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OP.0021.1.2020 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 16 grudnia 2019 r. do 14 lutego  2020 r. 

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 

W okresie od 16 grudnia 2019 r. do 14 lutego 2020 r. odbyło się 15 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
1. 16 grudnia 2019 r., godz. 09:40, w którym udział wzięli: 
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński  
 Członek Zarządu    Antoni Kalisz  
 oraz 
  Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
  Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
2. 17 grudnia 2019 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta    Jan Grabkowski 
 Wicestarosta    Tomasz Łubiński 

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

3. 19 grudnia 2019 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski   
 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
 oraz 
  Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
  Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
4. 23 grudnia 2019 r., godz. 09:30, w którym udział wzięli: 
 Starosta     Jan Grabkowski  

Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
5. 30 grudnia 2019 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 

 oraz 
  Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
  Zastępca Skarbnika Joanna Smolińska 
6. 3 stycznia 2020 r., godz. 12:15, w którym udział wzięli: 

Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
 Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska 

7. 7 stycznia 2020 r., godz. 12:00, 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 

8. 13 stycznia 2020 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli: 
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Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 

Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

9. 15 stycznia 2020 r., godz. 13:00, 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 

10. 17 stycznia 2020 r., godz. 12:00, 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 

11. 24 stycznia 2020 r., godz. 12:00, 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 

12. 30 stycznia 2020 r., godz. 09:00, 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 

13. 31 stycznia 2020 r., godz. 11:300, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
oraz 

Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

14. 5 lutego 2020 r., godz. 13:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
oraz 

Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

15. 11 lutego 2020 r., godz. 12:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
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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 –  postanowień, 
2. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na przebudowę budynku biurowego na potrzeby Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zlokalizowanego w Poznaniu ul. Franowo 26, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

3. w sprawie przeprowadzenia w trybie z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na kontynuację opieki autorskiej dla oprogramowani FINN 8 SQL, zatwierdzenia NWZ, 
powołania komisji. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się LTC Sp. z o.o. Wieluń. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został do 31.12.2022 r., 

4. w sprawie ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego  na  dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia sieciowego 
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku  
w Owińskach, plac Przemysława 8, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. 
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu 
cysterskiego w Owińskach, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 
4.4.3., 

5. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest realizacja kursów dla nauczycieli zawodu, z podziałem na 6 
części: 

− Część nr 1 - Programista operator obrabiarek numerycznych CNC - zatwierdza się wybór oferty 
złożonej przez Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz, ul. Grabowa 8, 95-200 
Pabianice, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 13.740,00 zł brutto. 
Wykonawca będzie zatrudniał na umowę o pracę 67 % osób, którym zostaną powierzone czynności 
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązał się udzielać odpowiedzi 
uczestnikom kursu w terminie 160 dni kalendarzowych.  

− Część nr 2 - Programista sterowników i systemów PLC - nie zostanie zawarta umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty.  

− Część nr 3 - Automatyka procesów przemysłowych - nie zostanie zawarta umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty.  

− Część nr 4 - CISCO Networking Academy Program - nie zostanie zawarta umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, ponieważ cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

− Część nr 5 - Przemysłowe układy regulacji - nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty.  

− Część nr 6 - Technika napędów, konfiguracja i uruchamianie, diagnoza - nie zostanie zawarta umowa 
w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty.  
Termin zakończenia najdłużej trwającego kursu zaplanowany został na dzień do 30.06.2019 r.  

6. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontażu pojazdów, firmę PERS 
Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, do odbioru z parkingu i demontażu pojazdów, wobec 
których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo                      
o ruchu drogowym (Volkswagen Passat nr rej. FZA 80U1). Upoważnienie wydaje się na okres od 
16.12.2019 r. do  27.12.2019 r., 

7. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego - Panu 
Sławomirowi Ambrożewiczowi, przedstawicielowi spółki INTEGRA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
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(60-818), Wykonawcy zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu 

Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. 

Pełnomocnictwo swoim zakresem obejmuje składanie i podpisywanie pism oraz odbiór decyzji,                   
a także występowanie w imieniu Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego, przed organami 
administracji publicznej, gestorami sieci oraz zarządcami dróg, w sprawach związanych z ww. 
zadaniem. Pełnomocnictwa udziela się na czas realizacji umowy, oznaczonej numerem 
ZP.272.00058.2019, 

8. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego - Pani Ludmile 
Styczyńskiej, przedstawicielowi spółki INTEGRA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wykonawcy zadania 
pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół im. Jadwigi           

i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. Pełnomocnictwo swoim zakresem 
obejmuje składanie i podpisywanie pism oraz odbiór decyzji, a także występowanie w imieniu 
Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego, przed organami administracji publicznej, gestorami sieci 
oraz zarządcami dróg, w sprawach związanych z ww. zadaniem. Pełnomocnictwa udziela się na czas 
realizacji umowy, oznaczonej numerem ZP.272.00058.2019, 

9. w sprawie wyrażenia  zgody na wydatkowanie środków za badanie urządzeń dźwigów osobowych, 
w związku z realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynków 
szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w celu ich 
adaptacji na mieszkania chronione. Badania dokonuje Urząd Dozoru Technicznego, Oddział 
Terenowy w Poznaniu. Opłata wynosi 2.121,58 zł, 

10.  w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie  aneksu do umowy nr PKB/05109PH/0272/07  w zakresie 
świadczenia  usługi linii cyfrowej ISDN TP na rzecz Powiatu Poznańskiego, zawartej w dniu 
01.03.2007 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim, a firmą pod nazwą Telekomunikacji Polska SA 
(Transformacja  w firmę pod nazwą Orange Polska SA). Usługa realizowana będzie w odniesieniu   
do powierzchni zajmowanej przez zamawiającego w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 
Zielonej 8. Umowa zawarta zostanie na czas od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Miesięczne opłaty 
abonamentowe z tytułu realizacji usługi wyniosą:  

− 1 x ISDN abonament 40,00 zł netto/ 1 ISDN; 

− 6 x ISDN abonament 39,00 zł netto/ 1 ISDN; 

− 6 x 10 DDI abonament 1,00 zł netto/ 10 DDI, 

− Linia analogowa 35,00 zł netto, 
11.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Wojciechem Stolarczykiem prowadzącym 

działalność gospodarcza pod firmą FALO Nieruchomości w przedmiocie administrowania w 2020 
roku nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, w której Powiat Poznański posiada 
udział w wysokości 25/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego  działki 
o nr 35/2 oraz 34/3, a także udział w wysokości 25/100 części w prawie własności nieruchomości 
budynkowej, posadowionej na wspomnianym gruncie. Umowa zawarta zostanie na czas od 
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wartość zamówienia wyniesie 3.861,07 zł brutto. Udział Powiatu 
Poznańskiego w przedmiotowej kwocie wyniesie 965,27 zł brutto, 

12.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie konserwacji systemów oraz instalacji  
elektrycznych wraz z usuwaniem awarii ww. systemów i instalacji, zamontowanych w budynkach 
stanowiących własność Powiat Poznańskiego, położonych w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18  
i Słowackiego 8 oraz w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20 – filia Wydziału Komunikacji i Transportu. 
Zamówienie udzielone zostanie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą 
Zakład Elektronicznych Systemów – Grzegorz Józefowski z siedzibą w Poznaniu. Wartość 
przedmiotu umowy wynosi 32.162,06 zł brutto, w tym: 

− 21.003,48 zł brutto – dla budynku przy ul. Jackowskiego 18, 

−  9.247,16 zł brutto – dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, 

−  1.911,42 zł brutto – dla budynku przy ul. Poznańskiej w Stęszewie.  
 Zamówienie udzielone zostanie na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.   
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13.  w sprawie wyrażenia zgody  Domowi Dziecka w Kórniku - Bninie na zawarcie umowy użyczenia 
części budynku znajdującego się na działce 613/1 w Bninie - części budynku „Jacek" (parteru i piętra)  
o łącznej powierzchni 423,5 m2 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 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Umowa użyczenia zawarta zostanie na okres 
od 01.02.2020 r. do 31.02.2021 r., 

14.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup i emisję na antenie Telewizji STK audycji 
ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego, na emisje audycji telewizyjnych pt. 
Powiatowa17. zwanych również Telewizyjna Powiatową17. oraz na transmisje na żywo Sesji Rady 
Powiatu w Poznaniu VI kadencji 2018-2023. Na ww. cel przeznacza się środki finansowe w kwocie 
do 215.865,00 zł brutto, w tym:  

− zakup i emisję na antenie Telewizji STK –  do 169.740,00 zł, 

− transmisję na żywo Sesji Rady Powiatu w Poznaniu - do 46 125,00 zł. 
Audycje ukazujące aktywność społeczną powiatu poznańskiego realizowane i emitowane będą od 
stycznia do grudnia 2020 roku. Audycje telewizyjne pt. Powiatowa17. emitowane będą od lutego 
do grudnia 2020 roku. Realizację ww. zadania powierza się firmie: Telewizja STK sp. z o.o., Swarzędz,  

15.  w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia warsztatów i pracowni 
dydaktycznych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański, z podziałem na 6 części (część nr 1 - Warsztat Szkolny (urządzenia rolnicze), 
zlokalizowany w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 
24, część nr 2 - Warsztat Szkolny (urządzenia geodezyjne), zlokalizowany w Zespole Szkól im. Jadwigi 
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, część nr 3 - Pracownia elektryczna, 
zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, część nr 4 - 
Pracownia doradcy zawodowego, zlokalizowana w Zespole Szkól im. Adama Wodziczki w Mosinie, 
ul. Topolowa 2, część nr 5 - Pracownia komunikacji w języku obcym, zlokalizowana w Zespole Szkół 
w Kórniku, ul. Poznańska 2, część nr 6 - Pracownia przyrodnicza, zlokalizowana w Zespole Szkół im. 
Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2), zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. 
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury 
placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, 
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 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,  

16.  w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora PPP w Luboniu w przypadku jego 
nieobecności - Pani Anny Kurelskiej. Okresowe powierzenie pełnienie obowiązków dyrektora 
placówki obejmuje okres niewykonywania funkcji kierowniczej przez dotychczasowego dyrektora 
placówki, w związku z wystąpieniem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 

17.  w sprawie powołania 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 roku, w składzie: 

− Antoni Kalisz, Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Przewodniczący Komisji, 

− Elżbieta Tonder, Z-ca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, 

− Aldona Janyszak-Laska, Z-ca Dyrektora PCPR w Poznaniu, 

− Tomasz Woźnica, Z-ca dyrektora PCPR w Poznaniu.  
 Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do Uchwały, 
18.  w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie ustalania zgonu i jego przyczyny 

oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym, na terenie powiatu poznańskiego w 2020 r.  – 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ z siedzibą w Poznaniu. Na realizację 
zamówienia przeznacza się kwotę 55.000,00 zł, 
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19.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu 
drogi gminnej 322003P – etap II: od nieruchomości  nr 285/6 w  m. Tarnowo Podgórne od ul. Lipowej 
w m. Kokoszczyn” gm. Tarnowo Podgórne. Zarząd pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 

20.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa  ul. Rolnej w m. Tarnowo Podgórne, 
odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Zbożowej” gm. Tarnowo Podgórne, 

21.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ciągu  pieszo-rowerowego w ciągu ulicy 
Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie”, gm. Murowana Goślina. 
Zarząd negatywnie zaopiniował ww. inwestycję. Wniosek nie zawiera wszystkie elementów zgodnie 
z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania                               
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

22.  w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „Pers” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, 
prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu  i demontażu pojazdu (Nissan 
Micra nr rejestracyjny PZ964FH), wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Upoważnienie wydane zostało 
na okres od 19.12.2019 r. do 30.12.2019 r., 

23.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont kapitalny budynku Sali 
tanecznej przy dawnym Zajeździe pod Złotą Gwiazdą w Golęczewie” przez Panią Małgorzatę 
Kaźmierowską oraz Pana Jakuba Kaźmierowskiego, na kwotę 43.782,39 zł brutto. Pani Małgorzata 
Kaźmierowska oraz Pan Jakub Kaźmierowski wykonali w terminie prace określone w umowie 
zawartej w dniu 05.04.2019 r. i złożyli sprawozdanie z wykonania zadania wraz z protokołem 
odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez 
przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną, 

24.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Kontynuacja prac dot. renowacji 
murów obwodowych kościoła. Elewacja południowa – część murowana” przez parafię 
Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP w Tulcach, na kwotę 44.953,11 zł brutto. Parafia wykonała 
w terminie prace określone w umowie zawartej w dniu 05.04.2019 r. i złożyła sprawozdanie  
z wykonania zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie 
zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną 
dokumentacją fotograficzną, 

25.  w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej zaliczenia drogi ul. Dolina w m. Przeźmierowo (dz. 1080/1, 
1080/2) do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Zarząd pozytywnie 
zaopiniował zaliczenie ww. drogi do kategorii dróg gminnych,  

26.  w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków za badanie urządzeń dźwigów osobowych, 
w związku z realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynków 
szeregowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w celu ich 
adaptacji na mieszkania chronione. Badania dokonuje Urząd Dozoru Technicznego, Oddział 
Terenowy w Poznaniu. Opłata wynosi 376,81 zł, 

27.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na kontynuację opieki autorskiej dla 
oprogramowania FINN 8 SQL. Umowa zwarta zostanie z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia 
udziału w negocjacjach, tj. LTC Sp. z o.o., Wieluń, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 
352.149,12 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został do 31.12.2022 r., 

28.  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej, 

29.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup i emisję audycji telewizyjnych pt. 
Powiatowej17, zwanych również Telewizyjną Powiatową17. oraz audycji radiowych pn. Transmisje 
meczów Lecha Poznań. Przeznacza się środki finansowe w kwocie do 415.338,14 zł brutto na zakup 
i emisję audycji telewizyjnych pt. Powiatowa17. oraz audycji radiowych pn. Transmisje meczów 
Lecha Poznań, w tym: 
a) na zakup od dostawcy audiowizualnych usług medialnych - World 7rade Center Poznań sp. z o.o., 

ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań - audycji telewizyjnych pt. Powiatowa17. wraz z ich 
przekazywaniem do rozpowszechnienia w telewizji i w Internecie. Wartość zamówienia nie 
przekroczy kwoty 237 600,00 zł brutto, 
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b) na zakup czasu antenowego od dostawcy audiowizualnych usług medialnych - Wielkopolskiej 
Telewizji Kablowej sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań - na potrzeby emisji 
audycji telewizyjnych pt. Powiatowa17. Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty  
122 142,14 zł brutto, 

c) na zakup od dostawcy radiowych usług medialnych - Radia Poznań S.A. Polskie Radio, Regionalna 
Rozgłośnia w Poznaniu, ul. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań - audycji radiowej oraz czasu 
antenowego na jej emisję pn. Transmisje meczów Lecha Poznań. Wartość zamówienia nie 
przekroczy kwoty 55.596,00 zł brutto.  

Emisja cyklu audycji pt. Powiatowa17. na antenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej planowana jest 
w okresie od 5 lutego do 30 grudnia 2020 roku. Emisja na antenie Radia Poznań audycji pn. 
Transmisje meczów Lecha Poznań planowana jest w terminie od lutego do grudnia 2020 roku,                     
w zależności od harmonogramu przedstawionego przez organizatora rozgrywek, 

30.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3911P w m. 
Pecna (Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – 
Pecna w miejscowości Pecna)” gm. Mosina. Zarząd pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 

31.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie                    
o współpracy przy budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej                                 
w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr DP 2407, 

32.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług usuwania i przechowywania 
pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Zarząd 
Powiatu wyraził  zgodę na zawarcie umowy z Konsorcjum w składzie Lider - POLHOL Zakład Usług 
Motoryzacyjnych i Transportowych Pomoc Drogowa, Andrzej Mocydlarz, Partner - Auto - Chara 
Pomoc Drogowa Transport Specjalny, Marian Chara, Partner - PERS Roman Pers, Partner - „Mocy- 
Hol. Łączna wartość umowy od 01.01.2020 r. do 15.01.2020 r. nie przekroczy kwoty 25.000,00 zł 
brutto, 

33.  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 2020 roku. Zarząd zatwierdził wybór oferty Fundacji Polskich Kawalerów 
Maltańskich „Pomoc Maltańska" z siedzibą w Poznaniu na powierzenie realizacji zadania                                     
i preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 r. w kwocie 572.016,00 zł, 

34.  w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego 
na „Realizacji izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego  
w 2020 r.” Zarząd zatwierdził wybór oferty Stowarzyszenia MONAR z siedzibą w Warszawie, na 
realizację zadania i preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 684.600,00 zł, 

35.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej, polegającej na 
zastępstwie procesowym z Kancelarią Adwokatów Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski, 
Spółka komandytowo-akcyjna, ul. Fabryczna 9, 61-524 Poznań. Przedmiotem umowy jest: 
reprezentacja Powiatu Poznańskiego przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym przeciwko 
Skarbowi Państwa - Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę kwot pieniężnych z tytułu pokrycia 
różnicy pomiędzy kwotą wydatkowaną przez Powiat Poznański, która była niezbędna dla 
prawidłowej realizacji zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego, a kwotą otrzymaną od 
Wojewody Wielkopolskiego tytułem dotacji, reprezentacja Powiatu Poznańskiego w innych 
wskazanych przez Zleceniodawcę postępowaniach. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 
103.320,00 zł brutto. Umowa zawarta zostanie na czas określony, to jest do 31 grudnia 2020 r., 

36.  w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Karta opisu stanowiska  stanowi załącznik do uchwały, 

37.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oraz montaż wyposażenia 
przeznaczonego dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, z podziałem na 8 części. Zarząd Powiatu  
w zakresie:  
- Część nr 1 - Dostawa i montaż wyposażenia wnętrz wybranych pomieszczeń Centrum Kształcenia 



8 

 

Praktycznego - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) unieważnił prowadzone postępowanie, ponieważ nie 
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
- Część nr 2 - Dostawa i montaż wyposażenia do Pracowni Gastronomicznej - zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez lnvest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy 
Sącz, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 66.487,66 zł brutto, 
- Część nr 3 - Dostawa i montaż wyposażenia warsztatowego, magazynowego oraz pomieszczeń 
zaplecza - zatwierdził  wybór oferty złożonej przez PROMAG S.A., ul. Romana Maya 11, 61-371 
Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 211.873,17 zł brutto, 
- Część nr 4 - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, projektorów multimedialnych i kamery 
sieciowej - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) unieważnił prowadzone postępowanie, ponieważ cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, tj. 89.516,95 zł brutto, 
- Część nr 5 - Dostawa wózka widłowego - zatwierdził wybór oferty złożonej przez MTL AS CO Sp.              
z o.o., ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice, w której zaproponowano realizację zamówienia za 
kwotę 98.387,00 zł brutto, 
- Część nr 6 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych - zatwierdził wybór oferty złożonej przez Konica 
Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 39.098,01 zł brutto, 
- Część nr 7 - Dostawa urządzeń sprzątających - na podstawie art, 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz, 1843) unieważnił prowadzone 
postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 14.969,60 zł brutto, 
- Część nr 8 - Dostawa urządzeń utrzymania zieleni - zatwierdził wybór oferty złożonej przez PB 
Tenders Jakub Pawulski ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 24.776,65 zł brutto, 

38.  w sprawie wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie 
na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia gabinetu pielęgniarskiego znajdującego się                                       
w budynku zlokalizowanym na działce nr 1321/10 w Puszczykowie. Zarząd wyraził na zawarcie 
umowy użyczenia pomieszczenia gabinetu pielęgniarskiego znajdującego się w budynku internatu 
zlokalizowanym na nieruchomości położonej na terenie gminy Puszczykowo, oznaczonej                                
w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Puszczykowo, ark. mapy 10, działka nr 1321/10 zapisanej               
w księdze wieczystej KW nr P02P/00041385/2, w celu prowadzenia gabinetu pielęgniarskiego. 
Umowa użyczenia zawarta zostanie na czas oznaczony od dnia 7 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 
2020 r. z NZOZ „Childmed", 

39.  w sprawie wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie 
na zawarcie umowy najmu barku znajdującego się w budynku zlokalizowanym na działce nr 1325 
w Puszczykowie. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczenia barku szkolnego 
znajdującego się w budynku szkoły zlokalizowanym na nieruchomości położonej na terenie gminy 
Puszczykowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Puszczykowo, ark. mapy 10, 
działka nr 1325, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PD2P/00041385/2, w celu prowadzenia barku 
szkolnego. Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony od dnia 7 stycznia 2020 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. z Panem Januszem Bralem, 

40.  w sprawie wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie 
na zawarcie umowy najmu pomieszczenia małej sali gimnastycznej znajdującego się w budynku 
zlokalizowanym na działce nr 1325 w Puszczykowie. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy 
najmu małej sali gimnastycznej znajdującej się w budynku szkoły zlokalizowanym na nieruchomości 
położonej na terenie gminy Puszczykowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 
Puszczykowo, ark. mapy 10, działka nr 1325, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 
P02P/00041385/2, w celu prowadzenia zajęć sportowych. Umowa najmu zawarta zostanie na czas 
oznaczony od dnia 7 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. z Panem Michałem Chmielarzem 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „JuveStore.pl" Michał Chmielarz z siedzibą                        
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w Puszczykowie (62-040) przy ul. Dworcowej 67, 
41.  w sprawie wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie 

na zawarcie umowy najmu pomieszczenia sali lekcyjnej znajdującego się w budynku 
zlokalizowanym na działce nr 1325 w Puszczykowie. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy 
najmu pomieszczenia sali lekcyjnej znajdującego się w budynku szkoły zlokalizowanym na 
nieruchomości położonej na terenie gminy Puszczykowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: 
obręb 0001 Puszczykowo, ark. mapy 10, działka nr 1325, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 
P02P/00041385/2, w celu prowadzenia zajęć-kursu prawo jazdy. Umowa najmu zawarta zostanie 
na czas oznaczony od dnia 7 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. z Panem Michałem Janem 
Goździkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą OSK „Astra" M.J. Goździk z siedzibą   
w Poznaniu (60-118) przy pl. Zbawiciela 19, 

42.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na 
usuwaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego, 
usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U.             
z 2018 r. poz. 1990 ze zm.). Zarząd zatwierdził  się wybór oferty złożonej przez Konsorcjum : 

- Lider - POLHOL Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa Andrzej 
Mocydlarz,  

- Partner - AUTO - CHARA Pomoc Drogowa, Transport Specjalny Marian Chara,  
- Partner - PERS Roman Pers,  
- Partner - MOCY - HOL Marcin Mocydlarz. 
Wykonawca, na potrzeby porównania i oceny ofert, zaproponował realizację zamówienia za cenę 
826.196,00 zł brutto, z czasem dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu wydania dyspozycji 
usunięcia pojazdu wynoszącym 50 minut. Usługi będą świadczone w terminie do dnia 31.12.2020 r, 
43.  w sprawie zmiany uchwały nr 891/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia  zgody na 

zmianę zapisów umowy nr ZP.272.200081.2016 zawartej z Pocztą Polską SA w dniu 30 grudnia 2016 
roku, zmiana dotyczy terminu  realizacji umowy na: do 31.12.2020 r.  

44.  w sprawie zmiany uchwały nr 853/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia 
wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, z podziałem na 3 części, zmiana dotyczy  
klasyfikacji budżetowej, 

45.  w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na 2019 r.: zwiększa się dochody budżetu, które 
po zmianie wynoszą 404.190.611,59 zł; zwiększa się wydatki  budżetu, które po zmianie wynoszą 
430.292.335,59 zł, 

46.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn. „Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla rozbudowy ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie  (od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk)”, 
gm. Swarzędz. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg 
publicznych, 

47.  w sprawie  powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizacje zadań powiatu 
poznańskiego w roku 2020 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystki, pomocy 
społecznej, ochrony zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                              
i o wolontariacie: 
1. Komisja ds. edukacji obraduje w następującym składzie: 
- Przewodniczący - Starosta Poznański, Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański, Tomasz 
Łubiński, 
- Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Piotr Zalewski. 
2. Komisja ds. kultury i sztuki obraduje w następującym składzie: 
- Przewodniczący - Starosta Poznański, Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański, Tomasz 
Łubiński, 
- Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Piotr Zalewski. 
3. Komisja ds. kultury fizycznej obraduje w następującym składzie: 



10 

 

- Przewodniczący - Starosta Poznański, Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański, Tomasz 
Łubiński, 
- Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Piotr Zalewski. 
4. Komisja ds. turystyki obraduje w następującym składzie: 
- Przewodniczący - Starosta Poznański, Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański, Tomasz 
Łubiński, 
- Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Piotr Zalewski. 
5. Komisja ds. pomocy społecznej obraduje w następującym składzie: 
- Przewodniczący - Starosta Poznański, Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański, Tomasz 
Łubiński, 
- Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Antoni Kalisz. 
6. Komisja ds. ochrony i promocji zdrowia obraduje w następującym składzie: 
- Przewodniczący - Starosta Poznański, Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański, Tomasz 
Łubiński, 
- Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Antoni Kalisz. 
7. Komisja ds. ratownictwa i ochrony  ludności obraduje w następującym składzie: 
- Przewodniczący - Starosta Poznański, Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański, Tomasz 
Łubiński, 
- Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Antoni Kalisz. 
Wyniki pracy Komisji zatwierdza Zarząd Powiatu w formie uchwały.  

48.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego  w trybie art. 4 pkt 3 ea ustawy 
Prawo zamówień publicznych  spółce Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna SP.K.                         
z siedzibą w Poznaniu ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, na  wykonanie w 2020 r. konsultacji 
prawnopodatkowych związanych z rozliczeniem Powiatu Poznańskiego i jego jednostek 
organizacyjnych na gruncie podatku od towarów i usług. Wartość przedmiotu umowy wynosi 
405,90 zł brutto za godzinę świadczonych usług i nie przekroczy w 2020 roku kwoty  brutto 
24.354,00 zł , co odpowiada 60 godzinom konsultacji, 

49.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany zapisu w uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu 
nr 877/2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku, dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dotyczącej sporządzenia (elektronicznie) ocen lekarskich niezbędnych do wydania orzeczeń                             
o 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. Zmiana dotyczy formy zawarcia umowy – na umowę z osobą fizyczną (Panem 
Mariuszem Ganske), 

50.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany zapisu w uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu 
nr 883/2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku, dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dotyczącej sporządzenia (elektronicznie) ocen lekarskich niezbędnych do wydania orzeczeń                             
o 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. Zmiana dotyczy formy zawarcia umowy – na umowę z osobą fizyczną (z Panią Ewą 
Jóźwik), 

51.  w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020. Ustala 
się plan finansowy zadań Z zakresu administracji rządowej na rok 2020. Uchwała wchodzi w życie               
z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020, 

52.  w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 
przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały Rady Powiatu z dnia 18 grudnia                   
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2025. Upoważnienie  
dotyczy  dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i głównego księgowego 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz dyrektorów i głównych księgowych 
następujących jednostek budżetowych Powiatu Poznańskiego: 
1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 
2. Zespół Szkół  w Kórniku,  
3. Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, 
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4. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, 
5. Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu, 
6. Zespół Szkół w Mosinie, 
7. Zespół Szkół w Bolechowie, 
8. Zespól Szkół w Rokietnicy, 
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, 
10.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych w Owińskach, 
11.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu, 
12.  Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Puszczykowie, 
13.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu, 
14.  Dom dziecka w Kórniku-Bninie, 
15.  Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy  
16.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, 
17.  Dom Rodzinny w Swarzędzu, 
18.  Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach,  
19.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
20.  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,  
21.  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 
22.  Powiatowy Urząd Pracy,  

53.  w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja               
w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu, 
i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy. Upoważnienie  dotyczy  dyrektora 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i głównego księgowego Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz dyrektorów i głównych księgowych następujących 
jednostek budżetowych Powiatu Poznańskiego: 
1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 
2. Zespół Szkół  w Kórniku,  
3. Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, 
4. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, 
5. Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu, 
6. Zespół Szkół w Mosinie, 
7. Zespół Szkół w Bolechowie, 
8. Zespól Szkół w Rokietnicy, 
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, 
10.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych w Owińskach, 
11.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu, 
12.  Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Puszczykowie,  
13.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu, 
14.  Dom dziecka w Kórniku-Bninie, 
15.  Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy  
16.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, 
17.  Dom Rodzinny w Swarzędzu, 
18.  Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach,  
19.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
20.  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,  
21.  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 
22.  Powiatowy Urząd Pracy, 

54.  w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Poznaniu do zawarcia  umowy kredytu 
w rachunku bieżącym, z Bankiem Handlowym w Poznaniu SA ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa. 
Zarząd Powiatu wskazał Starostę Jana Grabkowskiego oraz Wicestarostę Tomasza Łubińskiego do 
zawarcia umowy kredytu, w roku 2020, do wysokości 5.000.000,00 zł. Powyższy kredyt zaciągany 
jest w celu pokrycia przejściowego deficytu budżetu, występującego w ciągu roku 2020, 
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55.  w sprawie uchwalenia regulaminu działania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 
Poznański, 

56.  w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego 
do 2030 r. Monitoringiem zostanie objęty rok 2019. Elementami składowymi procesu monitoringu 
będą: monitoring rzeczowy (badanie postępu realizacji działań), monitoring statystyczny (śledzenie 
tendencji i zmian wskaźników). Monitoring zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem Karty 
realizacji działania strategicznego. Wzór karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

57.  w sprawie przyznania Gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2020 r.: 

 Buk  - 103.800,00 zł, 
 Kostrzyn  - 243.700,00 zł, 
 Kórnik   -   75.900,00 zł, 
 Mosina  - 160.700,00 zł, 
 Murowa Goślina - 196.000,00 zł, 
 Pobiedziska - 254.800,00 zł, 
 Puszczykowo - 210.600,00 zł, 
 Stęszew  - 107.800,00 zł, 
 Swarzędz  - 240.000,00 zł, 
58.  w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu 

poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań 
powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy 
społecznej, ochrony i promocji zdrowia w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                     
i o wolontariacie: 

− Edukacja: wnioski złożyło 13 podmiotów, przyznano 7 dotacji, na łączną kwotę 60.000,00 zł, 

− Kultura i sztuka: wnioski złożyło 47 podmiotów, przyznano 41 dotacji, na łączną kwotę 
547.411,50 zł, 

− Kultura fizyczna: wnioski złożyło 95 podmiotów, przyznano 83 dotacje, na łączną kwotę 
666.000,00 zł,  

− Turystyka: wnioski złożyło 29 podmiotów, przyznano 25 dotacji, na łączną kwotę 160.000,00 zł, 

− Pomoc społeczna: wnioski złożyło 58 podmiotów, przyznano 49 dotacji na łączną kwotę 
440.000,00 zł, 

− Ochrona i promocja zdrowia: wnioski złożyło 12 podmiotów, przyznano 11 dotacji, na łączną 
kwotę 90.000,00 zł, 

59.  w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 
w 2020 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Żadna ze złożonych ofert nie spełniała 
wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, 

60.  w sprawie akceptacji projektu koncepcji zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej 
zagospodarowania terenu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy ul. 
Szamotulska 24, realizowanego na podstawie umowy nr ZP.272.00058.2019 z dnia 10.12.2019 r., 
zawartej ze spółką INTEGRA sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-818), ul. Sienkiewicza 22, 

61.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 6 do umowy o dostawę i dystrybucję energii 
elektrycznej nr ZP.272.00036.2018 z ENEA SA. z siedzibą w Poznaniu (60-201), ul. Górecka 1, 
zmieniającego Załącznik nr 2 do umowy, poprzez wprowadzenie nowego punktu odbioru energii 
elektrycznej dla nowo przyjętego budynku biurowego na potrzeby Zespołu Szkół im. gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 

62.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację przyłączenia sieci gazowej instalacji 
Dworu w Skrzynkach, Plac Parkowy 1, ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą                   
w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu (61-860), ul. Za Groblą 8. Modernizacja obiektu 
wymusza budowę nowych i modernizację starych instalacji i urządzeń. Z uwagi na wzrost 
zapotrzebowania na paliwo gazowe zaistniała konieczność zmian parametrów istniejącego 
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przyłącza gazowego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  Wartość umowy ustalono na kwotę 
brutto 5.432,91 zł, 

63.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację przyłączenia do sieci energetycznej 
instalacji elektrycznej Dworu w Skrzynkach, Plac Parkowy 1. ze spółką Enea Operator sp. z o.o.                      
z siedzibą w Poznaniu (60-479), ul. Strzeszyńska 58. Modernizacja obiektu wymusza budowę 
nowych i modernizację starych instalacji i urządzeń. Z uwagi na wzrost zapotrzebowania na energię 
elektryczną zaistniała konieczność zmian parametrów istniejącego przyłącza energetycznego Enea 
Operator sp. z o. o. Wartość umowy ustalono na kwotę brutto 7.144,96 zł, 

64.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w 2020 roku do programu „Szkolny Klub Sportowy"  
w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu 
dzieci i młodzieży. Udział Powiatu Poznańskiego w programie wymaga wniesienia wkładu własnego 
w wysokości 1.750,00 zł, 

65.  w sprawie zatwierdzenia rozliczenia udzielonej dotacji Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych z siedzibą w Murowanej Goślinie na pokrycie kosztów dowozu osób 
niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej, na kwotę 40.000,00 zł, 

66.  w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z dotacji udzielonej w 2019 roku na realizację zadania 
publicznego pn. „Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu 
poznańskiego w 2019 r." na kwotę 616.000,00 zł, 

67.  w sprawie zatwierdzenie rozliczenia dotacji udzielonej w 2019 roku Szpitalowi w Puszczykowie im. 
Prof. S. T. Dąbrowskiego SA na zakup sprzętu medycznego. na kwotę 25.000,00 zł, 

68.  w sprawie zatwierdzenie rozliczenia dotacji udzielonej w 2019 roku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Poznaniu SPZOZ, na kwotę 10.000,00 zł, 

69.  w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok. Plan zawiera 
przedmiot zamówienia, rodzaj zamówienia wg podziału na zamówienie na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia, przewidywany 
termin wszczęcia postepowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym, orientacyjna wartość 
zamówienia, 

70.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 rok, 
71.  w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Gospodarki Materiałowej, 

Pracowni Środków Transportu oraz Pracowni Logistyki w ramach projektu pt. „Gotowi do pracy – 
rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Poznański” do Zespołu Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik. Przekazywany sprzęt 
zakupiony został w ramach ww. projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT dla MOF Poznania, Oś Priorytetowa 9 - Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego. Łączna wartość przekazywanego sprzętu wynosi 148.720,00 zł brutto, 

72.  w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni sprzedaży usług reklamowych, 
pracowni multimedialnej i pracowni plastyczno-technicznej w ramach projektu pt. „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, 62-090 Rokietnica, ul. Szamotulska 24. Przekazywany sprzęt zakupiony został                          
w ramach ww. projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach ZIT dla MOF Poznania, Oś Priorytetowa 9 - Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego. Łączna wartość przekazywanego sprzętu wynosi 228.816,24 zł brutto, 

73.  w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Kulinarnej w ramach projektu pt. 
„Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek 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 Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT dla 
MOF Poznania, Oś Priorytetowa 9 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Łączna wartość 
przekazywanego sprzętu wynosi 15.854,70 zł brutto, 

74.  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2019. Nagrody mogą 
być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym a także innym podmiotom. Nagroda jest 
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jednorazowym świadczeniem przyznawanym w ramach środków pieniężnych z budżetu powiatu 
poznańskiego za miniony rok kalendarzowy lub całokształt działalności, indywidualnie lub zbiorowo, 
raz w roku. Zgłoszenia przyjmowane będą od 03.02.2020 r. do 24.02.2020 r. Informacja o naborze 
wniosków opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 
powiatu poznańskiego www.powiat.poznan.pl, 

75.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji przyznanej gminie Swarzędz                        
w związku z realizacją zadań powiatu poznańskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 
publicznej w roku 2019. Na podstawie uchwały nr XIII/154/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 
16 grudnia 2015 r. w sprawie: powierzenia gminie Swarzędz zadań w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej, przyznana została dotacja w kwocie 50.000,00 zł. Beneficjent, na 
podstawie zawartego w dniu 12.02.2019 roku porozumienia wykorzystał ją na realizację poniższych 
zadań: 

− gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, 
udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, 
edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz 
dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, 

− pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu 
wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych,  
a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, 

− udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, 

− sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne 
zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach. 

Na podstawie złożonej w dniu 05.07.2019 r. informacji za I półrocze oraz złożonego w dniu  
16.01.2020 r. sprawozdania końcowego stwierdza się prawidłowość wykorzystania dotacji, 

76.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy 
Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie”, gm. Murowana 
Goślina. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt, 

77.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na świadczenie usług sprzątania Filii Wydziału 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 4 części:  

− Część nr 1 - Filia w Stęszewie, ul. Poznańska 20 - z Panem Waldemarem Pogodzińskim, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: PUH „CLEANEX” Waldemar Pogodziński, 
Konin, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 18.942,00 zł brutto. Na wykonanie 
zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 22.456,96 zł brutto, 

− Część nr 2 - Filia w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4 - z Panem Waldemarem Rogodzińskim, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: PUH „CLEANEX” Waldemar Rogodziński, 
Konin, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 18.942,00 zł brutto. Na wykonanie 
zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 27.060,00 zł brutto, 

− Część nr 3 - Filia w Swarzędzu, ul. Poznańska 25 - z Panem Szymonem Grzebyszakiem 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
Szymon Grzebyszak, Żerków, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 31.795,50 zł 
brutto. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 28.413,00 zł brutto. 
W budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do wykonania 
zadania w wysokości odpowiadającej cenie brutto zaproponowanej w ofercie, 

− Część nr 4 - Filia w Czerwonaku, ul. Gdyńska 53 - z Panem Waldemarem Rogodzińskim, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: PUH „CLEANEX” Waldemar Rogodziński, 
Konin, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 20.295,00 zł brutto. Na wykonanie 
zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 20.926,58 zł brutto. 

 Usługi będą świadczone w terminie do 31.12.2020 r., 
78.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie 

pojazdu użytkowanego przez Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy 
(ciągnik rolniczy marki Ursus C-360) oraz nieruchomości zlokalizowanej w Bolechowie – Osiedle, ul. 
Obornicka 1, w ramach zadania polegającego na powtórzeniu podobnych usług do umowy nr 
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ZP.272.00041.2017 z dnia 21.11.2017 r., dotyczącej ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności 
cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych; zatwierdzenia NWZ, 
powołania komisji przetargowej, 

79.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy prof. Zbigniewa 
Steckiego na terenie miejscowości Kórnik w gminie Kórnik zlokalizowanej na działkach 
ewidencyjnych oznaczonych numerami 861/11, 875/1, 875/2, 861/7, 863/3 i 866/24 obręb Kórnik.  
Zarząd negatywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg gminnych ww. drogę, ponieważ droga 
objęta wnioskiem mimo, że uzupełnia sieć dróg służących miejscowym potrzebom i posiada 
utwardzona nawierzchnię, to znajduje się na działce ewidencyjnej nr 875/2 niebędącej własnością 
Gminy Kórnik.  

80.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Parkowej w Luboniu”. Zarząd 
pozytywnie zaopiniował projekt, 

81.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa ul. Szkółkarskiej polegająca na 
budowie ścieżki rowerowej”, gm. Suchy Las, 

82.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu opieki nad zabytkami powiatu 
poznańskiego na lata 2016-2019” za okres 2018-2019. Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Zarząd Powiatu co 2 lata sporządza 
sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami, które następnie przedstawia Radzie 
Powiatu. Sprawozdanie, stanowi załącznik do uchwały i przekazane zostanie na kolejną sesję Rady, 

83.  w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2020-2023. Pozytywnie zostały zaopiniowane przedstawione w programie cele ekologiczne, 
kierunki interwencji i zadania, których wykonanie ma spowodować poprawę stanu i jakości danego 
elementu środowiska. Sformułowano uwagi do niektórych zagadnień ujętych w Programie Ochrony 
Środowiska. Opinia stanowi załącznik do uchwały, 

84.  w sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego                
w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Oferty przyjmowane były do 14.02.2020 r. Informacja     
o ogłoszeniu konkursu opublikowana została na stronie internetowej powiatu poznańskiego 
www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego. Ogłoszenie 
stanowi załącznik do uchwały, 

85.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, należnego 
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nr ZP.272.00044.2018 – część 7 z dnia 18.12.2018 r., której 
przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń 
zajmowanych przez Zamawiającego w budynku, położonym w Poznaniu przy ul. Zielonej 8.                    
W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonej na mocy 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na 
podstawie § 13 ust. 1 lit. b Umowy nr ZP.272.00044.2018 - Część 7 z dnia 18.12.2018 r., Zarząd 
wyraził zgodę na dokonanie z dniem 01.01.2020 r. zmiany wysokości wynagrodzenia, należnego 
Konsorcjum firm pod nazwami: 1) Lider- VlGOR Edukacja Sp. z o.o., Sp. K., 2) Partner - VIGOR 
Edukacja Sp. z o.o., 3) Partner - Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR Sp z o.o., z siedzibą w Poznaniu 
(61-334) przy ul. Czernichowskiej 28 z tytułu świadczenia usługi polegającej na kompleksowym 
sprzątaniu pomieszczeń zajmowanych przez Zamawiającego w budynku, położonym w Poznaniu 
przy ul. Zielonej 8. Łączna wartość zamówienia wyniesie 151.031,52 zł brutto z podziałem na 
poszczególne lata: 
1) rok 2019 - 70.848,00 zł brutto, 
2) rok 2020 - 80.183,52 zł brutto.  

Udział w wartości zamówienia przedstawia się następująco:  
1) 35,06 % - Powiat Poznański, 
2) 64,94 % - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.  

86. w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne w 2020 r. w szkołach                                        
i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański. Środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł 
zostały rozdysponowane pomiędzy poszczególne placówki, po uwzględnieniu liczby uczniów                       
w szkołach dla dzieci i młodzieży, do których kierowane są zajęcia pozalekcyjne, zgodnie                             
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z Programem wspierania edukacji w powiecie poznańskim i zostaną przekazane do planów 
finansowych jednostek: 

− ZS Rokietnica - ilość uczniów: 540, przyznana kwota: 27.878,00 zł, 

− Z Mosina - ilość uczniów: 300, przyznana kwota: 15.488,00 zł, 

− ZS Kórnik - ilość uczniów: 226 , przyznana kwota: 11.668,00 zł, 

− LO Puszczykowo - ilość uczniów: 405 , przyznana kwota: 20.909,00 zł, 

− ZS nr 1 Swarzędz - ilość uczniów: 1142 , przyznana kwota: 58.957,00 zł, 

− ZS nr 2 Swarzędz - ilość uczniów: 386, przyznana kwota: 19.928,00 zł, 

− ZS Bolechowo - ilość uczniów: 576 , przyznana kwota: 29.737,00 zł, 

− SOSW Mosina - ilość uczniów: 137 , przyznana kwota: 7.072,00 zł, 

− SOSW Owińska – ilość uczniów: 162, przyznana kwota: 8.363,00 zł,  
Liczba uczniów jest zgodna z danymi zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej na dzień  
12.01.2020 r. Zachowana została kwota 40.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na realizację innych 
zadań edukacyjnych, które mogą być realizowane w szkołach i placówkach. 
86.  w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia fakultatywne w I półroczu 2020 r. dla uczniów 

klas maturalnych, w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Na rok 2020 zaplanowano na 
zajęcia edukacyjne przeznaczone dla uczniów klas maturalnych 100.000,00 zł. Zarząd postanowił             
w I półroczu 2020 r. (4 miesiące zajęć) przeznaczyć kwotę 57.000,00 zł:  

− ZS Rokietnica – ilość maturzystów: 61, przyznana kwota: 6.926,00 zł, 

− ZS Mosina - ilość maturzystów: 25, przyznana kwota: 2.839,00 zł, 

− ZS Kórnik - ilość maturzystów: 47, przyznana kwota: 5.337,00 zł, 

− LO Puszczykowo - ilość maturzystów: 102, przyznana kwota: 11.582,00 zł, 

− ZS nr 1 Swarzędz - ilość maturzystów: 125, przyznana kwota: 14.193,00 zł, 

− ZS nr 2 Swarzędz - ilość maturzystów: 79, przyznana kwota: 8.970,00 zł, 

− ZS Bolechowo - ilość maturzystów: 63, przyznana kwota: 7.153,00 zł.  
Pozostałe środki w wysokości 43.000,00 zł planuje się przeznaczyć w II półroczu 2020 roku (3 
miesiące zajęć). Podziału środków dokonano przy uwzględnieniu liczby maturzystów                                             
w poszczególnych szkołach, zgodnie z obowiązującym Programem wspierania edukacji. Liczba 
uczniów w bieżącym roku szkolnym jest zgodna z danymi zawartymi w Systemie Informacji 
Oświatowej na dzień 12.01.2020 r. 

87.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie ZP.27200044.2018 część 1, 
dotyczących świadczenia usługi sprzątania w budynku przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem 
przyległym. W związku ze zmianą przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Zarząd postanowił na podstawie §13 ust. 1 
pkt b ww. umowy wyrazić zgodę na dokonanie z dniem 01.01.2020 r. zmiany wynagrodzenia                        
w umowie część 1, zawartej w dniu 18.12.2018 r. z Konsorcjum: 
1. Lider - VIGOR Edukacja Sp. z o.o., Sp. K., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Czernichowskiej 28 
2. Partner - VIGOR Edukacja Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Czernichowskiej 28 
3. Partner - Biuro Handlowo - Usługowe VIGOR Sp. z o.o. , z siedzibą w Poznaniu, przy  

ul. Czernichowskiej 28 o świadczenie usług sprzątania budynku Starostwa Powiatowego przy  
ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym. 

 Wartość wynagrodzenia wyniesie 33.306,24 zł brutto miesięcznie oraz 757.714,68 zł brutto za 
całość przedmiotu umowy, 

88.  w sprawie wniosku o zwołania sesji Rady Powiatu w Poznaniu. Zarząd postanowił złożyć wniosek 
do Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu w Poznaniu 
i umieszczenie w porządku obrad następujących projektów Uchwał Rady: 

1) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 
2020, 
2) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.  
Powyższy wniosek związany jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na budowę wiaduktu 
w Murowanej Goślinie.  Do dnia 7 lutego 2020 r. należy złożyć wniosek o dofinansowanie do Ministra 
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Infrastruktury oraz zabezpieczyć środki własne w wysokości co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia. 
Brak zabezpieczenia środków w budżecie  powiatu spowoduje odrzucenie wniosku. Szacunkowy koszt 
budowy wiaduktu wynosi 8 mln zł. Powiat Poznański zabezpieczy 4,2 mln zł,  
89.  w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej w 2019 roku Miastu Poznań na zwrot 

kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na 
terenie Poznania. Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 04.01.2019 r. Powiat Poznański 
udzielił Miastu Poznań dotację w wysokości 59.795,59 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów 
rehabilitacji 36 mieszkańców powiatu poznańskiego, będących uczestnikami warsztatów terapii 
zajęciowej w Poznaniu w roku 2019. Miasto Poznań w terminie do dnia 31.01.2019 r. zobowiązane 
było przekazać wykaz uczestników wtz. Przedmiotowe rozliczenie doręczono do Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu zgodnie z terminem określonym w umowie. Przekazane środki finansowe 
zostały wykorzystane przez Miasto Poznań w wysokości 59.327,27 zł, niewykorzystana kwota 
dotacji w wysokości 468,32 zł została zwrócona na rachunek Powiatu Poznańskiego, 

90.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2019 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Poznański. Przeprowadzona analiza poniesionych w roku 2019 wydatków na wynagrodzenia 
nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 
ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego, wykazała osiągnięcie średnich wynagrodzeń nauczycieli we 
wszystkich stopniach awansu zawodowego, co oznacza, że nie ma konieczności ustalenia                                 
i wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach                         
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański. Na podstawie art. 30a ust. 5 
ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego 
przedkłada sprawozdanie, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od jego sporządzenia 
regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu 
terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tą jednostkę oraz związkom zawodowym 
zrzeszającym nauczycieli. Sprawozdanie stanowi załącznik do Uchwały, 

91.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, należnego 
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nr ZP.272.00044.2018 – Część 6 z dnia 18.12.2018 r., której 
przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń oraz 
terenu przyległego do budynku mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8. W związku ze 
zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonej na mocy przepisów ustawy                    
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na podstawie § 12 ust. 1 lit. 
b Umowy nr ZP.272.00044.2018 - Część 6 z dnia 18.12.2018 r., Zarząd wyraził zgodę na dokonanie 
z dniem 01.01.2020 r. zmiany wysokości wynagrodzenia, należnego Konsorcjum firm pod nazwami:  

1) Lider - VIGOR Edukacja Sp. z o.o., Sp. K.,  
2) Partner - VIGOR Edukacja Sp. z o.o., 
3) Partner - Biuro Handlowo - Usługowe VIGOR Sp. z o.o. 
Łączna wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, wyniesie: 711.395,28 zł brutto, 
92. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                      

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia sieciowego 
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku                         
w Owińskach, plac Przemysława 9.  W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu,  

93.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursów dla uczniów ze szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem na 3 części; zatwierdzenia 
Ogłoszenia; powołania komisji przetargowej. Postępowanie dzieli się na następujące części: 

1) Część nr 1 - Kurs prawa jazdy kat. B, 
2) Część nr 2 - Kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną, 
3) Część nr 3 - Kurs wózków jezdniowych (podnośnikowych) z mechanicznym napędem podnoszenia 
kat. II WJO i III WJO. 
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94.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie organizacji powiatowego etapu 
XXIV edycji Wiedzy o Wielkopolsce – w wysokości 500,00 zł.  Etap powiatowy planowany jest na 
pierwszą połowę marca 2020 r. i odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego                          
w Owińskach. Udział w konkursie zgłosiło 33 uczniów. Ww. kwota przeznaczona zostanie na zakup 
dyplomów i drobnych nagród dla uczestników, 

95.  w sprawie upoważnienia Pani Marii Tomaszewskiej – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Synów Pułku w Owińskach do podpisania i złożenia wniosku oraz zawarcia 
umowy i realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). 
Upoważnienie swoim zakresem obejmuje podpisanie i złożenie do operatora OSE: Państwowy 
Instytut Badawczy NASK, 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, 

96.  w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na usługę publikacji, w podziale na 2 części (część nr 1 – usługa 
publikacji czasopisma „Prasowa Powiatowa 17, część nr 2 – usługa publikacji zapowiedzi 
dotyczących wydarzeń organizowanych przez powiat poznański oraz informacji z tych wydarzeń); 
zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej, 

97.  w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2020 r., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 
pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych 
przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, a także określenia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Środki wyodrębnione w budżecie Powiatu 
Poznańskiego w 2020 r. na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli dzieli się następująco: 

a) 5% środków na wspomaganie sieci szkół, 
b) 10 % środków na szkolenia i warsztaty dla dyrektorów 
c) 85 % środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
Podziału środków zgodnie z art. 70a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela dokonuje się po zasięgnięciu opinii 
zakładowych organizacji związkowych, tj. Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu 
Wielkopolskiego w Poznaniu oraz NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Region 
Wielkopolska w Poznaniu, które wydały pozytywną opinię, 
98.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, ze spółką ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, umowy 

kompleksowej na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Szkół im. gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, na kwotę brutto  1.000,00 zł dla nowo 
przyjętego budynku biurowego. 

99.  w sprawie wyrażenia zgody na  przystąpienie przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Puszczykowie do projektu pn. „TIK?TAK Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku” 
realizowanego w ramach programu Erasmus+ w ramach akcji K1 „Mobilność kadry edukacji 
szkolnej”. Udział w projekcie stworzy szkole możliwość  poprawy jakości pracy instytucji                             
w wybranych obszarach, przyczyni się  do pogłębienie lub nawiązania współpracy 
międzynarodowej, a uczestnikom umożliwi poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod 
nauczania, które będzie można wykorzystać  w codziennej pracy dydaktycznej. W projekcie weźmie 
udział 14 nauczycieli  LO w Puszczykowie, 

100. w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Budzyńskiego – Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie do zawarcia umowy i realizacji zadań 
związanych z realizacją  projektu w ramach programu Erasmus+. Upoważnienie w szczególności 
obejmuje: 

-  podpisanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu Erasmus +, 
- podpisanie umowy na realizację projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 

dotyczącej uczestnictwa w programie Erasmus +, 
- dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  

w Warszawie, 
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- podpisywanie dokumentów oraz składanie oświadczeń woli dotyczących programu, 
101.  w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków i rozliczenia dotacji celowych na 

likwidacje źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi, w składzie: 
1. Agata Sibila - przewodniczący Komisji – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
2. Anna Musiał – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
3. Lucjan Wygnaniec - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
4. Ewa Robacka - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
5. Maja Okińczyc - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
6. Anna Lachowicz - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
7. Hanna Grzempowska - Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej. 

Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do uchwały.  
102.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. Budowa drogi łączącej ul. Owsianą i Bukowską 

w m. Wysogotowo”, gm. Tarnowo Podgórne. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt, 
103.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.  Rozbudowa drogi powiatowej obejmująca  

ścieżki rowerowe, przebudowę drogi powiatowej nr 2490P, na odcinku  od drogi wojewódzkiej                    
nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo, powiat poznański, województwo 
wielkopolskie” - rozszerzenie zakresu inwestycji o budowę przyłącza oświetlenia drogowego. Zarząd 
Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt, 

104. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej 
nr 1626P – ul. Lipowej w Wągrowcu. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt, 

105. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji w wysokości 9.900,00 zł udzielonej Fundacji PCPS – 
Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu na realizację zadania publicznego pt. 
Program psychologiczno-terapeutyczny Partner”- umowa z 3.06.2019 r. Fundacja przedłożyła                   
w dniu 3 października 2019 r. sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, do którego nie 
wniesiono uwag i stwierdzono, że dotacja została w całości rozliczona prawidłowo, 

106. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji  wysokości 9.850,00 zł na realizację zadania 
publicznego pt. Program psychologiczno-terapeutyczny Partner”- umowa z 10.10.2019 r. Fundacja 
przedłożyła w dniu 29 stycznia 2020 r. sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, do którego nie 
wniesiono uwag i stwierdzono, że dotacja została w całości rozliczona prawidłowo, 

107. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch zewnętrznych 
dotykowych makiet, obiektów znajdujących się na terenie kompleksu cysterskiego w Owińskach 
należących do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych oraz Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej,  

108. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego 
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących 
szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym za rok 2019. Ogłoszenie stanowi załącznik do uchwały. Wnioski 
składa się  osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 17 lutego 2020 r. 
do dnia 9 marca 2020 r. (decyduje data wpływu  do Kancelarii Starostwa, 

109. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie pojazdu użytkowanego przez 
Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy oraz nieruchomości zlokalizowanej 
w Bolechowie – Osiedle, ul. Obornicka 1, w ramach zadania polegającego na powtórzeniu 
podobnych usług do umowy nr ZP.272.00041.2017 z dnia 21.11.2017 r., dotyczącej ubezpieczenia 
majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek 
organizacyjnych. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym                  
do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance 
Group, Al. Jerozolimskie 162, 02 - 342 Warszawa, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 
1.761,81 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do dnia                             
31.12.2020 r., 
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110. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową budynku 
biurowego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26; zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,  

111. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy firmę „PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, 
prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdów (Ford 
Mustang PNT 05444, Citroen Xsara NEL 58717a),  wobec których orzeczono przepadek na rzecz 
Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Upoważnienie do 
14.02.2020 r., 

112. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków 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. 
Ogłoszenie stanowi załącznik do uchwały. Wnioski należy składać osobiście lub drogą pocztową                    
w nieprzekraczalnym terminie od dnia 11 lutego 2020 r. do dnia 3 marca 2020 r. 

113. w sprawie zatwierdzenia wyników naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Wybrany kandydat: Tomasz Powroźnik, 
zam. Złotniki, 

114. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań, w odniesieniu do lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z  art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 28 
września  1991 r.  o lasach, w kwocie 80.000,00 zł, z  podziałem na: 
- Nadleśnictwo Babki    25.157,04 zł 
- Nadleśnictwo Czerniejewo     5.200,88 zł 
- Nadleśnictwo Konstantynowo  30.036,52 zł 
- Nadleśnictwo Łopuchówko   19.605,56 zł, 

115.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielanych dotacji z przeznaczeniem  dla 
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Zarząd Powiatu zatwierdził rozliczenie końcowe  
z udzielonych dotacji, zgodnie z załącznikiem do uchwały. Wydział  Bezpieczeństwa i Zarzadzania 
Kryzysowego  sprawdził sprawozdanie ze sposobu realizacji  dotacji pod względem  merytorycznym  
i finansowym, i nie wniósł do nich żadnych uwag, 

116. w sprawie zgody na zawarcie umowy na sporządzenie opracowania archeologicznego w oparciu 
o wykonane badania i pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja 
zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu 
Poznańskiego  z firmą REFUGIUM sc z siedzibą w Poznaniu, na kwotę brutto 3.690,00 zł, 

117. w sprawie zgody na zawarcie ze Szpitalem w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.                         
z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 11, porozumienia o wspólnym przeprowadzeniu 
postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup energii 
elektrycznej, które pozwoli uzyskać  korzystniejszą ofertę cenową, 

118. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Zajęcia Klubowe w WTZ” Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program ma na celu wspieranie osób niepełnosprawnych  
w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym. Na potrzeby 
realizacji Programu udziela się  Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Elżbiecie 
Bijaczewskiej pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz powiatu                              
w sprawach związanych z realizacją programu oraz podejmowania działań związanych z jego 
realizacją a w szczególności do: podpisania i złożenia wystąpienia o przyznanie środków 
finansowych PFRON na realizację Programu, zawarcia umowy o realizację programu - o treści 
zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały; zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji 
Programu; opracowania zasad zbierania i rozpatrywania wniosków prowadzących WTZ; zawierania 
i obsługi stosownych umów o dofinansowanie z podmiotami prowadzącymi Warsztaty Terapii 
Zajęciowej oraz innych wymaganych procesem wdrażania Programu; monitorowania 
prawidłowości wykorzystania przekazanych środków PFRON; sporządzania i przekazywania do 
PFRON zbiorczych sprawozdań o zakresie i sposobie wykorzystania środków przekazywania do 
PFRON innych informacji związanych z realizacją Programu. Potwierdza się ważność czynności 
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prawnych dokonanych przez Dyrektora PCPR w imieniu i na rzecz Powiatu Poznańskiego związanych 
ze złożeniem wystąpienia o przyznanie środków PFRON na realizację Programu. 

119. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S.T. 
Dąbrowskiego S. A. z budżetu Powiatu Poznańskiego na 2019 rok na współfinansowanie zadania 
pod nazwą „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową 
szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni”, na kwotę 5.753.983,97 zł. Rozliczenie 
otrzymanej kwoty wraz z kopią dokumentacji potwierdzającej dokonanie wydatków Szpital 
przedłożył w terminie, określonym umową. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem 
i w terminie określonym umową, 

120. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z lekarzem okulistą,  dotyczącej wydawania 
orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień 
oraz konsultacji z dziedziny okulistyki, na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                            
o Niepełnosprawności  w Poznaniu w 2020 roku.  Wyrażono zgodę na zawarcie umowy od dnia 1 
marca 2020 r. z Panią Heleną Dominiak-Rybarczyk prowadzącą Specjalistyczną Praktykę Lekarską 
„MM Studio” „Optico” Helena Dominiak-Rybarczyk - Poznań. Łączny koszt usługi nie może 
przekroczyć 30.000,00 zł,  

121. decyzja o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zespołowi Szkół im. Generała 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie zabudowaną nieruchomość, stanowiącą własność 
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Poznańskiego , położoną w gminie Czerwonak, 
oznaczoną w ewidencji gruntów: arkusz mapy 1, działka nr 45/19 o pow. 0,1025 ha, obręb 
Bolechowo-Osiedle, zapisaną w księdze wieczystej KW nr PO1P/00226027/9, 

122. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na 
realizację zadań Powiatu Poznańskiego w roku 2020 w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. 
Ogłoszenie stanowi załącznik do uchwały. Wymagane dokumenty  można składać osobiście lub 
droga pocztową w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 20 lutego w Kancelarii Ogólnej Starostwa 
ul. Jackowskiego 18, 

123. w sprawie zmiany uchwały nr 1000/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego 
przekazania wyposażenia do Pracowni sprzedaży usług reklamowych, pracowni  medialnej                        
i  pracowni plastyczno-technicznej w ramach projektu pt. „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, 62-090 Rokietnica, ul. 
Szamotulska 24. Zmianie ulega  załącznik do Uchwały, w którym została wskazana wartość brutto 
wyposażenia przeznaczonego do Pracowni na kwotę 228.816,24 zł. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Napachanie rejon ul. Poznańskiej i ul. Tarnowskiej,  gm. Rokietnica, 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Skórzewo, w rejonie ulicy Kolejowej, Gruszowej, Sadowej, Czereśniowej i Szarotkowej, gm. 
Dopiewo, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej, Jaworowej i Malwowej, gm. Dopiewo, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dąbrówka, dla działki  o nr  ewid. 37/4, gm. Dopiewo, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Zakrzewo i Dąbrówka,  w rejonie  ul. Przemysłowej i drogi ekspresowej S11, gm. Dopiewo, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Palędzie,  w rejonie  ul. Leśnej, Jarzębinowej, Sumakowej i Bzowej, gm. Dopiewo, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Więckowice,  w rejonie  ul. Leśnej, dla działek o nr ewid. 130/10 i 130/11, gm. Dopiewo, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Skórzewo, w rejonie ulicy  Spółdzielczej, dla działek o nr ewid. 421/6, gm. Dopiewo, 
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9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dąbrowa, w rejonie ulicy Szafirowej i Wiejskiej, gm. Dopiewo, 

10.  uzgodnienia projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  
drogi krajowej i torów kolejowych na wschód od Pobiedziska, 

11.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
położonych w północnej części miasta pomiędzy północną granicą Puszczykowa oraz ulicami: 
Wysoka i Poznańską, obręb Puszczykowo, 

12.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie – część G, gm. Kostrzyn, 

13.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa  
(pow. ca.353) część B2” – projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usług nieuciążliwych, tereny 
zabudowy produkcyjnej, magazynowo - składowej lub usługowej, teren zabudowy zagrodowej                      
w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych, teren zieleni urządzonej tereny zieleni 
izolacyjnej, tereny infrastruktury technicznej - energetyka, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 
tereny infrastruktury technicznej z dopuszczeniem infrastruktury komunikacyjnej, tereny dróg 
publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego, zbiorczej, dojazdowej, tereny dróg 
wewnętrznych. Na obszarze planu przebiega droga powiatowa nr 2439P Paczkowo - Siekierki 
Wielkie - Trzek (ulica Średzka), oznaczona symbolem KDZ. Zarząd postanowił odmówić uzgodnienia 
projektu planu ze względu na to, że teren oznaczony symbolem 1MN/U, który wg projektu planu 
przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usług nieuciążliwych 
zlokalizowany jest zgodnie z koncepcją projektową na terenie Północno-Wschodniej Obwodnicy 
Aglomeracji Poznańskiej (wariant I obwodnicy - preferowany). Jednocześnie Zarząd informuje, że 
przebieg obwodnicy nie jest do końca znany ze względu na etap uzyskiwania decyzji                                             
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Jednakże zgodnie z art. 
43 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) obiekty budowlane poza terenem 
zabudowanym dla drogi klasy GP powinny być usytuowane w odległości co najmniej 25m od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi. Po analizie proponowanego przebiegu obwodnicy, stwierdza się, 
że teren oznaczony w projekcie planu symbolem 1MN/U będzie położony w bezpośrednim 
oddziaływaniu obwodnicy. Ponadto nie można wykluczyć powstania w tym rejonie drogi zbierająco 
- rozprowadzjącej na węźle oraz dróg serwisowych, które posłużą do dojazdu do nieruchomości.             
W związku z powyższym wskazane byłoby usunięcie terenu 1MN/U z projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Paczkowo - część B2, 

14.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Mściszewo i Trojanowo, gm. Murowana Goślina, 

15.  uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 936/1, 936/3  
w Murowanej Goślinie, 

16.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koziegłowy – rejon 
ulicy Gdyńskiej i Poznańskiej, część II”, gm. Czerwonak, 

17. uzgodnienia  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 
109/1, 110, 74 obr. Sowiniec, gm. Mosina,  

18.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek  nr 429/5, 
429/5 429/3 położonych w obrębie Kamińsko, gm. Murowana Goślina, 

19.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek  nr 429/5, 
252/9, obręb Mściszewo, gm. Murowana Goślina, 

20.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 234/, 
położonej w obrębie Boduszewo, gm. Murowana Goślina, 

21.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Św. 
Marcina i Strzeleckiej w Swarzędzu, 

22.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska                      
w rejonie ul. Tymiankowej, gm. Komorniki, 

23.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
w Kokoszczynie przy ul. Lipowej, gm. Tarnowo Podgórne, 
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24.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu                                         
w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ulicy Dębowej, dla działek o nr ewid. 1/370, 1/371, 1/79, gm. 
Dopiewo, 

25.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi 
Żabinko oraz terenów wsi Sowiniec i Sowinki, gm. Mosina. Projekt planu wyznacza: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny zabudowy usługowej lub sportu i rekreacji, tereny 
rolnicze, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, obszary i tereny górnicze o leśnym 
kierunku rekultywacji, tereny zieleni urządzonej, tereny rolnicze lub zieleni naturalnej, tereny lasów 
i zalesień, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, teren drogi publicznej klasy głównej, 
lokalnej, dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, gminnych dla pieszych i rowerów, teren 
infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja.                  
Na obszarze planu znajduje się droga powiatowa nr 2463P Mosina (ulice Mostowa, Śremska) - 
Żabinko - gr. Powiatu. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu opracowuje projekt budowlany oraz 
wniosek w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 2463P Mosina - Żabinko w zakresie budowy 
ścieżki rowerowej obejmującej w/w obszar. Planowana drogowa inwestycja powiatowa, 
realizowana będzie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na 
podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania                     
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.), które 
docelowo wymagają uwzględnienia w zaktualizowanych dokumentach planistycznych gminy, w tym 
w projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy projekt wymaga 
skoordynowania prac projektowych Powiatu oraz Gminy, 

26.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek                  
o nr: 5/7, 5/24, 5/26 i 6/3, położonych w Chybach, gm. Tarnowo Podgórne, 

27. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w rejonie  cmentarza, ul. Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo ark. 3, 

28.  uzgodnienia projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla 
Morskiego w Lusówku, gm. Tarnowo Podgórne, 

29.  uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów 
Miłosławskich, obręb Niwka, arkusz 3, 4 – w dwóch etapach A i B – etap A, 

30.  w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Osiedla Morskiego w Lusówku. 

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

1. w sprawie zmiany uchwały Nr zmiany ochwaty Nr XXXVH/538/V/2018 i dnia 28 marca 2018 r.                          
w sprawie udzielenia Województwo 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)", zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu                             
Nr III/47/VI/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r., 

2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/412/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 czerwca                 
2017 r. w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotacji celowej na 
poszerzenie drogi zbiorczej nr 1 planowanej jako nowy przebieg drogi powiatowej nr 2389P 
Głuchowo - Chomęcice, projektowanej w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, 
odcinek Poznań - Wronczyn", zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLII/614/V/2018 
z dnia 26 września 2018 r., Nr X/101/VI/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r., 

3. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/146/VI/2019  Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 
2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na 
parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania 
dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, 



24 

 

4. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację zadania pn. Ochrona 
dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem 
zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu, 

5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/193/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację zadania 
pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed 
zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu, 

6. w sprawie powierzenia Gminie Mosina zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2464P – ul. Śremską w m. Świątniki, 

7. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/74/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia 
ich rozwiązaniami proekologicznymi, 

8. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu  na działce nr 155, położonej przy 
ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, 

9. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Poznańskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb Naramowice, arkusz mapy 11, działki 
nr 81/ 6, 81/7, 81/8, 81/9, na nieruchomość będącą własnością Miasta Poznania, oznaczoną                         
w ewidencji gruntów jako: obręb Naramowice, arkusz mapy 11, działka nr 29/132, 

10.  w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji 
działań informacyjno-promocyjnych ramach   projektu pt. „Przebudowa/rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap 1 budowa ścieżki rowerowej na 
odcinku Kociałkowa Górka - Pobiedziska”, 

11.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów 
Komendy Miejskiej Policji, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie 
Powiatu Poznańskiego, 

12.  w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2431P – ul. Sucholeską m. Suchy Las, 

13.  w sprawie powierzenia Gminie Czerwonak prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarzadzania publiczną drogą powiatową nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (Kliny), 

14.  w sprawie powierzenia Gminie Czerwonak prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarzadzania publiczną drogą powiatową nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz  (Mielno), 

15.  w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2489P relacji Swarzędz – Kamionki, 

16.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/393/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 maja 2017 r. 
w sprawie powierzenia  gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2439P, 

17.  w sprawie udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 
polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina – Puszczykowo – 
Kórnik, 

18.  w sprawie udzielenia Gminie Swarzędz pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 
polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz – Jasin – 
Biskupice – Pobiedziska, 

19.  w sprawie powierzenia Gminie Stęszew prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2456P – ul. Pocztową m. Jeziorki, 

20.  w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2020,  
21.  w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020 -2025. 

 
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: 
a) dla uczennicy II LO w ZS Nr 2 w Swarzędzu, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, na okres do końca 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020,  
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b) uczennicy LO w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, na okres do końca zajęć 
dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020,  

c) uczennicy ZS w Kórniku  w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca roku szkolnego 2019/2020, 
d) uczennicy ZS nr 1 w Swarzędzu w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca roku szkolnego 

2019/2020, 
e) Uczennicy ZS nr 2 w Swarzędzu, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, na okres 1.02.2020 r.  do 

31.06.2020 r. 
3. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 

przeprowadzoną przez Wydział Audytu i Kontroli: 
a) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie. Kontrola przeprowadzona została                     

w zakresie: realizacji  wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,  wydatków na pokrycie kosztów 
podróży służbowych pracowników w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, 
sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. 
Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Sformułowano zalecenia pokontrolne.  

b) w LO im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Kontrola została przeprowadzona w zakresie: 
realizacji wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, wydatków na pokrycie kosztów podróży 
służbowych pracowników w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, sprawdzenia 
stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty 
kontrolą: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Po uwzględnieniu przedstawionych przez dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie wyjaśnień do protokołu z kontroli, odstąpiono od 
wydania zaleceń pokontrolnych. 

4. Zarząd Powiatu w Poznaniu wyraził zgodę dla NZOZ Specjalistyczna Poradnia Urologiczna Sp. z o.o. 
na prowadzenie prac remontowych w Gabinecie Urologicznym, mieszczącym się na II piętrze                       
w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.  

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2020, projektu uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Poznańskiego oraz możliwości sfinansowania 
deficytu Powiatu Poznańskiego. Zarząd zapoznał się również z pozytywnymi opiniami wszystkich 
Komisji Rady Powiatu w Poznaniu, dotyczącymi projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 
2020 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025. 

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z Kontroli  trzech wybranych uchwał powierzonych do 
realizacji Zarządowi Powiatu w Poznaniu w roku 2018. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Poznaniu 
nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, nie sformułowano wniosków i zaleceń 
pokontrolnych.  

7. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z prac Komisji oceniającej wnioski i rozliczenia 
dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami 
proekologicznymi. W wyznaczonym terminie od 21.05.2019 r. do 10.06.2019 r. wpłynęło 117 
wniosków. Udzielono dotacji 92 wnioskodawcom w tym umowę podpisało 89 wnioskodawców, 2 
Dotowanych złożyło rezygnację po podpisaniu umowy. 4 Dotowanych nie złożyło formularza 
rozliczenia. W przypadku 4 Dotowanych stwierdzono nieprawidłowości. Ostatecznie wypłacono 79 
dotacji na kwotę w wysokości 560.003,04 zł.  

8. 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 drogi gminnej nr 332032P w miejscowości Czmoniec na odcinku od drogi 
wojewódzkiej nr 434 do drogi powiatowej nr 2464P.  

9. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o  wydaniu dnia 5 grudnia 2019 r. decyzji Starosty 
Poznańskiego nr 51/2019 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                  
z rygorem natychmiastowej wykonalności. 

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu w dniu 18 grudnia 2019 r. decyzji 
Starosty Poznańskiego nr 53/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie drogi powiatowej nr 2497P Buk- Szewce - budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 
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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 z rygorem natychmiastowej wykonalności. 

11.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu dnia 20 grudnia 2019 r. decyzji Starosty 
Poznańskiego nr 54/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 
ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie z rygorem 
natychmiastowej wykonalności.  

12.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu przez Starostę Poznańskiego 
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P  
w m. Drużyna wraz z przebudową drogi (gm. Mosina).  

13.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w pn. „Budowa ul. Polskiej w Zalasewie".  

14.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Lema wraz             
z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mosina.  

15.  Zarząd Powiatu zapoznał się i odpowiedział na:  
a) pismo sołtysa wsi Dakowy Suche Mariana Kocika, w sprawie remontu nawierzchni asfaltowej na 

trasie Piekary-Dobra- Sznyfin – Dakowy Suche- Szewce, 
b) interpelacje złożone podczas XV Sesji Rady Powiatu w Poznaniu VI kadencji w dniu 18 grudnia 

2010r. przez: 
- radnego powiatu Mariana Markiewicza - w sprawie wynagrodzeń lekarzy w Szpitalu  
w Puszczykowie,  
- radnego powiatu Pawła Ratajczaka – w sprawie biogazowni na terenie powiatu, 
- przez radnego powiatu Filipa Żelaznego – w sprawie składowania odpadów budowlanych  
w Biernatkach, 

c) pismo radcy prawnego reprezentującego firmę Termo-Tech Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki 
Kotłowej sp. z o.o., która wzywa do usunięcia prawa poprzez zmianę treści załączników nr 1,2                
i 3 uchwały nr VII/74/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie 
zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich 
rozwiązaniami proekologicznymi, 

d) pismo Pana Dominika Prędoty o udzielenie informacji publicznej dot. rozwoju usług 
telekomunikacyjnych  i otrzymania  Białej Księgi Szczepień HPV, 

e) interpelację Radnej Powiatu Ewy Pomin dot. rekompensat wynagrodzenia dla nauczycieli za 
okres strajku.  

16.  Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołami z przeprowadzonych przez PCPR  w 2019 roku kontroli 
w zakresie kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w powiecie poznańskim. Kontrole zostały 
przeprowadzone w Ośrodku Wspomagania Rodziny w dniach 8 i 12 listopada 2019 r., w Domu 
Dziecka w Kórniku-Bninie w dniach 4-5 listopada 2019 r., w Domu Rodzinnym w Swarzędzu w dniu 
15 listopada 2019 r. Zakres kontroli obejmował prowadzoną w placówce dokumentację 
wychowanków w 2019 r.  

17.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przerwy w działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych 
prowadzonych przez Powiat Poznański w okresie wakacyjnym w 2020 r. w następujących 
terminach:  
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu (jednostka macierzysta z filiami) od 13 lipca 

do 31 lipca 2020 r. 
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Puszczykowie (jednostka macierzysta z filią) od 20 

lipca do 14 sierpnia 2020 r. 
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Swarzędzu (jednostka macierzysta z filiami) od 01 

sierpnia do 21 sierpnia 2020 r. 
Zaproponowany harmonogram zapewnia możliwość ciągłego korzystania ze specjalistycznych usług 
poradni w okresie wakacyjnym na terenie powiatu poznańskiego. 
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18.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym 
wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,  
o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury 
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach                                
i placówkach prowadzonych przez powiat poznański. Po przeprowadzeniu - w oparciu o informacje 
otrzymane ze szkół i placówek oświatowych - analizy poniesionych w roku 2019 wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli oraz średniorocznej struktury zatrudnienia stwierdza się, że Powiat 
Poznański spełnił wymóg zapewnienia średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których jest organem prowadzącym.  

19.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego                           
w Poznaniu w sprawie zgłoszeń do Rejestru Korzyści. Wszelkie zmiany do Rejestru Korzyści powinny 
być zgłoszone do właściwego terytorialnie Komisarza Wyborczego w terminie 30 dni od dnia 
powołania  na dane stanowisko lub wystąpienia zmiany.  

20.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu  
o przeprowadzeniu kontroli pn. „Kontrola dotacji dla j.s.t. – realizacja zadań powiatu poznańskiego  
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.” 

21.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu  
o przeprowadzeniu kontroli pn. „Kontrola inwestycji – rozbudowa drogi powiatowej nr 2403P  
w miejscowości Więckowice wraz z budową kanalizacji  sanitarnej z przyłączami”.  

22.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. propozycji Wielkopolskiego Banku Żywności. Zarząd 
uznał, że powiat nie będzie przystępował do Wielkopolskiego Banku Żywności, natomiast przekaże 
informację o możliwości przystąpienia do Banku Żywności organizacjom prowadzącym warsztaty 
terapii zajęciowej, które będą mogły indywidualnie z takiej propozycji skorzystać.  

23.  Zarząd Powiatu przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu, na podstawie art. 30a ust. 4 ustawy               
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215), kopię Uchwały Zarządu 
Powiatu w Poznaniu Nr 1020/2020  z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
za rok 2019 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański 

24.  Zarząd Powiatu przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu kopię uchwały Nr 1020/2020 Zarządu 
Powiatu w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji 
„Programu opieki nad zabytkami powiatu poznańskiego na lata 2016-2019 za okres 2018-2019”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Inspektor - Wydział Organizacyjny 
Poznań, 17.02.2020 r.  


