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OP.0021.9.2019 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 28 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r. 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 

W okresie od 28 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r. odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
1. 28 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, 
2. 4 listopada 2019 r., godz. 14:00, 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. 8 listopada 2019 r., godz. 11:00, 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. 13 listopada 2019 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu    Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz   

5. 15 listopada 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.  

 
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 12 postanowień  
(1 – o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających 
rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, 
Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla 
MOF Poznania oraz wydania upoważnienia do czynności związanych z realizacją projektu.  
Zarząd udzielił: 
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1) Pani Elżbiecie Bijaczewskiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  
2)  Pani Aldonie Janyszak - Laska - I Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
3) Panu Tomaszowi Woźnicy - II Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  
pełnomocnictwa rozłącznego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją 
projektu oraz podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją-projektu, w szczególności 
do: podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, zawarcia umowy o dofinansowanie; 
zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji projektu; zawierania umów cywilnoprawnych 
wymaganych procesem wdrażania projektu; podpisywania wniosków o płatność oraz wszelkich 
innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania projektu finansowego i merytorycznego 
rozliczania projektu zgodnie z zawartą umową. Potwierdzona została ważność czynności prawnych 
dokonanych w 2019 r. przez Dyrektora PCPR w imieniu i na rzecz powiatu, związanych z realizacją 
projektu,  

5. w sprawie unieważnienia 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 Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  
w Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu 
GeoGebra, część nr 2 - przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki, część nr 3 - 
przygotowanie nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu do prowadzenia zajęć dodatkowych  
z robotyki), ponieważ nie złożono żadnej oferty,  

6. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie kalendarza trójdzielnego na rok 2020.  
Drukarnia Sil-Veg-Druk s.c. J. Pawelak, D. Pełka, D. Śmich z siedzibą w Lublińcu złożyła 
najkorzystniejszą ofertę na wykonanie 6.500 sztuk kalendarzy, za kwotę 47.970,00 zł brutto. 
Gotowy kalendarz zostanie dostarczony w terminie do 20 dni roboczych od daty podpisania 
umowy,  

7. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Remont dachu Kościoła  
w Lusowie - etap 3" przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła  
w Lusowie na kwotę 59.259,19 zł brutto. Parafia w Lusowie wykonała w terminie prace określone 
w umowie z dnia 14 czerwca 2019 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania pn. „Remont 
dachu Kościoła w Lusowie - etap 3" 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 do niego uwag,  

8. w sprawie skierowania do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego, z organizacjami, których 
działalność statutowa dotyczy przedmiotu uchwały. Konsultacje zostaną przeprowadzone  
od 29 października do 6 listopada 2019 r.  w formie elektronicznej oraz dwóch spotkań z udziałem 
przedstawicieli powiatu,  

9. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę oświetlenia na energooszczędne, 
wraz z malowaniem sufitów w ZS im. A. Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2 oraz wybór oferty 
złożonej przez Optima Centrum Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Łodzi, w której zaproponowano 
wykonanie zamówienia za kwotę 242.123,13 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, iż udzieli 60 
miesięcy gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Termin realizacji zadania zaplanowany został 
na okres do 6 tygodni od daty przekazania terenu budowy. Zamówienie zostanie zrealizowane  
w ramach projektu: Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła. 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020,  

10. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego Pani Agnieszce 
Naglak, zamieszkałej w Kostrzynie, przedstawicielowi spółki EPI POLSKA sp. z o.o. z siedzibą 
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w Poznaniu - Wykonawcy inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynków 
szeregowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w celu ich 
adaptacji na mieszkania chronione, do składania i podpisywania pism oraz odbioru decyzji, a także 
do występowania w imieniu Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego, przed urzędami administracji 
publicznej i instytucjami, w sprawach związanych z ww. inwestycją,  

11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 19 grudnia 2018 r., dotyczącej 
wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Poznaniu w 2019 r. z lekarzem 
internistą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Śpikowska. Zmiana dotyczy zwiększenia 
maksymalnej kwoty jaką przeznaczono na realizację zamówienia o 4.120,00 zł. Łączny koszt usługi 
nie może przekroczyć kwoty 84.120,00 zł brutto,  

12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  aneksu do umowy z dnia 19 grudnia 2018 r., dotyczącej 
wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Poznaniu w 2019 r. z lekarzem 
chirurgiem: Specjalistyczna Chirurgiczna Praktyka Lekarska Mariusz Ganske. Zmiana dotyczy 
zwiększenia maksymalnej kwoty jaką przeznaczono na realizację zamówienia o 11.480,00 zł. Łączny 
koszt usługi nie może przekroczyć kwoty 90.480,00 zł brutto,  

13. w sprawie wydania pozytywnej opinii w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn. „Budowa ulicy Storczykowej w Kostrzynie”, gm. Kostrzyn.   Wniosek dotyczący ww. 
inwestycji 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,  

14. w sprawie wydania pozytywnej opinii w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Nowowiejskiego w Gruszczynie”, gm. Swarzędz.  
Wniosek dotyczący ww. inwestycji 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,  

15. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ulicy Wierzbowej  
w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką”. Wniosek w sprawie ww. inwestycji 
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,  

16. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej, ulicy 
Wiśniowej od km. 0+000,00 do km 0+317,36 oraz od km 0+000,00 do km )+163,84 w miejscowości 
Golęczewo, gmina Suchy Las, wykonana w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w gminie Suchy Las”. Wniosek w sprawie ww. 
inwestycji 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,  

17. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów 
przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 r. 
Konkurs wyłączony jest ze stosowania uchwały nr 713/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia  
4 października 2019 r. 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.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, 
stanowi załącznik do uchwały. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wraz  
z udzieleniem dotacji, która będzie pokrywać pełne koszty realizacji zadania. Uchwała 
opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego 
(www.bip.powiat.poznan.pl), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. 
Jackowskiego 18 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Powiatu Poznańskiego (www.powiat.poznan.pl),  

18. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Logistycznej oraz Pracowni 
Informatycznej w ramach projektu pt. „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek 
kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” do Zespołu 
Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Wartość przekazanego wyposażenia do 
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Pracowni Logistycznej wynosi 68.688,26 zł brutto, a do Pracowni  Informatycznej 44.992,49 zł 
brutto, 

19. w sprawie podpisania umowy na wznowienie usług opieki autorskiej na oprogramowanie Podatki 
i Opłaty Lokalne (moduł wieczyste użytkowanie) WYDRA na okres 3 lat, z firmą Sputnik Software 
Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu. Całkowity koszt zlecenia wynosi 14.760,00 zł brutto. Płatność  
będzie w trzech rocznych  ratach z budżetu na rok 2020, 2021 i 2022, w wysokości 4.920,00 zł 
każda, 

20. w sprawie wyrażenia zgody Domowi Dziecka w Kórniku - Bninie na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia o powierzchni 47,50 m2 znajdującego się na parterze budynku administracyjnego 
Domu Dziecka, zlokalizowanego na nieruchomości położonej na terenie gminy Kórnik, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Bnin, ark. mapy 8, działka nr 613/1 o pow. 3,9292 ha, 
zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01D/00032904/2, w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej - pracowni fotograficznej. Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu 
Poznańskiego w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Kórniku - Bninie. Umowa najmu zawarta 
zostanie z firmą Tomasz Siuda Fotopluma z siedzibą w Kórniku, na czas oznaczony, od 1 stycznia 
2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Szczegółowy sposób i zakres korzystania z nieruchomości w części 
objętej najmem określi umowa najmu, 

21. 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, Plac Przemysława 9 – etap I. Zarząd wyraził  zgodę 
na dokonanie zmian zapisów w Umowie nr ZP.272.00025.1019 - Część nr 2, zawartej w dniu  
6 czerwca 2019 r., ze spółką Orlikon sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dotyczących: zmniejszenia 
zakresu przedmiotu umowy, zmniejszenia wynagrodzenia za zmniejszenie zakresu przedmiotu 
umowy, o kwotę brutto 35.315,22 zł, tj.: do wysokości brutto 1.833.718,83 zł, 

22. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie analizy układu zasilania w zakresie 
przyłączenia do sieci energetycznej budynku Powiatu Poznańskiego, ul. Franowo 26 w Poznaniu,  
z uwzględnieniem zasilania dodatkowego,  ze spółką PowerOn sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  
(60-529), ul. Dąbrowskiego 77 a, na kwotę brutto 1.228,77 zł,  

23.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Konserwacja witrażu MB Królowa 
Niebios w Kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach” przez Parafię Rzymskokatolicką  
pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach. Parafia w Komornikach wykonała w terminie prace 
określone w umowie zawartej w dniu 31 maja 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 końcowe z wykonania ww. zadania na 
kwotę dotacji 18.500,00 zł  brutto,  

24.  w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu 
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie 
prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu 
poznańskiego w 2020 roku. Szczegółowe warunki naboru określa ogłoszenie o ww. stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Poznańskiego (www.bip.powiat.poznan.pl), w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej Powiatu Poznańskiego (www.powiat.poznan.pl), 

25.  w sprawie realizacji zamówienia polegającego na rozbudowie centrali telefonicznej wraz  
z aktualizacją aplikacji IP DECT MANAGER do najnowszej wersji. Zarząd postanowił zlecić ww. 
zadanie firmie T.T. SYSTEMS SP.J. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 7.521,95 zł brutto, 

26.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania pn. 
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynków szeregowych, zlokalizowanych  
w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w celu ich adaptacji na mieszkania chronione. 
Zarząd wyraził zgodę na zmianę umowy nr ZP.272.00080.2018, zawartej w dniu 28 grudnia 2018 r., 
ze spółką EPI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w przedmiocie zwiększenia zakresu 
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przedmiotu umowy (zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji alarmowej sygnalizacji włamania 
dla tych budynków) oraz zwiększenia wynagrodzenia za zwiększenie zakresu przedmiotu umowy      
o kwotę 47.538,00 zł brutto, tj. do wysokości 1.897.341,40 zł, 

27.  w sprawie unieważnienia części nr 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego,  
z podziałem na 3 części, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

28.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych 
z blachy aluminiowej oraz odbiór i zniszczenie poprzez pocięcie i złomowanie wycofanych  
z eksploatacji zużytych tablic rejestracyjnych. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez UTAL 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gruszczynie, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 
1.130.198,59 zł brutto. Ponadto, Wykonawca zaproponował:  

− termin dostawy tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia  
e-mailem 4 dni; 

− termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez Zamawiającego 
zamówienia e-mailem - 2 dni.  

Zamówienie będzie realizowane od dnia 1 stycznia 2020 r. do wykorzystania kwoty 1.011.197,68 zł 
brutto, nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,  

26.  w sprawie ponownego zatwierdzenia wyników części nr 11 postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i 
uruchomienie wyposażenia warsztatów i pracowni dydaktycznych w jednostkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem na 26 części. Zarząd zatwierdził 
w zakresie części nr 11 - Pracownie sprzedaży usług reklamowych, multimedialna i plastyczno-
techniczna, zlokalizowane w Poznaniu, ul. Rubież 20, wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi 
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy - wybór oferty złożonej przez Kombit Plus Sp. z o.o., Sp. k. 
z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 228.816,24 zł brutto. Termin realizacji zaplanowany został na okres 
do 37 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,  

27.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie trzyletniej usługi dostępu  
on-line poprzez sieć Internet do Systemu Informacji Prawnej (SIP) wraz ze szkoleniem. Zarząd 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez WOLTERS KLUWER POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą  
w Warszawie, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 247.525,20 zł brutto. 
Ponadto Wykonawca zaproponował dodatkowe funkcjonalności systemu: 

− Zasoby SIP zawierają informator gospodarczy: KRS, ogłoszenia w MSiG – TAK, 

− SIP zawiera usystematyzowany zakres piśmiennictwa oraz orzecznictwa – TAK, 

− SIP umożliwia grupowanie orzecznictwa w linie orzecznicze – TAK, 

− SIP posiada tytuły jednostek redakcyjnych aktów prawnych – TAK, 

− SIP posiada dostęp do zasobów dla aktów prawnych pn. Dzienniki Urzędowe Województw  
od 1999 roku – TAK, 

− SIP posiada wyszukiwarkę właściwości miejscowej danego sądu lub organu dla podanego 
adresu zamieszkania – TAK. 

Usługa dostępu realizowana będzie przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie 
wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2020 r.,  

28.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację imprezy mikołajkowo-gwiazdkowej 
dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego (w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych), w wysokości 20.000,00 zł brutto. 
Impreza zorganizowana zostanie dla ok. 120, w dniu 5 grudnia 2019 roku, w MK Bowling i Fitness 
Point w Galerii MM w Poznaniu. W programie imprezy planowane są atrakcje m.in. zawody  
w bowlingu, gry, zabawy i konkursy, opieka animatorów, spotkanie z Mikołajem oraz ciepły 
poczęstunek i słodkie upominki. Imprezę zorganizuje firma w Warszawie,  

29.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację spotkania integracyjnego osób 
niepełnosprawnych, w wysokości 7.995,00 zł. W związku z przypadającym w dniu 3 grudnia  
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2019 r. Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, zaplanowano zorganizowanie tego 
dnia spotkania integracyjnego niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego. Udział  
w nim wezmą uczestnicy 9 warsztatów terapii zajęciowej, uczniowie/wychowankowie 2 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Mosinie i Owińskach oraz podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie. Impreza odbędzie się w centrum Niku 
Bowling w Poznaniu. W programie imprezy planowane są zawody w bowlingu, opieka animatorów 
oraz poczęstunek. Imprezę zorganizuje firma Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

30.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację imprezy „Andrzejki dla seniorów  
z powiatu poznańskiego”, w wysokości 18.000,00 zł. W dniu 29 listopada 2019 r. z inicjatywy Rady 
Seniorów Powiatu Poznańskiego w sali widowiskowej CRK w Konarzewie planowana jest impreza 

„Andrzejki dla seniorów powiatu poznańskiego”, w której wezmą udział seniorzy (około 200 osób) 
z 17 gmin powiatu poznańskiego oraz z Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Celem imprezy jest 
integracja osób starszych z terenu powiatu poznańskiego. W jej ramach przewidziano wiele atrakcji 
m.in. konkursy z nagrodami, wróżby andrzejkowe, pokaz iluzjonisty, zabawę taneczną oraz 
poczęstunek. Imprezę zorganizuje firma Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  

31.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady 
Powiatu w Poznaniu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu 
poznańskiego, z organizacjami, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu uchwały. 
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie dwóch spotkań, w których konsultantami ze strony 
powiatu poznańskiego byli: Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, przedstawiciel Powiatowego 
Konserwatora Zabytków i pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. Spotkania 
odbyły się w sali sesyjnej nr 319 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 
18 w dniach: 4 listopada 2019 r. w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz w dniu 5 listopada 2019 r.                 
w godzinach od 11:00 do 13:00. Konsultacje przeprowadzono także w formie elektronicznej,                      
w dniach od 29 października do 6 listopada 2019 r. Konsultacje przeprowadzono dla organizacji,              
w celu poznania ich opinii w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.  Z wyżej wymienionych spotkań 
konsultacyjnych nie skorzystały żadne organizacje. Drogą elektroniczną nie wpłynęły żadne uwagi,  

32.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2018 r. z wykonania przez Powiat Poznański dotacji 
celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
dotacji celowych przekazywanych gminom na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. Niniejsza uchwała dotyczy części zadań dla 
dotacji przyznanej gminie Kórnik na podstawie porozumienia z dnia 29 grudnia 2017 r.,  
w wysokości 72.100,00 zł, z której nie wykorzystano 1.289,64 zł, 

33.  w sprawie ponownego  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 programu GeoGebra; część nr 2 – przygotowanie 
nauczycieli z LO w Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki; część nr 3 – 
przygotowanie nauczycieli z ZS nr 2 w Swarzędzu do prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki), 
zatwierdzenia Ogłoszenia, powołania komisji przetargowej, 

34.  w sprawie przeprowadzenia w trybie z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia Pracowni kulinarnej, zlokalizowanej 
w ZS im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału zaproszona zostanie SWISS LTD Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu, 

35.  w sprawie przeprowadzenia w trybie z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę usług serwisowych na urządzenia sieciowe, zatwierdzenia NWZ, 
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powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszony zostanie Point  
Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 

36.  w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni hotelarskiej (sprzęt elektroniczny 
i AGD) o wartości 53.491,65 zł brutto, w ramach projektu „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury 
placówek kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” do 
Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, 

37.  w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni fryzjerskiej o wartości 21.602,00 
zł brutto oraz do Pracowni komputerowej o wartości 140.829,66 zł brutto, w ramach projektu 
„Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Poznański” do Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie,  

38.  w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Projektowania Architektury 
Krajobrazu o wartości 72.590,28 zł  brutto oraz do  Pracowni Rysunku technicznego o wartości 
53.192,98 zł brutto, w ramach projektu „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,  

39.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na organizację wyjazdowego spotkania Rady 
Powiatu w Poznaniu w dniach 28-30 listopada  2019 r. z   firmą KJR Kormoran s.c. Krystyna Rybacka, 
Jacek Rybacki z siedzibą w Koninie oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Rady do 
występowania, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu 
Poznańskiego. Na pokrycie kosztów organizacji spotkania przeznacza się kwotę 45.000,00 zł brutto, 

40.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego 
porozumienia dotyczącego powierzenia czynności kontrolnych i ustalenia wysokości kosztów 
związanych z prowadzonym nadzorem nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli 
pojazdów. Na zadanie przeznaczono kwotę 35.000,00 zł brutto,  

41.  w sprawie wydania pozytywnej opinii, dotyczącej projektu pn. Rozbudowa dróg powiatowych  
nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn. Wniosek w sprawie ww. 
inwestycji 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 ustalenia projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 r. Do projektu budżetu 
dołączonych jest 10 załączników, uzasadnienie do projektu budżetu oraz projekt planu 
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej. Projekt przedłożony został Radzie Powiatu  
w Poznaniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania, 

43.  w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Projekt 
przedłożony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania oraz  
Radzie Powiatu w Poznaniu,  

44.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert 
na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy lub 
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu 
poznańskiego w 2020 r. oraz przyjęcie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. Zarząd powołał 
komisje w następującym składzie:  

− Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański, przewodniczący komisji,  

− Członkowie komisji: Antoni Kalisz  Członek Zarządu Powiatu, Magdalena Buczkowska Sekretarz 
Powiatu, Teresa Gromadzińska Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, 

−  Przedstawiciel Wojewody (w przypadku wskazania przez Wojewodę Wielkopolskiego osoby 
do udziału w Komisji konkursowej),  

45.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację zabytkowego dworu  
w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Firmę Budowlaną Dota Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą  
w Poznaniu, w której zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 9.889.126,69 zł brutto. 
Wykonawca zobowiązał się, iż okres gwarancji na wykonane prace budowlane obejmie 84 
miesiące, funkcję kierownika budowy pełnić będzie Pan Karol Czerniak. Zadanie wykonane będzie  
w terminie 13 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, 
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46.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na najem miejsc postojowych na potrzeby 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu z  firmą RJ Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która 
zaproponowała parking zlokalizowany w Poznaniu, ul. Kraszewskiego 28, miesięczny najem 
jednego miejsca postojowego w wysokości 147,60 zł brutto, godzinę najmu jednego miejsca 
postojowego w wysokości 4,50 zł brutto. Zadanie będzie realizowane do wykorzystania kwoty do 
wysokości 67.600,00 zł brutto, w terminie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

47.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie 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. Zarząd wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: STRUKTUM SJ 
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 37.156,52 zł 
brutto. Wykonawca zobowiązał się, iż udzieli 84 miesiące gwarancji na wykonane prace 
budowlane. Realizację zamówienia zaplanowano na okres do 10 dni od dnia przekazania terenu 
budowy,  

48.  w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług usuwania i przechowywania na 
parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ponieważ nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu, 

49.  w sprawie upoważnienia dla Pani Beaty Stramy – Dyrektora Zespołu im. Gen. Dezyderego  
Chłapowskiego  w Bolechowie do podpisania i złożenia wniosku oraz do zawarcia umowy i realizacji  
zadań związanych ze świadczeniem usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Zarząd upoważnił 
Panią Beatę Stramę do podpisania i złożenia do operatora OSE: Naukowej i Akademickiej Sieci 
Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego, wniosku o świadczenie usług OSE, 
podpisania z operatorem OSE umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz podjęcia decyzji w przedmiocie 
zamówienia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla następujących szkół: Liceum 
Ogólnokształcącego w Bolechowie, Technikum w Bolechowie, 

50.  w sprawie upoważnienia dla Pani Beaty Stramy – Dyrektora Zespołu im. Gen. Dezyderego  
Chłapowskiego  w Bolechowie do podpisywania i złożenia wniosku oraz do  zawarcia umowy  
i realizacji zadań związanych z programem mLegitymacja (OSE). Zarząd upoważnił Panią Beatę 
Stramę do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja z Ministerstwem 
Cyfryzacji, w imieniu którego działa NASK PIB z siedzibą w Warszawie,  

51.  w sprawie upoważnienia dla Pana Przemysława Budzyńskiego – Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie do podpisywania i złożenia wniosku 
oraz zawarcia umowy i realizacji zadań związanych z programem mLegitymacja (OSE). Zarząd 
upoważnił Pana Przemysława Budzyńskiego do podpisania porozumienia w ramach programu 
mLegitymacja z Ministerstwem Cyfryzacji, w imieniu którego działa NASK PIB z siedzibą  
w Warszawie,  

52.  w sprawie upoważnienia dla Pani Emilii Stanny – Dyrektora ZS w Kórniku do podpisywania i złożenia 
wniosku oraz zawarcia umowy i realizacji zadań związanych z programem mLegitymacja (OSE). 
Zarząd upoważnił Panią Emilię Stanny do podpisania porozumienia w ramach programu 
mLegitymacja z Ministerstwem Cyfryzacji, w imieniu którego działa NASK PIB z siedzibą  
w Warszawie,  

53.  w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego  
w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony  
i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności. Oferty można składać od dnia 19 listopada 
2019 r. do 10 grudnia 2019 r. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 
18 (decyduje data wpływu do urzędu), 

54.  w sprawie zatwierdzenia wyników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
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realizacją inwestycji pn.: Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka 
szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez CONY Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, w której zaproponowano wykonanie zamówienia za 
kwotę 59.200,00 zł brutto. Funkcję wiodącego inspektora nadzoru pełnić będzie Pan Krzysztof 
Janiszewski. Nadzór pełniony będzie przez cały okres prowadzenia Inwestycji, a termin jej 
przewidywanej realizacji wynosi do 13 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.  

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Siekierkach 
Wielkich w rejonie ulicy Jasińskiej, gm. Kostrzyn - projekt planu wyznacza: tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, teren drogi publicznej klasy 
zbiorczej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej. Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2019 r., znak: 
673.2.103.2019.ST Zarząd Powiatu nie uzgodnił przedmiotowego projektu planu wskazując m.in. na 
przebieg obwodnicy Swarzędza odbiegający od projektu opracowywanego na zlecenie Gminy 
Swarzędz oraz niepoprawne wskazanie klasy technicznej drogi i konieczność ustalenia większej 
odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od pasa drogowego obwodnicy na co najmniej 20 
metrów. W ponownie przekazanym do uzgodnienia projekcie planu uwzględniono powyższe uwagi 
Zarządu Powiatu w Poznaniu. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

2. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania dla terenów położonych  
w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: Wysoką  
i Poznańską, obręb Puszczykowo - projekt planu wyznacza: tereny zieleni nieurządzonej, tereny 
wody powierzchniowej stojącej, tereny wód powierzchniowych płynących, tereny lasów, teren 
drogi publicznej klasy zbiorczej, teren infrastruktury komunikacyjnej. Przez teren objęty projektem 
planu miejscowego przebiega droga powiatowa nr 2490P Puszczykowo - Niwka. Pas drogowy 
przedmiotowej drogi oznaczony symbolem KDZ. Zarząd Powiatu poinformował, że dla drogi 
powiatowej nr 2490P, m. in. na odcinku objętym w planie została wykonana dokumentacja 
budowlana oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
na rozbudowę drogi powiatowej obejmującą budowę ścieżki rowerowej, przebudowę drogi 
powiatowej nr 2490P, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w m. Puszczykowo, 
w którym wprowadzono poszerzenia pasa drogowego. W projekcie planu, dla terenu KDZ nie 
wyznaczono poszerzeń wzdłuż terenu oznaczonego w planie jako 22, 2W, 3Z, 1ZL. Nie uwzględniono 
również istniejącego stanu prawnego pasa drogowego drogi powiatowej nr 2490 P w zakresie 
działek nr ewid. 10/1, 14/1, 15/1, 16/1, 19/1 obr. Puszczykowo, stanowiących własność Powiatu 
Poznańskiego w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Należy dostosować linie 
rozgraniczające drogi powiatowej do istniejącego stanu prawnego oraz z uwzględnieniem 
poszerzeń związanych z ww. inwestycją na drodze, 

3. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kleszczewo obejmującego działki położone w Gowarzewie - etap I - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej. Poza obszarem 
opracowania przebiega droga powiatowa nr 2410P relacji Swarzędz - Gowarzewo - Kleszczewo - 
Krerowo - gr. powiatu - Bieganowo - Środa. Pas drogowy przedmiotowej drogi przylega do terenów 
zabudowy usługowej oznaczonych symbolami 1U oraz 2U. Przedmiotowy plan był już przedmiotem 
uzgodnienia Zarządu Powiatu. Postanowieniem znak: WD.673.2.16.2019.ST Zarząd Powiatu nie 
uzgodnił projektu planu. W obecnie przesłanym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniono wszystkie uwagi odnoszące się do terenów 1U i 2U, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: 
Katarzyńskiej, Makowej i Łąkowej w Gruszczynie”, gm. Swarzędz – projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
usługowej, teren zabudowy usługowej, sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej i infrastruktury 
technicznej, teren lasu, tereny dróg wewnętrznych, tereny dróg publicznych. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 
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5. uzgodnienia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działki  
nr 225 oraz dla terenu przy ul. Poznańskiej położonych w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne - projekt 
planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej, teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, teren rolniczy, teren zieleni izolacyjnej lub wód 
powierzchniowych śródlądowych, teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
w Jankowicach przy ul. Tarnowskiej, gm. Tarnowo Podgórne – projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej i zieleni urządzonej, tereny 
wód powierzchniowych śródlądowych, teren drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg 
wewnętrznych, teren drogi wewnętrznej pieszo - jezdnej, teren dróg wewnętrznych pieszych. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Przybroda 
Zachód, rejon ul. Kokoszczyńskiej  i ul. Polnej z uwagą, gm. Rokietnica – projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny 
upraw ogrodniczych, tereny łąk, tereny rolnicze, tereny lasów, tereny wód powierzchniowych, 
teren drogi publicznej klasy zbiorczej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, tereny dróg 
wewnętrznych. W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2422P relacji Przybroda 
- Kokoszczyn – Góra. Zarząd Powiatu zwrócił uwagę, że drodze powiatowej nr 2422P nadano klasę 
techniczną lokalną (L), a nie, jak wskazano w projekcie planu klasę zbiorczą (Z). W związku  
z powyższym należy skorygować projekt planu w tym zakresie. Ponadto, zwrócił uwagę na 
rozbieżności w legendzie rysunku planu, w której oznaczenie KDL opisano jako KDZ. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Biedrusko, obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 333/1, 333/2, 333/3, 
333/4, 333/5, gm. Suchy Las – projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz teren infrastruktury technicznej. Droga powiatowa nr 2406P relacji Bolechowo 
- Promnice - Biedrusko - gr. powiatu - Radojewo - Poznań znajduje się poza obszarem planu. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego we wsi Dębienko w rejonie ul. Podgórnej, gm. Stęszew – projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Ustalenia projektu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego, 

10.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
„Czerwonak – rejon ulicy Błękitnej”, gm. Czerwonak - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, teren lasu, teren zieleni urządzonej, teren zieleni 
naturalnej, teren wód powierzchniowych śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej 
kanalizacji, tereny dróg publicznych lokalnych, dojazdowych, dróg dla pieszych i rowerów, tereny 
dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

11.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej 
Goślinie dla działki nr 727 – projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

12.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Tartacznej w Murowanej Goślinie – projekt planu wyznacza teren drogi wewnętrznej. 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 określenia realizowanych przez powiat poznański zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje tych zadań w roku 2019, 
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4.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/477/V/2017  Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 
2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2428P – ul. Lipowa w m. Golęczewo, zmienionej 
uchwałami Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLIV/635/V/2018 z dnia 24 października 2018 r.  
i Nr X/99/VI/2019 z 28 sierpnia 2019 r.,  

5.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających usuniętych z obszaru wodnego,  

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

7. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na rekompensaty dla 
operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego pn. 
„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich  na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”,  

8.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/369/V/217 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne, zmienionej 
uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXVIII/551/V/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., 

9. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/591/V/218 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 r.  
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2392P – ul. Dopiewska w m. Lusówko, 

10.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/372/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2392P w m. Lusówko, zmienionej uchwałą Rady Powiatu 
w Poznaniu Nr XLIV/633/V/2018 z dnia 24 października 2018 r., 

11.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/471/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 
2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego  
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2420P, zmienionej uchwałą Rady Powiatu  
w Poznaniu Nr XLI/590/V/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., 

12.  w sprawie zmiany uchwały Nr XL/575/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 r.  
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy, zmienionej uchwałą Rady 
Powiatu w Poznaniu Nr XLIV/632/V/2018 z dnia 24 października 2018 r., 

13.  w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/78/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz zadań publicznych w zakresie zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta,  zmienionej uchwałami Rady Powiatu 
w Poznaniu Nr XI/130/V/2015 z dnia 28 października 2015 r., Nr XVI/212/V/2016 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. i Nr XXVI/361/V/2017 z dnia 29 marca 2017 r., 

14.  w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie wykonania 
dokumentacji technicznej dla budowy obwodnicy Swarzędza, 

15.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/323/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 listopada  
2016 r.  w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2061P i 2427P, zmienionej uchwałą Rady 
Powiatu w Poznaniu Nr XLII/615/V/2018 z dnia 26 września 2018 r., 

16.  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/195/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r.  
w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego  w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi  nr 2411P i 2441P, zmienionej uchwałami Rady Powiatu  
w Poznaniu Nr XIV/211/V/2017 z dnia 23 marca 2017 r., Nr XXIX/411/V/2017 z dnia 21 czerwca  
2017 r., Nr XXXV/501/V/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. i Nr XXXVIII/553/V/2018 z dnia 25 kwietnia  
2018 r., 
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17.  w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim i Miastem Poznań dotyczącego 
przejęcia przez Powiat Poznański od Miasta Poznania zadania zarządzania drogami powiatowymi  
w ciągu planowanej inwestycji, 

18.  w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz 
określenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.  

 
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 uczennicy Zespołu 
Szkół w Rokietnicy, klasy II Technikum, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, na okres do 31 stycznia 
2020 r.   

3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział Powiatu Poznańskiego w charakterze Partnera na rzecz 
realizacji projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, z zakresu poprawy zdrowia 
psychicznego dzieci, młodzieży oraz osób będących mieszkańcami powiatu poznańskiego,  
z Instytutem Psychoedukacji Sp. z o. o. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu przez Starostę Poznańskiego dnia  
21 października 2019 r. postanowienia o zawieszeniu 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, do czasu 
rozstrzygnięcia zagadnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.  

5. Zarząd Powiatu zapoznał się ze zgłoszeniem naruszenia zapisów uchwały Rady Powiatu w Poznaniu 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.  

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z interpelacjami Radnego Pawła Ratajczaka, zgłoszonymi zgłoszonych 
podczas XIII Sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 30 października 2019 r.  

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu. Kontrola problemowa 
swoim zakresem obejmowała: realizację wydatków na wynagrodzenie bezosobowe, wydatków na 
pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Poznańskiego, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich 
kontrolach. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Odstąpiono od 
wydania zaleceń pokontrolnych, w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości  
w kontrolowanym zakresie.  

8. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozszerzenie zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Puszczykowie o możliwość orzekania dzieci i uczniów słabosłyszących i niesłyszących. Poradnia  
w Puszczykowie zapewnia, iż posiada przygotowaną kadrę pedagogiczną, legitymującą się 
odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie diagnozowania i orzekania dzieci słabosłyszących  
i niesłyszących. Wyposażona jest także w odpowiednie narzędzia diagnostyczne i warunki lokalowe. 
Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, placówka będzie uprawniona do wystąpienia do 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wskazanie jej, jako właściwej do wydawania orzeczeń i opinii 
w danym rodzaju niepełnosprawności dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego. 
Wskazanie przez WKO poradni, w której będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla 
dzieci niedosłyszących i niesłyszących nie rodzi dodatkowych skutków finansowych. 
 
 
 

Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 18.11.2019 r.  


