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OP.0021.10.2019 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 18 listopada 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. 

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 

W okresie od 18 listopada 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
1. 18 listopada 2019 r., godz. 14:45, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski 
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński  
 Członek Zarządu    Antoni Kalisz  
 oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
2. 19 listopada 2019 r., godz. 13:30, w którym udział wzięli: 

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

3. 26 listopada 2019 r., godz. 9:30, 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. 29 listopada 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, 

5. 3 grudnia 2019 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski  
Członek Zarządu    Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 

  oraz 
 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
6. 5 grudnia 2019 r., godz. 8:00, w którym udział wzięli: 

Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
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 6. 10 grudnia 2019 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta   Jan Grabkowski 
 Członek Zarządu    Piotr Zalewski  
 oraz 
 Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska.  
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 11 postanowień,  
2. w sprawie  wydania pozytywnej  opinii dotyczącej projektu „Budowa ul. Pszennej w Wysogotowie”, 

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, 

3. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na tłumaczenie dokumentów w trybie zwykłym, pisemnym dla 
potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, firmie EBS GROUP s.c. Anna Bętkowska, Agnieszka 
Imierowicz, Poznań. Termin realizacji zamówienia zaplanowany jest na okres od 1 stycznia 2020 r. 
do 31 grudnia 2021 r., wartość przedmiotu umowy wynosi 24.000,00 zł, w tym 2020 r. - 12.000,00 
zł i 2021 r. - 12.000,00 zł,  

4. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursów prawa jazdy. Zarząd 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego Motomex Łukasz 
Walkiewicz, Pniewy, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 242.460,00 zł 
brutto. Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 100% osób, którym zostaną 
powierzone czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i udzielać odpowiedzi 
uczestnikom kursu w terminie 150 dni kalendarzowych. Termin zakończenia kursów planowany 
jest na dzień 31 lipca 2020 r. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji i kompetencji, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

5. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego adwokatowi Pawłowi Sowisło z Kancelarii 
Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą 
w Poznaniu, do występowania w imieniu Powiatu Poznańskiego w sprawie przeciwko Skarbowi 
Państwa – Wojewodzie Wielkopolskiemu. Pełnomocnictwo swoim zakresem obejmuje 
występowania w imieniu Powiatu Poznańskiego w sprawie z powództwa Powiatu Poznańskiego 
przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę tytułem uzupełnienia 
dotacji przyznanych Powiatowi Poznańskiemu w latach 2015 - 2017 na załatwienie spraw, 
dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, oraz zwrotów nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Poznania,  

6. w sprawie uchylenia  uchwały nr 363/2029 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 kwietnia  
2019 r. w sprawie przyznania Gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2019 r. W oparciu o porozumienie zawarte przez 
Powiat Poznański z Gminą Swarzędz, dotyczące powierzenia Gminie zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach administracyjnych miast, w dniu 16 kwietnia 2019 r. Zarząd Powiatu  
w Poznaniu podjął uchwałę nr 363/2019 w sprawie przyznania Gminom środków na remonty dróg 
powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2019 r., w której 
przyznano Gminie dofinansowanie w kwocie 135.000,00 zł na wykonanie remontu drogi 
powiatowej nr 2503P na odcinku ul. Wrzesińskiej od ul. Polnej do Rynku w m. Swarzędz. W dniu 
28 października 2019 r. Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz poinformował,  
iż środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym. Nie ma zatem podstaw do ich przekazania 
przez Powiat Poznański,  

7. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie 
obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej 
zlokalizowanej w ZS Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A, 
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ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamówienie 
przewidziano do realizacji w ramach projektu: Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Swarzędzu, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 
9.3.4. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF 
Poznania, 

8. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego 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. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Zakład 
Elektronicznych Systemów Grzegorz Józefowski - Poznań, w której zaproponowano wykonanie 
zamówienia za kwotę 96.946,55 zł brutto. Termin realizacji zadania zaplanowany został na okres 
do 20 dni od daty przekazania terenu budowy,  

9. w sprawie ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
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, zatwierdzenia SIWZ,  powołania 
komisji przetargowej,  

10.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup artykułów świąteczno-noworocznych dla 
dzieci z pieczy zastępczej w Powiecie  Poznańskim i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  
w Lisówkach w kwocie 25.000,00 zł, tj.  dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach - 
słodycze, zestawy kosmetyczne, dla dzieci z Domu Dziecka w Kórniku-Bninie - torby podróżne  
i kosmetyki, dla dzieci z Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy - suszarki, słuchawki, kubki 
termiczne, kosmetyki i zabawki, dla dzieci z Domu Rodzinnego w Swarzędzu - walizki, torby 
treningowe, torebka dziewczęca z portfelikiem i plecakiem wycieczkowym, 

11.  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Siedlcu, działki  
nr 207/4 i 208/4, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 
Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Siedlcu, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako: obręb 0013 Siedlec, ark. mapy 1, działki nr 207/4 o pow. 0,5058 ha i nr 208/4  
o pow. 0,3135 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01F/00033879/6 jako własność Powiatu 
Poznańskiego. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. Wykaz, podlega wywieszeniu na okres  
21 dni w siedzibie Powiatu Poznańskiego - Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18  
(I piętro) oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (IV piętro). 
Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu: 
www.bip.powiat.poznan.pl, 

12.  w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół nr 2 w Swarzędzu na zawarcie umowy użyczenia 
pomieszczenia znajdującego się w budynku zlokalizowanym na działce nr 833 w Swarzędzu, 
 o pow. 12,27 m2 znajdującego się na pierwszym piętrze budynku, zlokalizowanego na 
nieruchomości położonej na terenie gminy Swarzędz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 
0001 Swarzędz, ark. mapy 10, działka nr 838, zapisanej w księdze wieczystej  
KW nr P02P/000131100/6, w celu zapewnienia opieki pielęgniarskiej nad uczniami II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu. Umowa 
użyczenia zawarta zostanie na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia  
2020 r. z firmą Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Beata Rospenda GEMUMED z siedzibą  
w Swarzędzu. Szczegółowy sposób i zakres korzystania z nieruchomości w części objętej dzierżawą 
określi umowa użyczenia, 

13. w sprawie  wyrażenia zgody Zespołowi Szkół nr 2 w Swarzędzu na zawarcie umowy powierzchni 
użytkowej (2,0 m2) pod automaty spożywcze, w budynku znajdującego się w budynku 
zlokalizowanym na działce nr 833 w Swarzędzu, położonej na terenie gminy Swarzędz, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Swarzędz, ark. mapy 10, działka nr 838, zapisanej w księdze 
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wieczystej KW nr P02P/000131100/6, w celu umieszczenia dwóch automatów spożywczych. 
Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 
2020 r. z firmą OSILMA Ilona Łętowska z siedzibą w Poznaniu. Szczegółowy sposób i zakres 
korzystania z nieruchomości w części objętej najmem określi umowa najmu, 

14.  w sprawie  wyrażenia zgody Zespołowi Szkół nr 2 w Swarzędzu na zawarcie umowy dzierżawy 
terenu zielonego położonego na działce nr 833 w Swarzędzu o pow. 50,0 m2 znajdującego się na 
nieruchomości położonej na terenie gminy Swarzędz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 
0001 Swarzędz, ark. mapy 10, działka nr 838, zapisanej w księdze wieczystej  
KW nr P02P/000131100/6, w celu rekreacyjnego korzystania z fragmentu działki znajdującego się 
przy granicy z działką nr 835, obręb Swarzędz, gmina Swarzędz. Umowa dzierżawy zawarta zostanie 
na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. z państwem Barbarą  
i Hieronimem Gruszkami. Szczegółowy sposób i zakres korzystania z nieruchomości w części objętej 
dzierżawą określi umowa dzierżawy, 

15.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę biblioteki taśmowej. Zarząd 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez IT-PARTNER Mirosław Wiszniewski - Lusowo, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 98.400,00 zł brutto. Zamówienie zrealizowane 
zostanie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,  

16.  w sprawie w akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 2011/2019, dotyczącej wykonania 
robót budowlanych polegających na wymianie opraw oraz malowaniu pomieszczeń wraz  
z czynnościami towarzyszącymi, w zakresie określonym w § 1 ust. 1 umowy, na kwotę 40.800,00 zł 
netto + należny podatek VAT, dla firmy INSTAL-MAR Marcin Galiński w Zakrzewie, przedstawiony 
zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00056.2019, z dnia 5 listopada 2019 r., na wykonanie 
zadania pn.: Wymiana oświetlenia na energooszczędne, wraz z malowaniem sufitów, w Zespole 
Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę 
Optima Centrum Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 257 A lok. 58, 

17.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę okularów wirtualnych VR, zatwierdzenia SIWZ, powołania 
komisji przetargowej,  

18.  w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  
w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia działania Powiatu  
i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy, dla Zastępcy Dyrektora Domu Dziecka  
w Kórniku-Bninie Pani Magdaleny Krupy, 

19.  w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Waszak  Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu do realizacji zadań związanych z realizacją projektu   
pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II” w ramach  
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+,  

20.  w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont  dachu Kościoła 
Rzymskokatolickiego pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorach – ETAP II”, przez Parafię 
Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych  w Słupi”. Parafia wykonała w terminie prace określone 
w umowie z 5 kwietnia 2019 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania na kwotę 50.000.00 zł 
wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, 
dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną 
dokumentacją fotograficzną,  

21.  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont zabytkowego kościoła , 
dzwonnicy oraz bramy i furty w ogrodzeniu zespołu kościelnego parafii pw. Narodzenia NMP  
w Sobocie” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP w Sobocie. Parafia wykonała  
w terminie prace określone w umowie z 15 kwietnia 2019 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania 
zadania  na kwotę 120.000.00 zł wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych 
przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora 
Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną, 

22.  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę wyprodukowanych przez Wykonawcę 
dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń, z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., 
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Warszawa. Łączna wartość umowy realizowanej do 31 grudnia 2020 r. nie przekroczy kwoty 
5.139.883,68 zł brutto, 

23.  w sprawie wydania  pozytywnej opinii  dotyczącej projektu pn.  „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 
w zakresie  drogi serwisowej w miejscowości Rumianek”, 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, 

24.  w sprawie wydania pozytywnej  opinii  dotyczącej projektu pn.  „ Budowa drogi gminnej na odcinku 
od ul. Klonowej do działki nr 79/234 w m. Baranowo ”  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,  

25.  w sprawie wydania pozytywnej  opinii  dotyczącej projektu pn.  „Rozbudowa drogi krajowej nr 92  
na odcinku Gaj Wielki - Rumianek w zakresie budowy ścieżki rowerowej i kanału technologicznego”  
gm. Tarnowo Podgórne. Wniosek zawiera  wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy  
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych,  

26.  w sprawie wydania pozytywnej opinii w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów 
infrastruktury dla realizacji zadania pn.  „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” – przebudowa 
linii kolejowej nr 352  od km 0,869 do km 1.282 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od 
km 290.700 do km 292.900 linii kolejowej nr 3,  

27.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  
z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie 
powiatu poznańskiego w 2020 r., 

28.  w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone  
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji 
rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 
środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2020 r., 

29.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę usług serwisowych na urządzenia sieciowe. 
Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału  
w negocjacjach, tj.: Point Sp. z o.o., Warszawa, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 
33.591,30 zł brutto. Okres realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 1 stycznia  
2020 r. do 31 grudnia 2020 r., a Wykonawca dostarczy oprogramowanie w terminie do 3 dni 
kalendarzowych od daty podpisania umowy,  

30.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie 
pojazdów użytkowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w ramach zadania 
polegającego na powtórzeniu podobnych usług do umowy nr ZP.272.00041.2017 z dnia  
21 listopada 2017 r. dotyczącej ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu 
Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej, 

31.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 
polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu 
poznańskiego w 2020 r.”, 

32.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego Panu Lechowi 
Janiakowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą LECH JANIAK w Luboniu - 
Wykonawcy ekspertyzy technicznej, dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla zadania 
inwestycyjnego pn.: Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną.  
Pełnomocnictwo swoim zakresem obejmuje: składanie i podpisywanie pism oraz odbiór decyzji,  
a także występowanie w imieniu Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego, przed organami 
administracji publicznej, w tym Państwowej Straży Pożarnej, w sprawach związanych  
z uzgodnieniem ekspertyzy technicznej, 

33.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie 
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wyposażenia pracowni przedmiotowych zlokalizowanych w Zespole Szkół  nr 1  im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A, wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi  
i eksploatacji wyposażenia, z podziałem na 2 części. Zarząd zatwierdził w zakresie  

− Część nr 1 - Pracownia Diagnostyki Samochodowej - wybór oferty złożonej przez Megamaszyny 
Rafał Pajek, Spórok, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 666.666,00 zł 
brutto, 

− Część nr 2 - Pracownia Budowy i Technologii Napraw Pojazdów Samochodowych oraz 
Pracownia Eksploatacji Pojazdów Samochodowych - wybór oferty złożonej przez 
Megamaszyny Rafał Pajek, Spórok, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 
585.585,00 zł brutto.  

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

34.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, wynikających z rozliczenia 
inwestycji pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła  
w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian zapisów w Umowie 
nr ZP.272.00057.2017, zawartej w dniu 15 lutego 2018 r., ze spółką Jack-Bud Polska 
 sp. z o.o. sp. k. Poznań. Zmiana polega na zwiększeniu wynagrodzeniu, wynikającego z rozliczenia 
inwestycji o kwotę brutto 161.746,92 zł, tj. do wysokości brutto 16.051.940,82 zł, 

35.  w sprawie przeprowadzenia w trybie z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na rozbudowę systemu kolejkowego Qmatic Orchestra poprzez podłączenie 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, obsługę serwisową, 
wsparcie techniczne oraz maintenance producenta (pakiet iHELP i Qmatic Care) na System, 

36.  w sprawie zmiany uchwały Nr 106/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2018 r.  
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu 
administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu 
poznańskiego w 2019 r. Zmiana dotyczy zwiększenia środków finansowych na prowadzenie  
ośrodka,  o kwotę  10.777,88 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodka i o kwotę  
35.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania remontowe i wyposażenie ośrodka,  

37.  w sprawie wyrażenia zgody  na przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy dotyczącego 
zadania pn. Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz  
z analizą układu przestrzenno-funkcjonalnego Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy oraz 
podział geodezyjny działki 80/2 w Kobylnicy, do dnia 15 grudnia 2019 r.,  

38.  w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2019,  
39.  w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 r. 

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego w ramach realizacji zadania publicznego                            
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:  

− Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie  gminy Kórnik: Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, Góra – kwota dotacji 60.060,00 zł,  

− Punkt nieodpłatnej pomocy  prawnej na terenie gminy Czerwonak: Wielkopolskie Centrum 
Pomocy Prawnej i Mediacji, Nowy Tomyśl – kwota dotacji 60.060,00 zł,  

− Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie  gminy Kostrzyn: Fundacja Ochrony Praw 
Konsumentów S&P, Poznań - kwota dotacji 60.060,00 zł,  

− Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Komorniki: Wielkopolskie Centrum 
Pomocy Prawnej i Mediacji, Nowy Tomyśl - kwota dotacji 60.060,00 zł,  

40.  w sprawie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jako 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku w ramach 
realizacji zadania publicznego z  zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
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nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem do uchwały,  Wielkopolskiemu 
Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji z siedzibą w Nowym Tomyślu,  za kwotę 240.240,00 zł  
(4 punkty na terenach następujących gmin: Murowana Goślina, Rokietnica, Puszczykowo, Buk), 

41.  w sprawie wydania pozytywnej  opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ul. Polskiej w Zalasewie”, 
gm. Swarzędz. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11 b ust. 1a ustawy z dnia  
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, 

42.   w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego,  
z podziałem na 3 części.  Zarząd  zatwierdził wybór oferty złożonej przez: 

− Część nr 1 - dostawa stacji roboczych, Web-Profit Maciej Kuźlik, Piekary Śląskie, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 203.466,60 zł brutto, 

− Część nr 2 - dostawa oprogramowania oraz usług Software Assurrance na oprogramowanie, 
Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o. o. Sp. k., Niekanin, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 180.781,71 zł brutto.  

Zamówienie w zakresie części 3 zostało unieważnione uchwałą nr 779/19 z dnia 8 listopada  
2019 r.,  

43.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na rozbudowę systemu kolejkowego Qmatic 
Orchestra poprzez podłączenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Poznaniu, obsługę serwisową, wsparcie techniczne oraz maintenance producenta (pakiet iHELP 
i Qmatic Care) na System.  Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym 
do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: iFLOW Sp. z o. o., Warszawa, która zaoferowała realizację 
zamówienia za kwotę 54.958,86 zł brutto,  

44.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia Pracowni 
kulinarnej, zlokalizowanej w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w  Mosinie, ul. Topolowa 2. Zarząd 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, 
tj.: SWISSPOL LTD Sp. z o.o., Wrocław, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 
15.854,70 zł brutto. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: Gotowi do pracy - 
rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Poznański, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.4. 
Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania,  

45.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej 
zagospodarowania terenu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,  
ul. Szamotulska 24. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez INTEGRA Sp. z o. o., Poznań,  
w której zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 79.950,00 zł brutto. Wykonawca 
zobowiązał się wykonać dokumentację wykonawczą w terminie do 12 tygodni od dnia pisemnej 
akceptacji koncepcji przez Zamawiającego,  

46.  w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Luboniu nieruchomości lokalowe będące własnością Powiatu Poznańskiego, 
położone w mieście Luboń na działce nr 74/9, stanowiące odrębne od gruntu nieruchomości: 

− lokal niemieszkalny nr U6 o powierzchni użytkowej 212,00 m2 dla którego jest prowadzona 
księga wieczysta KW nr P02P/00275961/3, wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem 
wynoszącym 21200/706634 we współwłasności nieruchomości gruntowej objętej księgą 
wieczystą nr PO2P/0O253817/9, 

− lokal niemieszkalny nr U7 o powierzchni użytkowej 135,80 m2 dla którego jest prowadzona 
księga Wieczystą KW nr P02P/00275962/0, wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem 
wynoszącym 13580/706634 we współwłasności nieruchomości gruntowej objętej księgą 
wieczystą nr P02P/00253817/9, 
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47.  w sprawie upoważnienia Wielkopolskiego Centrum Audytorsko-Księgowego sp. z o. o. Poznań, do  
przeprowadzenia badania zapisów księgowych za 2019 rok w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Poznańskiego. Zarząd upoważnił audytorów Panią Magdalenę Ostrowską oraz Panią Ewę 
Piotrowską, do przeprowadzenia kontroli w: 

− Starostwie Powiatowym w Poznaniu, 

− Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu, 

− Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,  

− Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku  
w Owińskach,  

48.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do prowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 
nauczyciela ZS nr 1 w Swarzędzu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
w następującym składzie:  

− Monika - Lis - Nożyńska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodniczący, 

− Barbara Zatorska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek 
Komisji, 

− Piotr Stasiak - wicedyrektor szkoły - członek Komisji, 

− Ewa Matuszak - ekspert - członek Komisji, 

− Maria Owczarzak - ekspert - członek Komisji. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na 2019 rok, w wysokości 300,00 zł. 

49.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do prowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 
nauczyciela LO w Puszczykowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,  
w następującym składzie:  

− Monika - Lis - Nożyńska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodniczący, 

− Barbara Zatorska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek Komisji 

− Przemysław Budzyński - dyrektor szkoły - członek Komisji 

− Ewa Matuszak - ekspert - członek Komisji 

− Maria Owczarzak - ekspert - członek Komisji. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na 2019 rok, w wysokości 300,00 zł, 

50.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Remont Kościoła 
zabezpieczająco- wzmacniający wraz z rewaloryzacją etap III – Wieża” przez Parafię Rzymsko-
Katolicką pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie. Parafia wykonała w terminie prace 
określone w umowie z 15 kwietnia 2019 r. na kwotę 260.000,00 zł 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, 

51.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Kontynuacja remontu 
drewnianego, zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie. „Remont ścian 
zewnętrznych kościoła: strona północna oraz strona zachodnia (ciąg dalszy) i remont kruchty 
zachodniej” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie. Parafia 
wykonała w terminie prace określone umowie z 6 maja 2019 r. na kwotę 49.200,00 zł 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, 

52.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Renowacja ceglano-kamiennego 
muru z bramą ogrodzenia cmentarza z kościołem pw. Św. Mikołaja w Owińskach – etap II odcinek 
B i C” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach. Parafia wykonała  
w terminie prace określone umowie z 30 maja 2019 r. na kwotę 105.500,00 zł 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, 
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53.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę kierownika budowy dla zadania inwestycyjnego  
pn.: Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-
konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Wskazany przez Wykonawcę  kierownik budowy  Pan 
Filip Pijanowski posiada stosowne  uprawnienia i wymagane doświadczenie, 

54.  w sprawie umorzenia z urzędu należności w kwocie 7.209,11 zł tytułu odpłatności za pobyt 
mieszkańca za okres od 15 listopada 2016 r. do 19 listopada 2017 r. interwencyjnie umieszczonego 
w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, 

55.  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szpital w Puszczykowie im. Prof.  
S.T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna. Zarząd postanowił podwyższyć kapitał zakładowy spółki  
o kwotę 4.000.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję 400.000 
nowych akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00  złotych każda. Wszystkie nowoutworzone 
akcje obejmie dotychczasowy akcjonariusz Spółki, tj. Powiat Poznański. Akcje zostaną pokryte  
w całości przez dotychczasowego akcjonariusza wkładem pieniężnym. Po dokonaniu podwyższenia 
kapitału, kapitał zakładowy spółki Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka 
Akcyjna wyniesie 87.111.000,00 zł i będzie się składać z 8.711.100 akcji imiennych o wartości 
nominalnej 10,00 zł każda, 

56.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest realizacja szkoleń dla nauczycieli matematyki i informatyki ze 
szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem na 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 - nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, 
ponieważ nie złożono żadnej oferty, 

− Część nr 2 - przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja. Kopernika 
w Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki – Zarząd zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez APHR Sp. z o. o., Warszawa, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 3.719,00 zł brutto, 

− Część nr 3 - przygotowanie nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu do prowadzenia zajęć 
dodatkowych z robotyki – Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez APHR Sp. z o. o., 
Warszawa, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 1.859,50 zł brutto. 

Termin realizacji zamówienia zaplanowany jest na okres do 31 grudnia 2019 r., 
57.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

społeczne, których przedmiotem jest realizacja kursów dla nauczycieli  zawodu, z podziałem na  
6 części, zatwierdzenia Ogłoszenia, powołania komisji przetargowej, 

58.  w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, 
59.  w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu 

Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie 
realizacji zadania publicznego polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób 
doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 r.” Ogłoszenie stanowi załącznik do 
uchwały,  

60.  w sprawie zmiany uchwały nr 366/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r.  
w sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu administracji rządowej polegających na 
prowadzeniu edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2019 r. Zmiana dotyczy 
zorganizowania dodatkowego nieodpłatnego warsztatu dla mieszkańców powiatu, w ramach 
środków otrzymanych na realizację zadania, 

61.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Luboń, budynek willowy przy  
ul. Kolonia PZNF nr 1 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w): wymiana pokrycia dachowego” 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu. Spółdzielnia wykonała w terminie prace określone 
w umowie  z dnia 31 maja 2019 r.  na kwotę 100.000,00 zł  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,  
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62.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę okularów wirtualnych VR. Zarząd 
zatwierdził  wybór oferty złożonej przez Paser Sp. z o. o., Warszawa, w której zaproponowano 
realizację zamówienia  za kwotę 17.985,06 zł brutto.  Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach 
projektu „Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki 
wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

63.  w sprawie zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na sporządzenie (elektronicznie) ocen lekarskich 
niezbędnych do wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ulg  
i uprawnień, o stanie zdrowia wnioskodawców na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, w specjalności Lekarz – Okulista. W konsekwencji 
przeprowadzenia postępowania, nie zostanie zawarta umowa, ponieważ na ogłoszenie nie 
odpowiedział żaden Wykonawca,  

64.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej sporządzenia (elektronicznie) ocen 
lekarskich niezbędnych do wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
oraz ulg i uprawnień, o stanie zdrowia wnioskodawców na potrzeby Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, w specjalności Lekarz – Psychiatra. Zarząd 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Panem Witoldem Goździk prowadzącym Specjalistyczną 
Praktykę Lekarską Witold Goździk, Czapury, który zaproponował wydanie jednej oceny za kwotę 
60,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres od 2 stycznia 2020 r. do 
31 grudnia 2020 r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył, na realizację 
zamówienia, tj. do wysokości 66.000,00 zł brutto, 

65.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej sporządzenia (elektronicznie) ocen 
lekarskich niezbędnych do wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  
oraz ulg i uprawnień, o stanie zdrowia wnioskodawców na potrzeby Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, w specjalności Lekarz – Chirurg. Zarząd wyraził 
zgodę na zawarcie umowy z Panem Mariuszem Ganske prowadzącym Indywidualną 
Specjalistyczną Chirurgiczną Praktykę Lekarską Mariusz Ganske, Poznań, który zaproponował 
wydanie jednej oceny za kwotę 60,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na 
okres od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający 
przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 120.000,00 zł brutto, 

66.  w sprawie zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na sporządzenie (elektronicznie) ocen lekarskich 
niezbędnych do wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  oraz ulg  
i uprawnień, o stanie zdrowia wnioskodawców na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, w specjalności Lekarz – neurolog dziecięcy.  
W konsekwencji przeprowadzonego postępowania nie zostanie zawarta umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, ponieważ na ogłoszenie nie odpowiedział żaden Wykonawca, 

67.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej sporządzenia (elektronicznie) ocen 
lekarskich niezbędnych do wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  
oraz ulg i uprawnień, o stanie zdrowia wnioskodawców na potrzeby Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, w specjalności Lekarz – reumatolog. Zarząd 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Panią Iwoną Katarzyną Tuzel prowadzącą Indywidualną 
Specjalistyczną Praktykę Lekarską Iwona Tuzel, Poznań, która zaproponowała wydanie jednej 
oceny za kwotę 60,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres  
od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający 
przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 42.000,00 zł brutto, 

68.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej sporządzenia (elektronicznie) ocen 
lekarskich niezbędnych do wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  
oraz ulg i uprawnień, o stanie zdrowia wnioskodawców na potrzeby Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, w specjalności Lekarz – pediatra. Zarząd 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Panią Elżbietą Maciejewską prowadzącą indywidualną 
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Specjalistyczną Praktykę Lekarską Elżbieta Maciejewska, Poznań, która zaproponowała wydanie 
jednej oceny za kwotę 60,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres  
od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający 
przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 96.000,00 zł brutto, 

69.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej sporządzenia (elektronicznie) ocen 
lekarskich niezbędnych do wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  
oraz ulg i uprawnień, o stanie zdrowia wnioskodawców na potrzeby Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, w specjalności Lekarz – internista. Zarząd 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Konsorcjum lekarzy Internistów: 

− Pani Ewa Śpikowska, Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Ewa Śpikowska, Poznań- 
Lider, 

− Pani Katarzyna Grabańska - Martyńska, Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Katarzyna 
Grabańska - Martyńska, Poznań - Członek konsorcjum, 

− Pani Maria Idziak - Indywidualna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania - lekarz medycyny 
Maria Idziak, Jarocin - Członek konsorcjum, 

które zaproponowało wydanie jednej oceny za kwotę 60,00 zł brutto. Termin wykonania zadania 
zaplanowany został na okres od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub do wykorzystania 
kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 108.000,00 zł 
brutto,  

70. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej sporządzenia (elektronicznie) ocen 
lekarskich niezbędnych do wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  
oraz ulg i uprawnień, o stanie zdrowia wnioskodawców na potrzeby Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, w specjalności Lekarz – ortopeda. Zarząd 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Konsorcjum lekarzy Ortopedów: 

− Pan Robert Matuszewski prowadzący Specjalistyczną Praktykę Lekarską, Gabinet 
Ortopedyczny Robert Matuszewski, Gortatowo - Lider, 

− Pani Ewa Chirowska - Jankowska prowadząca Prywatny Gabinet Ortopedyczny, Poznań - 
Członek Konsorcjum,  

które zaproponowało wydanie jednej oceny za kwotę 60,00 zł brutto. Termin wykonania zadania 
zaplanowany został na okres od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub do wykorzystania 
kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 135.000,00 zł 
brutto,  

71. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej sporządzenia (elektronicznie) ocen 
lekarskich niezbędnych do wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  
oraz ulg i uprawnień, o stanie zdrowia wnioskodawców na potrzeby Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, w specjalności Lekarz – neurolog. Zarząd 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Panią Ewą Jóźwik prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną 
Praktykę Lekarską Ewa Jóźwik, Poznań, która zaproponowała wydanie jednej oceny za kwotę  
60,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres od 2 stycznia 2020 r. do 
31 grudnia 2020 r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia, tj. do wysokości 48.000,00 zł brutto, 

72. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej sporządzenia (elektronicznie) ocen 
lekarskich niezbędnych do wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  
oraz ulg i uprawnień, o stanie zdrowia wnioskodawców na potrzeby Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, w specjalności Lekarz – neurolog. Zarząd 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Panem Michałem Ratajczak prowadzącym Specjalistyczną 
Indywidualną Praktykę Lekarską Michał Ratajczak, Śrem, który zaproponował wydanie jednej 
oceny za kwotę 60,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres  
od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający 
przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 48.000,00 zł brutto, 

73. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej sporządzenia (elektronicznie) ocen 
lekarskich niezbędnych do wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  
oraz ulg i uprawnień, o stanie zdrowia wnioskodawców na potrzeby Powiatowego Zespołu do 
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Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, w specjalności Lekarz – neurolog. Zarząd 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Panią Jadwigą Kurpiewską - Wachowiak prowadzącą 
Specjalistyczną Praktykę Lekarską Jadwiga Kurpiewską - Wachowiak, Poznań, która zaproponowała 
wydanie jednej oceny za kwotę 60,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na 
okres od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający 
przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 42.000,00 zł brutto, 

74. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów udziału Powiatu Poznańskiego 
w Targach Edukacyjnych w 2020 r. w Poznaniu kwocie 2.800,00 zł brutto. Targi odbędą się w dniach 
od 6 do 8 marca 2020 r., 

75. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „PERS Roman Pers z siedziba w Suchym Lesie, 
prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdów (Peugeot 
406 nr rej. PWL 34GP), wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego  
w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Upoważnienie zostało wydane na okres  
5-16 grudnia 2019 r., 

76. w sprawie zatwierdzenia listy wnioskodawców, którym zostanie przekazana dotacja celowa na 
likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Zarząd  
zatwierdził listę 79 wnioskodawców, na łączną kwotę 560.003,04 zł, 

77. w sprawie wypowiedzenia 8 umów udzielenia dotacji celowych  na likwidację źródeł niskiej emisji 
i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi, w związku z brakiem trwałej likwidacji źródeł 
zasilanych paliwem stałym lub wykonaniem prac przed podpisaniem umowy  albo niezłożeniem 
dokumentów rozliczeniowych, 

78. w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli 
emerytów i rencistów placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, na ogólną kwotę 
17.100,00 zł. Świadczenie przyznano 21 osobom, w wysokości od 300,00 zł do 1.000,00 zł brutto, 

79. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy ZP.272.00081.2016 zawartej z Pocztą 
Polską SA w dniu 30 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do § 10 ust. 1 
umowy na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, polegających 
na przyjmowaniu nadawanych przesyłek listowych rejestrowanych o gabarytach A i B oraz paczek 
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom, 
dokonywaniu ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych, prowadzeniu postępowania 
reklamacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe, zmiany terminu 
realizacji umowy z: od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku na: od dnia 1 stycznia 
2017 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,  

80. w sprawie podpisania umowy na świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu w planie 
taryfowym Internet LTE dla Dużych Firm, z firmą Orange Polska S.A., Warszawa. Całkowity koszt 
zlecenia nie przekroczy kwoty 15.744,00 zł brutto, 

81. w sprawie podpisania umowy na świadczenie usług administrowania, wykonywania napraw oraz 
prac dodatkowych związanych z bieżącą eksploatacją Systemu Kontroli Dostępu we wskazanych 
obiektach z firmą T.T. SYSTEMS WALDEMAR PUDELSKI, BARBARA BANASZAK - PUDELSKA SPÓŁKA 
JAWNA Promnice, na: świadczenie usług administrowania Systemem Kontroli Dostępu, 
wykonywanie napraw oraz prac dodatkowych związanych z bieżącą eksploatacją Systemu Kontroli 
Dostępu. Przedmiot umowy realizowany będzie na terenie budynków przy ul. Jackowskiego 18                   
i Słowackiego 8 w Poznaniu oraz filiach Wydziału Komunikacji i Transportu - istniejących oraz 
uruchomionych w czasie trwania umowy. Łączny koszt usług przez okres 24 miesięcy od podpisania 
umowy nie przekroczy kwoty 30.000,00 zł brutto, 

82. w sprawie podpisania umowy na świadczenie usług administrowania centralami telefonicznymi, 
wykonywania napraw cieci telefonicznej, teleinformatycznej, central i innych urządzeń  
telefonicznych  we wskazanych obiektach umowy z firmą T.T. SYSTEMS WALDEMAR PUDELSKI, 
BARBARA BANASZAK - PUDELSKA SPÓŁKA JAWNA, Promnice, na: świadczenie usług 
administrowania centralą telefoniczną wraz z osprzętem przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 
w Poznaniu, świadczenie usług administrowania centralą telefoniczną wraz z osprzętem  
przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, wykonywanie napraw sieci telefonicznej, teleinformatycznej, 
central telefonicznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych w obiektach przy ul. Jackowskiego 18, 
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ul. Słowackiego 8 w Poznaniu oraz w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie,  
w Czerwonaku oraz w Pobiedziskach. Łączny koszt usług przez okres 12 miesięcy od podpisania 
umowy nie przekroczy kwoty 30.000,00 zł brutto, 

83. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  wyposażenia  biurowego,  
z podziałem na 4 części. Zarząd zatwierdził w zakresie: 

− Część nr 1 - artykuły biurowe - wybór oferty złożonej przez Rodan Sp. z o. o., Poznań, w której 
zaproponowano na potrzeby porównania i oceny ofert kwotę 51.960,00 zł brutto, z terminem 
dostawy wynoszącym 1 dzień roboczy od dnia złożenia pisemnego zlecenia. Całkowita wartość 
umowy wyniesie 55.000,00 zł brutto,  

− Część nr 2 - papier - wybór oferty złożonej przez Rodan Sp. z o. o., Poznań, w której 
zaproponowano na potrzeby porównania i oceny ofert kwotę 79.850,00 zł brutto, z terminem 
dostawy wynoszącym 1 dzień roboczy od dnia złożenia pisemnego zlecenia. Całkowita wartość 
umowy wyniesie 85.000,00 zł brutto,  

− Część nr 3 - materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco-drukujących - wybór oferty 
złożonej przez MAK Sp. z o. o., Toruń, w której zaproponowano na potrzeby porównania  
i oceny ofert kwotę 178.739,91 zł brutto, oraz łączną liczbę 499 szt. materiałów 
eksploatacyjnych zalecanych przez producentów urządzeń. Całkowita wartość umowy 
wyniesie 200.000,00 zł brutto,  

− Część nr 4 - materiały archiwizacyjne -  wybór oferty złożonej przez Firmę Usługowo - 
Handlową ANNA Anna Białobrzycka, Gniezno, w której zaproponowano na potrzeby 
porównania i oceny ofert kwotę 188.516,00 zł brutto, z terminem dostawy wynoszącym 3 dni 
robocze od dnia złożenia pisemnego zlecenia. Całkowita wartość umowy wyniesie  
65.000,00 zł brutto. 

Zamówienie w każdej z części będzie realizowane do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub 
do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania przy czym 
rozpoczęcie świadczenia dostaw w zakresie każdej z części nastąpi od dnia podpisania umowy,  

84.  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Zasadniczą zmianą w strukturze organizacyjnej starostwa jest utworzenie Samodzielnego 
stanowiska ds. Ppoż, do którego należeć będzie realizacja zadań związanych między innymi  
z ochroną przeciwpożarową ludzi i mienia, przestrzeganiem postanowień „Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego” i jej aktualizacji oraz obowiązujących wymagań przeciwpożarowych. 
Nowe zadania przypisano także dla Wydziału Organizacyjnego, 

85.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na  ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w ramach zadania polegającego na powtórzeniu 
podobnych usług do umowy  nr ZP.272.00041.2017 z dnia 21 listopada 2017 r., dotyczącej 
ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych 
jednostek organizacyjnych. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym 
do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance 
Group, Warszawa, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 6.323,23 zł brutto, 

86.  w sprawie zawarcia umowy na zarządzanie archiwum akt pracowniczych dot. zlikwidowanego 
Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” spzoz. Umowa dotyczy zarządzania archiwum akt 
pracowniczych zawierających akta byłych pracowników zlikwidowanego Wielospecjalistycznego 
szpitala „Puszczykowo” spzoz oraz wydawania w oparciu o dane pochodzące z tego archiwum 
przewidzianych prawem zaświadczeń, wyjaśnień i deklaracji. Umowa zawarta zostanie na okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wyniesie 
676,50 zł brutto, 

87.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na dostawę prasy codziennej i publikacji dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu firmie GARMOND PRESS SA, Kraków. Wartość przedmiotu umowy 
wynosi 57.483,93 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres  
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od 1 stycznia 2020 r. do momentu dostarczenia wszystkich ukazujących się egzemplarzy  
za 2020 r., 

88.  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie  odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa 
wielkopolskiego” Panu Apoloniuszowi Janowi Twarogowi oraz Panu Zenonowi Edmundowi 
Sternowi, 

89.  w sprawie nieodpłatnego przekazania gogli VR w ramach projektu pt. „Informat - wzmocnienie 
kompetencji kluczowych z matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego” 
do Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie. Zarząd postanowił przekazać gogle VR (3 szt.),  
o łącznej wartości 8.992,53 zł, zakupione w ramach ww. projektu, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT dla MOF Poznania Oś Priorytetowa 8 Edukacja, 
na potrzeby prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki i informatyki, 

90.  w sprawie nieodpłatnego przekazania gogli VR w ramach projektu pt. „Informat - wzmocnienie 
kompetencji kluczowych z matematyki i informatyki wśród uczniów  szkół Powiatu Poznańskiego” 
do Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu. Zarząd postanowił przekazać gogle VR (3 szt.), o łącznej 
wartości 8.992,53 zł, zakupione w ramach ww. projektu, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT dla MOF Poznania Oś Priorytetowa 8 Edukacja, 
na potrzeby prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki i informatyki, 

91.  w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni - Laboratorium Logistyczne  
w ramach projektu pt. „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówkę kształcenia zawodowego 
dla których organem  prowadzącym jest Powiat Poznański” do Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki 
w Mosinie, 62-050 Mosina ul. Topolowa 2.  Przekazywany sprzęt zakupiony został w ramach  
ww. projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
ZIT dla MOF Poznania, Oś Priorytetowa Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Łączna wartość 
sprzętu wynosi 124.040,58 zł brutto, 

92.  w sprawie nieodpłatnego przekazania  wyposażenia do Pracowni Aplikacji Internetowych w ramach 
projektu pt. „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówkę kształcenia zawodowego dla 
których organem  prowadzącym jest Powiat Poznański” do Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki  
w Mosinie, 62-050 Mosina ul. Topolowa 2. Przekazywany sprzęt zakupiony został w ramach  
ww. projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
ZIT dla MOF Poznania, Oś Priorytetowa 9, Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Łączna wartość 
sprzętu wynosi 18.657,87 zł brutto, 

93.  w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Komputerowej w ramach projektu 
pt. „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówkę kształcenia zawodowego dla których 
organem  prowadzącym jest Powiat Poznański” do Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, 
62-050 Mosina ul. Topolowa 2. Przekazywany sprzęt zakupiony został w ramach ww. projektu, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT dla MOF 
Poznania, Oś Priorytetowa 9, Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Łączna wartość sprzętu wynosi 
140.829,66 zł brutto, 

94.  w sprawie nieodpłatnego przekazania  wyposażenia do Pracowni lokalnych sieci komputerowych  
w ramach projektu pt. „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówkę kształcenia zawodowego 
dla których organem  prowadzącym jest Powiat Poznański” do Zespołu Szkół im. Jadwigi  
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,  62-090 Rokietnica, ul. Szamotulska 24. Przekazywany 
sprzęt zakupiony został w ramach ww. projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach ZIT dla MOF Poznania, Oś Priorytetowa 9, Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego. Łączna wartość sprzętu wynosi 75.783,81 zł brutto, 

95.  w sprawie nieodpłatnego przekazania  wyposażenia do Pracowni  Komunikacji w języku obcym  
w ramach projektu pt. „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówkę kształcenia zawodowego 
dla których organem  prowadzącym jest Powiat Poznański” do Zespołu Szkół im. Jadwigi  
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,  62-090 Rokietnica, ul. Szamotulska 24. Przekazywany 
sprzęt zakupiony został w ramach ww. projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach ZIT dla MOF Poznania, Oś Priorytetowa 9, Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego. Łączna wartość sprzętu wynosi 26.026,00 zł brutto, 
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96.  w sprawie nieodpłatnego przekazania  wyposażenia do Pracowni Hotelarskiej w ramach projektu 
pt. „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówkę kształcenia zawodowego dla których 
organem  prowadzącym jest Powiat Poznański” do Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy,  62-090 Rokietnica, ul. Szamotulska 24. Przekazywany sprzęt zakupiony 
został w ramach ww. projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach ZIT dla MOF Poznania, Oś Priorytetowa 9, Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego. Łączna wartość sprzętu wynosi 33.971,40 zł brutto, 

97.  w sprawie nieodpłatnego przekazania  wyposażenia do Pracowni warsztaty gastronomiczne  
w ramach projektu pt. „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówkę kształcenia zawodowego 
dla których organem  prowadzącym jest Powiat Poznański” do Zespołu Szkół im. Jadwigi  
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,  62-090 Rokietnica, ul. Szamotulska 24. Przekazywany 
sprzęt zakupiony został w ramach ww. projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach ZIT dla MOF Poznania, Oś Priorytetowa 9, Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego. Łączna wartość sprzętu wynosi 38.425,20 zł brutto, 

98.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy  nr ZP.272.00069.2019 z dnia 7 listopada 
2019 r. dot. organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną – 
dla uczniów, osób bezrobotnych i osób pracujących. Zmiana dotyczy osoby do kontaktów ze strony 
Zamawiającego, 

99.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowach dotyczących świadczenia 
usługi ochrony osób i mienia w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 oraz 
Słowackiego 8. W związku ze zmianą przepisów dotyczących wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 2020 roku oraz wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych 
dokonuje się zmian w umowie zawartej z Konsorcjum: Lider: Makropol Sp. z o.o. Poznań oraz 
Partner: Makropol TP Sp. z o.o., w zakresie wynagrodzeń w następujący sposób:  

− w umowie nr ZP.272.00082.2018 - dla części nr 1 (świadczenie usługi ochrony osób i mienia  
w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18) - 48.430,19 zł brutto 
miesięcznie oraz 998.852,84 zł brutto za całość przedmiotu umowy, 

− w umowie ZP.272.00082.2018 - dla części nr 2 (świadczenie usługi ochrony osób i mienia  
w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Słowackiego 8) – 26.777,15 zł brutto 
miesięcznie oraz 549.471,10 zł brutto za całość przedmiotu umowy,  

100.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych Spółce Springs Sp. z o. o., Dąbrowa Górnicza. Przedmiotem 
zamówienia jest sukcesywna dostawa wody naturalnej źródlanej, niegazowanej, kubeczków 
jednorazowych, wynajmu dystrybutorów oraz ich sanityzacja w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2020 r. Zamówienie obejmuje budynki Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 
18 i Słowackiego 8 oraz filie Wydziału Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach, w Swarzędzu,  
Stęszewie i Czerwonaku. Wartość zamówienia wynosi 46.342,52 zł brutto,  

101. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowych do  spraw opiniowania ofert na 
realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2020 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury  
fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony 
ludności. Ogłoszenia stanowią załączniki do uchwały. Wymagane dokumenty przyjmowane będą 
do dnia 18 grudnia 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

102. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Montaż drewnianej podłogi oraz 
remont schodów na chór w zabytkowym drewnianym kościele w Rogalinku” przez Parafię 
Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku. 
Parafia wykonała w terminie prace określone w umowie zawartej 5 kwietnia 2019 r. i złożyła 
sprawozdanie z wykonania zadania na kwotę 80.000,00 zł brutto wraz z protokołem odbioru prac 
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela 
Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną, 

103. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Remont Dworu we Wronczynie 
pt. „Dworek - remont fragmentu ściany frontowej i ganku” przez Panią Agnieszkę Chudzińską oraz 
Pana Jacka Chudzińskiego. Pani Agnieszka Chudzińska oraz Pan Jacek Chudziński wykonali w 
terminie prace określone w umowie zawartej 5 kwietnia 2019 r. i złożyli sprawozdanie z wykonania 
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zadania na kwotę 30.000,00 zł brutto wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich 
wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego 
Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną, 

104. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Roboty budowlane związane  
z renowacją elewacji Zamku w Kórniku wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim - 
wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - elewacja południowa” 
przez Polską Akademię Nauk Bibliotekę Kórnicką. Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka 
wykonała w terminie prace określone w umowie zawartej 23 kwietnia 2019 r. i złożyła 
sprawozdanie z wykonania zadania na kwotę 194.438,62 zł brutto wraz z protokołem odbioru prac 
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela 
Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną, 

105. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Ratunkowy remont dachu - 
wymiana pokrycia dachowego” przez Panią Natalię Przybylską. Pani Natalia Przybylska wykonała 
w terminie prace określone w umowie zawartej 15 kwietnia 2019 r. i złożyła sprawozdanie  
z wykonania zadania na kwotę 50.000,00 zł brutto wraz z protokołem odbioru prac 
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela 
Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną,  

106. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Zabezpieczenia, zachowania  
i utrwalenia substancji zabytku wraz z zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, 
niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych remontu elewacji ceglanych kościoła 
kolegiackiego pw. Wszystkich Świętych w Kórniku elewacja frontowa” przez Parafię 
Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Kórniku. Parafia wykonała w terminie prace 
określone w umowie zawartej 6 maja 2019 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania na kwotę  
285.000,00 zł brutto wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie 
zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków  
i niezbędną dokumentacją fotograficzną,  

107. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert 
na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień 
dla osób doprowadzanych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 r.”, w składzie: 

− Jan Grabkowski, Starosta Poznański – Przewodniczący Komisji, 

− Antoni Kalisz, Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu – Członek Komisji.  
 W wyniku ogłoszonego naboru nie wpłynęło żadne zgłoszenie kandydatury do składu Komisji 

Konkursowej, 
108. w sprawie zmiany Uchwały Nr 800/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 15 listopada 2019 

roku 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. 
Zmianie ulega § 5, w ten sposób, że wskazano Pana Romualda Najdka oraz Pana Grzegorza 
Tyrańskiego jako osoby, które sprawować będą nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia, 

109. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany zapisu w uchwale Zarządu Powiatu  
w Poznaniu nr 854/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku, dotyczącej zatwierdzenia wyników 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej 
ręki na: rozbudowę systemu kolejkowego Qmatic Orchestra poprzez podłączenie Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, obsługę serwisową, wsparcie 
techniczne oraz maintenance producenta (pakiet iHELP i Qmatic Care) na System. Zmiana dotyczy 
terminu realizacji dla rozbudowy systemu kolejkowego, który omyłkowo wpisany był do 9 grudnia 
2020 r., a poprawnie brzmi do 9 grudnia 2019 r. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 
1984/4 przy ul. Dopieskiej oraz  dla działek  nr 141/2, 144 - część położonych w Lisówku,  
gm. Tarnowo Podgórne - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, teren 
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rolniczy. Droga powiatowa nr 2392P relacji  Tarnowo Podgórne – Jankowice – Lusówko – Rozalin  – 
Więckowice, znajduje się poza granicami opracowania. Ustalenia projektu planu nie ingerują  
we własność Powiatu Poznańskiego,   

2. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  centrum 
miasta Kórnika, w rejonie Placu Niepodległości i ulic: Poprzecznej, Dworcowej, 20 Października  
i Średzkiej, gm. Kórnik - projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
lub usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej lub usługowej, 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej – usługi oświaty, tereny 
zabudowy usługowej – usługi publiczne, teren zieleni urządzonej, teren drogi wewnętrznej – 
wydzielonych parkingów, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy 
lokalnej z placem miejskim, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg publicznych – 
pieszo-jezdnia, teren drogi publicznej dla pieszych, teren drogi publicznej dla pieszych i rowerów, 
teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki. Na działce o nr ewid. 355, obręb Kórnik  
o powierzchni 0,1709 ha, oznaczonej jako Uo – tereny zabudowy usługowej – usługi oświaty 
zlokalizowane jest Zespół Szkół w Kórniku. Przedmiotowy plan był już przedmiotem uzgodnienia 
Zarządu Powiatu w Poznaniu. Postanowieniem znak: WD.673.2.193.2018.ST Zarząd Powiatu  
w Poznaniu nie uzgodnił projektu planu. W obecnie przesłanym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego odniesiono się do uwag dla terenów oznaczonych jako Uo.  
W związku z planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi na ww. nieruchomości należy 
wprowadzić następujący zapis § 9 ust. 14: dachy płaskie lub strome, przy czym dachy strome  
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45o, kryte dachówką w odcieniach ceglastej 
czerwieni, brązu, szarości lub czarne, przy czym dopuszcza się pokrycie dachu blachą kładzioną na 
rąbek w odcieniach szarości, szkło lub inne materiały transparentne,  

3. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki  
nr 345 przy ul. Wilka oraz dla terenów przy ul. Krętej położonych w Sierosławiu, gm. Tarnowo 
Podgórne - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 
zabudowy zagrodowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

4.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Jeziora 
Swarzędzkiego oraz ul. Strzeleckiej i Działkowej w Swarzędzu” - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z dopuszczeniem usług, tereny zabudowy usługowej, tereny usług sportu i rekreacji, tereny zieleni 
urządzonej, tereny wód śródlądowych, tereny urządzeń infrastruktury technicznej - energetyka, 
kanalizacja, tereny dróg publicznych - klasy głównej ruchu przyspieszonego, lokalnej i dojazdowej, 
tereny dróg wewnętrznych, tereny ciągów pieszych, tereny kolejowe. Na obszarze opracowania 
przebiega droga powiatowa nr 2506P - ulica Strzelecka. Przedmiotowy projekt został uzgodniony 
postanowieniem Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 r. znak: 
WD.673.2.163.2018.ST. Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu nie uzgodnił 
przedmiotowego projektu planu postanowieniem z dnia 4 września 2019 r., znak: 
ZDP.WI.440.24/17.MM wskazując m.in. na konieczność wprowadzenia linii zabudowy w odległości 
8 metrów od granicy z pasem drogi powiatowej oraz zmiany klasy technicznej drogi powiatowej. 
W ponownie przedłożonym projekcie planu uwzględnione zostały uwagi Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu, 

5. uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
rolnych dla dz. 285/1, 288 i 134 w  Latalicach, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

6. uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
lotniska w Bednarach, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza: tereny komunikacji lotniczej, 
tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny leśne, tereny rolnicze 
i użytków zielonych, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg wewnętrznych. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  
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7. uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 
Węglewo, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, tereny rolnicze i użytków zielonych, tereny 
dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

8. uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w rejonie ul. Polnej i ul. Poznańskiej w Pobiedziskach, gm. Pobiedziska - projekt planu wyznacza 
tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, tereny zabudowy usługowej, teren rolniczy  
i użytków zielonych, teren wód powierzchniowych śródlądowych, teren drogi publicznej klasy 
zbiorczej, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego, 

9. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Biedronki i Pasikonika, gmina Dopiewo - projekt planu 
wyznacza: teren zieleni oraz teren drogi publicznej klasy dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,  

10.  uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Kolejowej i Brzoskwiniowej, gmina Dopiewo - projekt 
planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej 
oświatowej wraz z zielenią urządzoną, teren infrastruktury elektroenergetycznej, teren drogi 
wewnętrznej - pieszo-rowerowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego,  

11.  uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kliny – część A, gmina 
Czerwonak z uwagą, że należy zarezerwować teren pod poszerzenie pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 2407P celem budowy chodnika  - projekt wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych, tereny sportu i rekreacji, teren zieleni urządzonej, tereny rolnicze, teren lasu, 
tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych. W obszarze opracowania projektu planu 
przebiega droga powiatowa nr 2407P relacji Koziegłowy – Swarzędz klasy technicznej G. Zarząd 
Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił przedmiotowego projektu planu postanowieniem z dnia  
7 sierpnia 2019 r., znak WD.673.2.2019. W ponownie przedłożonym do uzgodnienia projekcie 
planu skorygowano odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 2407P. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu postanowieniem z dnia 26 listopada 
2019 r. uzgodnił przedmiotowy projekt planu.  
 

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 2019-2025, 
3. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/157/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 

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

4. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom, nauczycielom emerytom  
i rencistom w ramach  pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, 

5. 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 wraz 
z  opinią Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, 

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 odziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez 
zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”, 
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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 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)”, 

9. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/92/VI/2019 z dnia 19 czerwca  2019 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)”, 

10.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie 
połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, 

11.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/140/VI/2019  z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia przez Powiat Poznański z Powiatem Obornickim, Powiatem Międzychodzkim, 
Powiatem Nowotomyskim, Powiatem Kościańskim, Powiatem Śremskim, Powiatem Grodziskim 
oraz Miastem Poznań jako miastem na prawach powiatu dotyczącego powierzenia Powiatowi 
Poznańskiemu przez Powiat Obornicki, Powiat Międzychodzki, Powiat Nowotomyski, Powiat 
Kościański, Powiat Śremski Powiat Grodziski oraz Miasto Poznań zadania organizacji przewozów  
o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego  
w powiatowych przewozach pasażerskich, 

12.  w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele 
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

13.  w sprawie przyjęcia przez Powiat Poznański zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, 
14.  w sprawie zmiany uchwały nr XXV/349/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017r. 

w sprawie powierzenia Miastu Poznań prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi nr 2387P i 2507P – ul. Grunwaldzka i Wołczyńska w m. Plewiska, 
gm. Komorniki, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Poznaniu nr XXVII/385/V/2017 z dnia 26 
kwietnia 2017 r., nr XLIV/631/V/2018 z dnia 24 października 2018 r., 

15.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 września 2017 
r. w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2514P i 2439P, 

16.  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
poznańskiego.  

 
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  
ZS w Kórniku oraz dla ucznia  LO w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, na okres do 
końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020. 

3. Zarząd Powiatu udzielił odpowiedzi na przekazany przez Przewodniczącego Rady Powiatu  
w Poznaniu, wniosek Radnej Rady Miejskiej Murowana Goślina w sprawie złej jakości drogi   
z Boduszewa do Zielonki. 

4. Zarząd Powiatu udzielił odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 
12 listopada 2019 r. w sprawie zamkniętej w dniu 1 listopada 2019 r. apteki w Mosinie.  

5.  Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z „Kontroli realizacji 
zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej” wraz z wystąpieniem pokontrolnym. 
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6. Zarząd Powiatu udzielił odpowiedzi na interpelację Radnego Pawła Ratajczaka, zgłoszoną podczas 
XIV Sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 20 listopada 2019 r.  

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego                              
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego  
i rozbiórce istniejącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz 
Główna w pasie drogi powiatowej nr 2393P ul. Gnieźnieńska w m. Murowana Goślina 
(WD.6740.70.2019.EK) i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego,  
w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. Własnością Powiatu Poznańskiego są nieruchomości: 

− gmina Murowana Goślina, obręb Murowana Goślina, ark. 9, dz. o nr ewid. 643/2; 

− gmina Murowana Goślina, obręb Murowana Goślina, ark. 10, dz. o nr ewid. 690/2, 690/3; 

− gmina Murowana Goślina, obręb Murowana Goślina, ark. 12, dz. o nr ewid. 823. 
8. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę drogi 
powiatowej nr 2497P Buk- Szewce budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P 
Buk-Szewce odc. od km 0+ 015,57 do km 1+ 315,00 i włączenie na skrzyżowaniu w km 2+214,77 
(WD.6740.82.2019.EK). Własnością Powiatu Poznańskiego są działki: gmina Buk, obręb Wielka 
Wieś, ark. 5, dz. o nr ewid. 699/1, 699/3; gmina Buk, obręb Szewce, ark. 1, dz. o nr ewid. 37. 

9.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Starosty Poznańskiego o korekcie wniosku, 
dotyczycącego wszczętego postępowanie administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasiniu 
oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie, na wniosek pełnomocnika z dnia 22 listopada 2019 r.  

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Starosty Poznańskiego o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie. 

11. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu, przez Wydział Audytu  
i Kontroli. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 17 września 2019 r. do 1 października 2019 r. na 
podstawie upoważnienia Starosty Poznańskiego. Okres objęty kontrolą: 2018 rok i I półrocze 2019 
rok. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 24.10.2019 r., podpisanym przez 
dyrektora jednostki i główną księgową. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny 
Poznań, 17.12.2019 r.  


