na monitoring osuwiska zlokalizowanego  
w Czapurach, gm. Mosina (nr ewidencyjny w bazie SOPO 30-31-105-084301) z firmą Usługi 
Geodezyjne Marianna Kaczmarek z siedzibą w Brudzew. Wartość prac ustalono na łączną kwotę 
brutto 27.100,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021. Wartość prac w roku 2019 
ustalono na łączną kwotę brutto 10.100,00 zł, w roku 2020 ustalono na łączną kwotę brutto 
11.000,00 zł, a w roku 2021 na kwotę brutto 6.000,00 zł,  

18. postanowienie w sprawie powołania Pani Anny Walczak-Husiar rzeczoznawcę majątkowego jako 
biegłego w postępowaniu w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości lokalowych 
będących własnością Powiatu Poznańskiego, położonych w mieście Luboń na działce nr 74/9, 

19. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2019,  
20.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego 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 Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Biuro Obsługi 
Budownictwa Kazimierz Symko, z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 2.800,00 zł brutto. Funkcję inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia 
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do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej lub 
konstrukcyjno - budowlanej pełnić będzie Pan: Kazimierz Symko i Pan Radosław Zięba. Termin 
realizacji zamówienia, zaplanowany został przez cały okres prowadzenia Inwestycji,  
a termin jej przewidywanej realizacji wynosi do 10 tygodni od dnia przekazania terenu budowy,  

21. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, 
prowadzącego stację demontażu pojazdów, do odbioru z parkingu  i demontażu pojazdów (Fiat 
Palio Weekend PZ 5297E), wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego  
w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Upoważnienie wydane zostało na okres od  
30 września 2019 r. do 11 października 2019 r.,  

22. w sprawie uznania celowości i wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pt. „Program psychologiczno-terapeutyczny Partner”. Oferta Fundacji PCPS – 
Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu umieszczona została na okres  
7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, w siedzibie Starostwa, na stronie 
internetowej Powiatu, 

23. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej 
w Poznaniu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na realizację usług polegających na świadczeniu 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego  
w powiatowych przewozach pasażerskich, w granicach administracyjnych Powiatu Kościańskiego, 
Powiatu Międzychodzkiego, Powiatu Nowotomyskiego, Powiatu Obornickiego, Powiatu 
Śremskiego, Powiatu Poznańskiego, Miasta Poznań oraz gmin leżących w ich granicach.  Wartość 
usług, ustalono na kwotę brutto 5.591.460,00 zł, w tym należny podatek VAT. Środki na powyższy 
cel zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2019 r. w wysokości  
1.400.634,81 zł oraz w Wieloletniej Prognozie Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023  
w wysokości 4.190.825,19 zł. Umowa została zawarta zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.) na okres 
od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r., 

24. w sprawie wydania pozytywnej  opinii w sprawie wydania pozytywnej opinii w sprawie decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Swarzędza – etap I,  
odc. od ul. Rabowickiej w Jasinie do ul. Średzkiej w Rabowicach Wniosek zawiera wszystkie 
elementy  zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie  dróg publicznych, 

25. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę wody, za pomocą sieci wodociągowej, 
z urządzeń zaopatrzenia w wodę do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, 
położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26, wyłączenia na podstawie art. 17 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, z udziału w postępowaniu kierownika zamawiającego. Zarząd wyraził zgodę 
na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: Aquanet S.A. 
z siedzibą w Poznaniu, która zaoferowała realizację zamówień dla szacowanych ilości w okresie  
1 roku za kwotę 2.889,30 zł brutto. Zamawiający będzie płacił za faktycznie wykonane usługi,  
a koszty będą obliczane na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres nieoznaczony. Z postępowania 
wyłączony został Pan Jan Grabkowski, wchodzący w skład organu, jakim jest kierownik 
zamawiającego,  

26. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu 
zdrowia publicznego pn. „Zdrowy senior - edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych  
i innych zburzeń psychicznych” w 2019 r. Zarząd zatwierdził wybór oferty Fundacji PETRA Senior  
z siedzibą w Poznaniu ul. Zygmunta Krasińskiego 4. Na realizację ww. zadania została udzielona 
dotacja w kwocie 17.000,00 zł, 

27. w sprawie wydania opinii w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej  
pn.: „Budowa ulicy Cysterek w Owińskach”, gm. Czerwonak. Zarząd pozytywnie zaopiniował ww. 
inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia  
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10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, 

28. w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Poznańskiego w konkursie „Samorządowy Lider 
Edukacji – 2019”. Udział w konkursie wymaga wniesienia opłaty certyfikacyjnej w wysokości 
6.027,00 zł brutto, 

29. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu 
dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz przebudową drogi”. 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, 

30. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Stolarczykowi administratorowi 
nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, prowadzącemu działalność gospodarczą 
pod nazwą FALO Nieruchomości z siedzibą w Poznaniu. Pełnomocnictwo obejmuje 
reprezentowanie Powiatu Poznańskiego przed organami administracji publicznej, w postępowaniu, 
którego przedmiotem jest rewitalizacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8. 
Upoważnienie jest ważne na czas pełnienia funkcji administratora ww. nieruchomości, 

31. 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 5 grudnia 
2019 roku, 

32. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania  pn.  „Pobiedziska, parafia  
pw. Św. Michała Archanioła (XII w.) – ratunkowy  remont dachu kościoła pokrytego łupikiem –  
ETAP II - część połaci południowej” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła  
w Pobiedziskach.  Parafia wykonała w terminie prace określone w umowie z 9 lipca 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. Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania  
ww. zadania na kwotę 122.300,00 zł brutto, 

33. w sprawie określenia procedur zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Z uwagi na nowelizacje ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie konieczne było dostosowanie procedur do zmienionych przepisów prawa,  

34. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ul. Lipowej w m. Swadzim”  
gm. Tarnowo Podgórne.. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy  
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych,  

35. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę wyposażenia biurowego, z podziałem na 4 części (Cześć nr 1 – 
artykuły biurowe, Część nr – 2 – papier, Część nr 3 – materiały eksploatacyjne do urządzeń 
kopiująco-drukujących; Część nr 4 – materiały archiwizacyjne); zatwierdzenia SIWZ; powołania 
komisji przetargowej,  

36. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Zespołu 
Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24; zatwierdzenia SIWZ; 
powołania komisji przetargowej, 

37. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego 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. Zarząd zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, za kwotę 
1.909.588,77 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 12 grudnia 
2023 r.,  

38. w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Poznaniu do zawarcia umowy kredytu  
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ul. Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Do zawarcia 
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umowy wskazani zostali: Starosta Jan Grabkowski oraz Wicestarosta Tomasz Łubiński. Zawarcie 
umowy kredytowej jest następstwem przeprowadzonej procedury przetargowej, 

39. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy 
aluminiowej oraz odbiór i zniszczenia poprzez pocięcie i złomowanie wycofanych z eksploatacji 
zużytych tablic rejestracyjnych; zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej, 

40. w sprawie niewyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie dotyczącej inwestycji  
pn. Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki 
w Mosinie, ul. Topolowa 2., zawartej z  firmą Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak 
w Lwówku, dla ww. inwestycji,  

41. w sprawie wydania pozytywnej opinii w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej pn. „Budowa ulicy Krótkiej w Kobylnicy”, 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,  

42. w sprawie przyznania stypendium Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przyznał stypendia 76 uczniom 
spełniającym kryteria regulaminy przyznawania stypendium Rady Powiatu. Warunkiem koniecznym 
do otrzymywania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w szkole 
prowadzonej przez powiat, równej co najmniej 5,0. Stypendium przyznawane jest na okres roku 
szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy) w kwocie 250,00 zł netto miesięcznie 
Stypendia przyznano uczniom: ZS nr 1 w Swarzędzu – 18, ZS nr 2 – 11, LO w Puszczykowie - 19, ZS 
w Kórniku - 9, ZS w Bolechowie 8,  ZS w Rokietnicy -8, ZS w Mosinie -2, SOS-W w Owińskach – 1, 

43. w sprawie przyznania Nagrody Starosty Poznańskiego uczniom za wybitne osiągnięcia dla: 
uczennicy ZS nr 2 w Swarzędzu – 4.000,00 zł brutto, ucznia LO w Puszczykowie 2.400,00 zł brutto, 
uczennicy ZS nr 2 w Swarzędzu 2.000,00 zł brutto, ucznia ZS nr 2 w Swarzędzu  1.000,00 zł brutto. 
Ponadto przyznano 21 nagród w wysokości 600,00 zł brutto uczniom szkól prowadzonych przez 
powiat, szkół branżowych I stopnia/ klas zasadniczej szkoły zawodowej, 

44. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 
„Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami  Pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w roku 2020”. Z konsultacji  przeprowadzonych zarówno w formie elektronicznej 
oraz w formie spotkań konsultacyjnych nie skorzystały żadne podmioty, 

45. w sprawie zgłoszenia kandydatury Zespołu Kameralnego Amici Canti z Buku do „Nagrody Głównej 
Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego 2019”, 

46. w sprawie  wyrażenia zgody na podpisanie umowy na dostawę kart HB oraz serwisów 
producenckich dla serwerów. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą PRODATA  
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na dostawę kart HBA Lenovo DCG Emulex 16Gb z modułem SFP+ 
oraz serwisów producenckich dla czterech serwerów x3650. Łączny koszt umowy wyniesie: 
46.617,00 zł brutto w tym: dostawa czterech kart HBA - 9.840,00 zł brutto, dostawa usług 
serwisowych producenta - 36.777,00 zł brutto, 

47. w sprawie wydania pozytywnej opinii w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn. „Budowa ulicy Rivoliego, Agrestowej i Mokrej w Zalasewie”, 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, 

48. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pt. „Program psychologiczno-terapeutyczny 
Partner” (dla sprawców przemocy w rodzinie), Fundacji PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki 
Społecznej w Poznaniu. Na realizację zadania  przeznacza się w 2019 r. kwotę 9.850,00 zł brutto, 

49. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę biblioteki taśmowej, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej, 

50. w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia fakultatywne w II półroczu 2019 r. dla uczniów 
klas maturalnych, w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański, w następujący sposób:  
ZS Rokietnica - 5.174,00 zł, ZS Mosina - 2.120,00 zł,  ZS Kórnik - 3.986,00 zł, LO Puszczykowo - 
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8.651,00 zł, ZS nr 1 Swarzędz - 10.855,00 zł, ZS nr 2 Swarzędz - 6.870,00 zł, ZS Bolechowo -  
5.344,00 zł, 

51. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023, 
52. w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Nagrody przyznano 

14 nauczycielom,  w wysokości 2.500,00 zł brutto każda, wg załącznika. Łącznie przyznano nagrody 
na kwotę 35.000,00 zł, 

53. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania  
pn. Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Pl. Przemysława 9 – etap. I. Zmiana dotyczy   
przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 14 listopada 2019 r., 

54. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie Powiatowego Konkursu Piosenki 
Patriotycznej i Żołnierskiej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej 
Goślinie, w kwocie 500,00 zł, 

55. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów firmę „PERS” 
Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie,  do odbioru z parkingu i demontażu dwóch pojazdów, wobec 
których orzeczono  przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo  
o ruchu drogowym. Termin obowiązywania upoważnienia - do dnia 28 października 2019 r.,  

56. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursów prawa jazdy, zatwierdzenia 
Ogłoszenia, powołania komisji przetargowej, 

57. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi  
i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej zlokalizowanej  
w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,  

58.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie trzyletniej usługi dostępu on-line poprzez sieć Internet 
do Systemu Informacji Prawnej (SIP) wraz ze szkoleniem, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej, 

59.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na remont instalacji oświetleniowej polegający na wymianie 
oświetlenia w segmencie D w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 
18, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,  

60. 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 zawartej z firmą PERSPEKTYWA Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z siedzibą  
w Krakowie,  

61.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług w sieci  telefonii komórkowej wraz z usługą 
bezprzewodowej transmisji danych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
Przedsiębiorstwu Orange Polska SA z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres od 31 października 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. lub do wykorzystania 
kwoty 59.000,00 zł brutto,  

62.  w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Poznaniu Informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych Powiatu Poznańskiego  za rok szkolny 2018/2019, 

63. 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 Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umów  
z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. w zakresie: 

  Część nr 1 - Warsztat Szkolny (ciągnik), zlokalizowany w Poznaniu, ul Rubież 20, wchodzący  
w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy - DEVISIONER Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. Wykonawca 
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zaproponował realizację zamówienia za kwotę 96,000,00 zł brutto i zobowiązał się, iż dostawę  
i montaż przeprowadzi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania urnowy, a także 
udzieli 24 miesięcy gwarancji na zaproponowany ciągnik, 

 Część nr 7 - Pracownie gospodarki materiałowej, środków transportu i logistyki, zlokalizowane  
w Zespole Szkół w Kórniku - MPC Paweł Oleksiewicz, z siedzibą w Kutnie. Wykonawca zaproponował 
realizację zamówienia za kwotę 148.720,00 zł brutto i zobowiązał się, iż dostawę i montaż 
przeprowadzi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, a także udzieli  
24 miesięcy gwarancji na wybrane urządzenia, 

64. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Bankowi Handlowemu SA w Warszawie na wydanie przedpłacowych 
kart płatniczych wraz z obsługą operacji dokonywanych przy ich użyciu. Zamówienie związane jest 
z likwidacją kasy od dnia 1 stycznia 2020 r. Zaproponowane przez Bank warunki wydania i obsługi 
kart są nieodpłatne z wyjątkiem pobrania gotówki w innych bankomatach, czego zamawiający nie 
przewiduje. Maksymalna kwota wydatków w czasie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty 
300,00 zł, 

65. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w ramach zadania 
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00050.2019   
z dnia 17 września 2019 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn. Remont pomieszczeń na III piętrze oraz 
malowanie sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 
18, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej, 

66. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę biblioteki taśmowej. Unieważnia się 
postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 103.320,00 zł brutto, 

67. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  
przetargu nieograniczonego na dostawę biblioteki taśmowej, zatwierdzenia SIWZ, powołania 
komisji przetargowej, 

68. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie  
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług usuwania i przechowywania na parkingu 
strzeżonym pojazdów z powiatu poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia  
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.), zatwierdzenia 
SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

69. w sprawie  akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo Nr 4/OWIŃSKA. Zarząd zaakceptował 
projekt umowy o podwykonawstwo nr 4/OWIŃSKA, dotyczącej wykonania robót budowlanych - 
kompleksowe wykonanie prac wykończeniowych muru na odcinku C-D, w zakresie określonym  
w § 1 ust. 2 umowy, dla przedsiębiorcy Nadziei Tolwaj, działającej pod firmą PRESTIGE Nadzieja 
Tolwaj w Śremie, 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 1, Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę ORLIKON sp. z o. o.  
z siedzibą w Poznaniu,  

70. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr ZP.272.00032.2019 z dnia  
26 czerwca 2019 r. zawartej z firmą Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na 
usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Zmiana umowy dotyczy terminu 
wykonania zadania, który wydłużony został z 25 października 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r.   

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

 
1. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych – cześć Ceradz Kościelny i Jankowice – dla terenów 
położonych w centrum Jankowic – część II, gm. Tarnowo Podgórne – projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny 
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zieleni urządzonej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny dróg wewnętrznych - parkingi oraz tereny dróg 
wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

2. uzgodnienia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obejmujących obszary w Tarnowie Podgórnym - projekt planu wyznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej; tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy 
usługowej lub obiektów produkcyjnych, tereny zieleni urządzonej, tereny parkingu publicznego  
i zieleni urządzonej, tereny dróg publicznych, tereny komunikacji publicznej - ciągi piesze  
lub rowerowe, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

3. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Walerianowo i części wsi Szreniawa w rejonie ulicy Poznańskiej, gm. Komorniki - projekt planu 
wyznacza tereny: tereny kultury, kultury fizycznej i edukacji publicznej, teren kultury fizycznej, teren 
wód powierzchniowych śródlądowych lub zieleni krajobrazowej, teren drogi publicznej klasy 
dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

4. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku 
przemysłowego w Niepruszewie, gm. Buk - projekt planu wyznacza: tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej, 
tereny zieleni krajobrazowej, las, tereny rowów, tereny infrastruktury technicznej - 
elektroenergetyka, tereny infrastruktury technicznej – gazownictwo; tereny drogi publicznej, klasy 
głównej, tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej oraz tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polnej 
w Murowanej Goślinie – etap I – projekt planu wyznacza teren obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kiekrz -  
Północ – ETAP I, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: teren rolniczy, teren ciągu pieszo-
rowerowego. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie 
w rejonie ul. Starczanowskiej - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zieleni urządzonej, tereny dróg wewnętrznych, 
tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, teren infrastruktury technicznej. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

8. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei  Metropolitalnej na obszarze gminy Buk - projekt planu 
wyznacza: teren obszaru kolejowego lub zabudowy usługowej, teren zieleni nieurządzonej, teren 
obszaru kolejowego, tereny dróg publicznych, klasy lokalnej oraz teren drogi wewnętrznej. Celem 
zmiany planu jest przede wszystkim zmiana przeznaczenia części działki o nr ewid. 25/12 z drogi 
publicznej KDD na drogę wewnętrzną KDW. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

9. uzgodnienia projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczewo, obejmujący tereny położone w Nagradowicach oraz Śródce, gm. Kleszczewo - projekt 
planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, 
teren zabudowy usług publicznych, teren zabudowy usług oświaty oraz usług publicznych, tereny 
placów publicznych, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, tereny dróg wewnętrznych, 

10.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Kiekrz, dla działek 90/25, 90/27, 90/29, gm. Rokietnica - projekt planu wyznacza: 
teren zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz teren drogi publicznej klasy zbiorczej. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy  
ul. Parkowej w Rumianku oraz przy ul. Szkolnej w Rumianku i Górze, gm. Tarnowo Podgórne  - 
projekt planu wyznacza: tereny rolnicze, tereny usług sportu rekreacji, teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

12. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczewo, obejmującego działki nr ewid. 146/10, 146/11, 146/122 i część 146/21, zlokalizowane 
w Tulcach - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 
komunikacji - teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

13. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczewo, obejmującego część działki nr ewid. 19/5, położonej w Śródce - projekt planu wyznacza: 
teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy  usługowej. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

14. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczewo, obejmującego działki nr ewid. 355/2, położoną w Szewcach, obręb Gowarzewo oraz  
113 położoną w Krerowie pod budowę elektrowni fotowoltaicznej, gm. Kleszczewo - projekt planu 
wyznacza: tereny lokalizacji ogniw fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kW wraz ze 
strefami ochronnymi, teren zieleni naturalnej, teren lasu. Poza granicami opracowania przebiega 
droga powiatowa nr 2446P relacji Krerowo – Markowice - Węgierskie. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

15. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczewo, obejmującego działkę nr ewid. 15/72, położoną w Kleszczewie - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny komunikacji - tereny dróg 
wewnętrznych. 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 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu 

Poznańskiego za lata 2019 i 2020, 
4. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych 

pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia,  
a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, 

5. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/307/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 października 
2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadań publicznych w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2389P -  ul. Stawna w m. Głuchowo oraz 2388P 
– ul. Bukowa w m. Walerianowo, 

6. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/568/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2387P - ul. Szkolna w m. Plewiska, 

7. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/569/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2390P - w m. Wiry, 

8. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w roku 2020”, 

9. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/140/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września  
2019 r. 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, 
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10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, 
położonej w gminie Kostrzyn, obrębie Siedlec, działki nr 207/4 i 208/4,  

11. w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Pobiedziska.  

 
V. PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

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

oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 
2. Zarząd Powiatu uznał za zasadne zorganizowanie nauczania indywidualnego dla 17 uczniów ze szkół 

prowadzonych przez Powiat Poznański.  
3. Zarząd Powiatu zapoznał się z Informacją uzupełniającą, dotyczącą podstawowych kwot dotacji  

w 2019 r. dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Poznańskiego.  
4. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu  

o kontroli realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz kontroli, która obejmować 
będzie kontrole trzech wybranych uchwał, powierzonych do realizacji Zarządowi Powiatu w roku 
2018.   

5. Zarząd Powiatu zapoznał się i udzielił odpowiedzi na wnioski zgłoszone podczas XII sesji Rady 
Powiatu w Poznaniu w dniu 25.09.2019 r.: 
a) Radnego Powiatu Jarosława Dobrowolskiego dot. remontu drogi powiatowej nr 2394P na 

odcinku od m. Boduszewo do m. Zielonka, 
b) Radnego Powiatu Jarosława Dobrowolskiego dot. rozważenia możliwości ufundowania 

zestawu ogniw na łańcuchu, który otrzymuje Król Żniwny, zwycięzca zawodów w strzelectwie 
organizowanych przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie Murowana Goślina, 

c) Radnych Powiatu dot. umieszczenia znaków ostrzegawczych na  przejściu dla pieszych lub 
zmiany oznakowania w rejonach szkół oraz przystanków autobusowych, z których są 
realizowane dowozy dzieci  do szkół we wsi Pomarzanowice, Biskupice, Gołuń.  

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o:  
a) wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej na budowę nowego i rozbiórkę istniejącego wiaduktu 
drogowego nad linią kolejową nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna w pasie drogi 
powiatowej nr 2393P ul. Gnieźnieńska w m. Murowana Goślina, 

b) wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 37/2019 o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej pn. „Dopiewo – budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od ul. Stawnej  
do ul. Wiosennej” z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, 

c) wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej obejmującej 
budowę ścieżki rowerowej, przebudowę drogi powiatowej nr 2490P, na odcinku od drogi 
wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo, 

d) wydaniu 19 września 2019 r. decyzji nr 36/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
na budowę ulicy Żytniej w Plewiskach wraz z odwodnieniem i oświetleniem, gmina Komorniki), 

e) wydaniu w dniu 3 października 2019 r. decyzji  Starosty Poznańskiego nr 40/2019 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Swarzędzkiej w Kicinie (od ul. 
Wiejskiej do ul. Poznańskiej).  

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z Informacją o szkołach niepublicznych, które są uprawnione  
do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2020 r.   

 
 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 29.10.2019 r.  


