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OP.0021.2.2020 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 17 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. 

 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 

W okresie od 17 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
1. 17 lutego 2020 r., godz. 10:45, w którym udział wzięli: 

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

2. 20 lutego 2020 r., godz. 12:40, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

3. 21 lutego 2020 r., godz. 11:40, 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, 

4. 25 lutego 2020 r., godz. 09:15, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

5. 27 lutego 2020 r., godz. 11:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

6. 5 marca 2020 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
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oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

7. 9 marca 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, 
8. 10 marca 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 
 Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Paweł Kurosz  
 Dyrektor Gabinetu Starosty Katarzyna Wozińska-Gracz.  
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 13 postanowień  
(w tym 2 o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Powiatu 
Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury za rok 2019, w następującym składzie:  

− Przewodniczący -  Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz 
Łubiński, 

− Wiceprzewodniczący  - Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu  Piotr Burdajewicz,  

− Członkowie: Grażyna Głowacka, Paweł Bocian, Jacek Szeszuła, Andrzej  Wróblewicz, Tomasz 
Skupio, 

3. w sprawie upoważnienia Pani Marii Tomaszewskiej – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szklono - 
Wychowawczego im. Synów Pułku w Owińskach do podpisania i złożenia wniosku oraz do zawarcia 
umowy i realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), 
tj. do podpisania i złożenia 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, 

4. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest realizacja kursów dla nauczycieli zawodu, z podziałem na  
5 części: cześć 1 - Programista sterowników i systemów PLC, część 2 - Automatyka procesów 
przemysłowych, część 3 – CISCO Networking Academy Program, część 4 - Przemysłowe układy 
regulacji, część 5 - Technika napędów, konfiguracja i uruchamianie, diagnoza systemów SIEMENS; 
zatwierdzenia ogłoszenia; powołania komisji przetargowej, 

5. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. I Amatorski Turniej Tenisa 
Stołowego – Plewiska 2020, przez Stowarzyszenie Tenisa Stołowego w Plewiskach i przeznaczenia  
środków finansowych na zadanie w kwocie 1.750,00 zł brutto, 

6. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 905/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 r. 
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Komputerowej 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, 
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62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, z uwagi na to, iż  sprzęt i wyposażenie  zostało przekazane wcześniej 
na podstawie uchwały Nr 792/2020, 

7. w sprawie organizacji Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” oraz przyjęcia 
treści Regulaminu Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. Konkurs adresowany 
jest do małych, średnich i mikroprzedsiębiorców oraz startupów z terenu Metropolii Poznań. 
Regulamin konkursu stanowi załącznik do uchwały, 

8. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działania informacyjno-promocyjne związane  
z organizacją i przebiegiem XVII edycji Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, 
w kwocie 15.546,00 zł, z podziałem na: kampanię informacyjno-promocyjną na antenie Telewizji 
WTK w kwocie 11.254,50 zł; produkcję i emisję spotów informujących na antenie Meloradio 
(Eurozet Sp. z o. o.) w kwocie 3.000,00 zł; emisję spotów informujących na antenie Radia Emaus 
(Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o. o.) w kwocie 1.291,50 zł, 

9. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę publikacji ogłoszeń w prasie,  
z podziałem na 2 części. Zarząd Powiatu zatwierdził:  

− część 1 – usługa publikacji czasopisma „Prasowa Powiatowa 17” -  wybór oferty złożonej przez 
Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Oddział w Poznaniu,  
ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań, w której na potrzeby porównania i oceny ofert 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 142.810,36 zł brutto, w tym cena jednostkowa 
0,154 zł brutto, 

− część 2 – usługa publikacji zapowiedzi dotyczących wydarzeń organizowanych przez powiat 
poznański oraz informacji z tych wydarzeń – wybór oferty złożonej przez Polska Press Sp. z o.o., 
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19,  
60-782 Poznań, w której na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę  39.980,00 zł brutto, 

10. w sprawie zatwierdzenia wyników 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. Zarząd Powiatu 
zatwierdził:  

− część 1 – Kurs prawa jazdy kat. B – nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć kwotę 43.200,00 zł brutto, 

− część 2 – Kurs prawa jazdy kategoria C wraz z kwalifikacją wstępną – wybór oferty złożonej przez 
Ośrodek szkolenia Zawodowego MOTOMEX Łukasz Walkiewicz, ul. Promienista 5, 62-045 
Pniewy, w której zaproponowano realizację zamówienia na kwotę 62.640,00 zł brutto.  
Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 108.000,00 zł brutto, 

− część 3 – Kurs wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia  
z wyłączeniem  wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz  
z ładunkiem – wybór oferty złożonej przez Szkoleniowiec Sp. z o.o., ul. Obornicka 274, 60-693 
Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia na kwotę 12.480,00 zł brutto. Na 
wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 28.800, 00 zł brutto, 

11. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las”. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował  
ww. inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia  
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, 

12. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku biurowego na 
potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zlokalizowanego  
w Poznaniu, ul. Franowo 26. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez ORLIKON  
Sp z o.o., ul. Za Groblą 1, 61-860 Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 
9.132.750,00 zł brutto. W postępowaniu złożono 11 ofert, do kwoty 16.944.552,04 zł brutto, 
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13. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
za rok 2019 na realizację zadania publicznego w związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie 
środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych  
w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz 
stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.  
Na realizację zadania przekazano środki finansowe w kwocie 153.279,45 zł, rozliczona kwota dotacji 
wynosi 148.937,29 zł. W terminie określonym umową  Samorząd Województwa rozliczył otrzymaną 
dotację poprzez złożenie rocznego sprawozdania finansowego z realizacji Projektu za 2019 r.  
Po przeprowadzonej szczegółowej analizie   nie wniesiono do niego uwag.  Niewykorzystana w 2019 
r. kwota dotacji została zwrócona na rachunek Powiatu w wysokości 4.342,16 zł w dniu  
23 grudnia 2019 r., 

14. w sprawie powołania Komisji Konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań Powiatu 
Poznańskiego na rok 2020 w zakresie ratownictwa i ochrony ludności przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, w następującym składzie: 

− Przewodniczący – Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz 
Łubiński, 

− Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu Antoni Kalisz. 
Wyniki prac Komisji zatwierdza Zarząd  Powiatu w Poznaniu w formie uchwały, 

15. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest 
na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2020.  Regulamin stanowi załącznik do uchwały, 

16. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego dla radcy prawnego Łukasza Gniewka, 
pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu do reprezentowania Powiatu 
Poznańskiego przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, oraz innymi organami 
administracyjnymi wszelkich szczebli i organami egzekucyjnymi w sprawie przeciwko Powiatowi 
Szczecineckiemu o zapłatę. Pełnomocnictwo jest ważne do odwołania, a jego zakres określa art. 91 
kodeksu postępowania cywilnego, 

17. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch 
zewnętrznych dotykowych makiet, obiektów znajdujących się na terenie kompleksu cysterskiego  
w Owińskach należących obecnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach, ponieważ cena 
najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 
zamówienia (100.000,00 zł brutto). Złożono oferty na kwoty od 129.600,00 zł do 226.320,00 zł,  

18. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania 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, w składzie:  

− Przewodniczący – Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz 
Łubiński,  

− Wiceprzewodniczący – Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu Piotr Zalewski,  

− Członkowie: Grażyna Głowacka, Paweł Bocian, Jacek Szeszuła, Andrzej Wróblewicz, Tomasz 
Skupio.  

Komisja dokonuje oceny merytorycznej, a wyniki jej pracy zatwierdza Zarząd Powiatu w Poznaniu 
w formie uchwały. Komisja została powołana na okres do dnia 30 czerwca 2020 roku, 

19. w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarza dotyczącego wydatków z budżetu powiatu 
poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań 
powiatu poznańskiego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu zatwierdził preliminarz wydatków dla Ratownictwa 
Wodnego Rzeczpospolitej, Oddział w Poznaniu, na kwotę 40.000,00 zł, 

20. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora „Programu polityki 
zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” w 2020 r. 
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(kontynuacja), dla dziewcząt i chłopców urodzonych w 2006 r. oraz uzupełniająco dziewczętom  
i chłopcom urodzonym w 2005 r. Zarząd Powiatu powołał komisję konkursową w składzie: 

− Przewodniczący - Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu Antoni Kalisz, 

− Wiceprzewodniczący - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu Teresa Gromadzińska,  

− Dyrektor Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Poznaniu Anna Matuszak, 

− przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Poznaniu, 

− pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
21. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Dopiewiec – dokumentacja projektowa dla 

budowy ulicy wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”, gm. Dopiewo. Zarząd Powiatu 
pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b 
ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

22. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Transportowej  
w Garbach i Zalasewie, gm. Swarzędz. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zaliczenie do 
kategorii dróg gminnych ww. ulicę. Ulica transportowa w Garbach i Zalasewie uzupełnia sieć dróg 
służących miejscowym potrzebom, posiada utwardzona nawierzchnię, a działki ewidencyjne, na 
których jest zlokalizowana droga, stanowią własność gminy, co stanowi podstawę do zaliczenia jej 
do kategorii dróg gminnych, 

23. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Projekt przebudowy/rozbudowy drogi 
powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 
196 (ul. Gdyńska) do ul. Gen. St. Taczaka w m. Koziegłowy – projekt zamienny w zakresie budowy 
zjazdu do stacji paliw”. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję. Wniosek zawiera 
wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

24. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi 
powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z drogą gminną ul. Perłową w m. Suchy Las”, gm. Suchy Las. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie elementy 
zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

25. w sprawie potwierdzenia umów zawartych przez Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy na najem części powierzchni szkoły pod lokalizację automatów spożywczych oraz 
wynajem pomieszczenia biurowego i użyczenia pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet 
pielęgniarski. Zarząd  Powiatu potwierdza umowy najmu zawarte przez Zespół Szkól im. Jadwigi  
i Władysława Zamoyskich Rokietnicy z firmą Maple Vending Waldemar Maćkowiak, ul. Chmielniki 
5, 62-060 Stęszew, na wynajem na rok 2020: 

− powierzchni 0,33 m2 znajdującej się w budynku głównym szkoły w Rokietnicy, przy  
ul. Szamotulskiej 24, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0010 Rokietnica, ark. mapy 
4, działki nr 142/2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO 1A/00034355/9, z przeznaczeniem 
pod lokalizację automatu spożywczego, 

− powierzchni 0,32 m2 oraz powierzchnię 0,66 m2 znajdujących się w budynku szkoły w Poznaniu, 
przy ul. Rubież 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0050 Naramowice, ark. mapy 
11, działki nr 81/10, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00168460/1,  
z przeznaczeniem pod lokalizację 2 automatów spożywczych. 

 Zarząd Powiatu potwierdza umowę najmu zawartą przez Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Limar, ul. Matejki 60/3a, 60-770 
Poznań, na wynajem na rok 2020 pomieszczenia biurowego, które będzie użytkowane jedną 
godzinę tygodniowo, a koszt wynajmu wyniesie 20,00 zł/h + VAT, znajdującego się w budynku szkoły 
w Poznaniu, przy ul. Rubież 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0050 Naramowice,  
ark. mapy 11, działki nr 81/10, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00168460/1,  
z przeznaczeniem na potrzeby biurowe. 

 Zarząd Powiatu potwierdza umowę użyczenia na rok 2020 zawartą przez Zespół Szkół im. Jadwigi  
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i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy na użyczenie pomieszczenia gabinetu pielęgniarskiego 
znajdującego się w pawilonie C na terenie ZS w Rokietnicy, na nieruchomości oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako: obręb 0010 Rokietnica, ark. mapy 4, działki nr 142/2, zapisanej w księdze 
wieczystej KW nr PO1A/00034355/9, z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu pielęgniarskiego, 

 Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie 
Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy. Szczegółowy sposób i zakres 
korzystania z nieruchomości w części objętej najmem określają umowy najmu i użyczenia, 

26. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonych przez Biuro Zamówień Publicznych w 2019 r. W ubiegłym roku przeprowadzono 
78 postępowań zakończonych zawarciem umów w sprawie zamówienia publicznego, na łączną 
kwotę 30.689.137,30 zł brutto, 

27. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie zadań edukacyjnych realizowanych 
przez szkoły z terenu powiatu poznańskiego. Na dofinansowanie konkursów przedmiotowych  
organizowanych przez szkoły z Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na zakup nagród, Zarząd 
postanowił przyznać kwotę 8.000,00 zł z podziałem: 

− dla uczestników  XX Konkursu matematycznego, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 
im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie – 800,00 zł;  

− dla uczestników Konkursu „Matematyka bez granic-Senior”, organizowanego przez Liceum 
Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym – 2.000,00 zł;  

− dla uczestników I edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „English Enigma 
Breakers”, organizowanego przez Zespół Szkół w Luboniu – 800,00 zł;  

− Dla uczestników XIX Konkursu Ortograficznego dla Szkół Podstawowych Powiatu Poznańskiego 
„Ortograficzne Potyczki”, organizowanego przez Szkołę Podstawową im. gen. Stefana 
Roweckiego „Grota” w Koziegłowach – 1.600,00 zł;  

− Dla uczestników XX Ponadgminnego Konkursu Języka Angielskiego „TAKE ON SIX”, 
organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza  w Murowanej 
Goślinie – 800,00 zł;  

− Dla uczestników XXI Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mól książkowy. Ale kino!”, 
organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej 
Goślinie – 2.000,00 zł, 

28. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020, 
29. w sprawie zatwierdzenia podziału środków z budżetu Powiatu Poznańskiego w związku  

z przyznaniem Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury za rok 2019. Preliminarz wydatków stanowi załącznik do 
uchwały. Dane laureatów konkursu do czasu wręczenia nagród nie będą publikowane, 

30. w sprawie stwierdzenia celowości  realizacji zadania publicznego pt. Taneczne integracje 2020, 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE  
z siedzibą w Pobiedziskach i przeznaczenia kwoty  10.000,00 zł brutto, na realizacje ww. zadania, 

31. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji w roku 2020 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, w składzie:  

− Przewodniczący – Starosta Poznański Jan Grabkowski lub Wicestarosta Poznański Tomasz 
Łubiński,  

− Wiceprzewodniczący – Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu Piotr Zalewski,  

− Członkowie: Grażyna Głowacka, Paweł Bocian, Andrzej Wróblewicz. 
Podczas obrad Komisji z głosem doradczym będzie uczestniczyć również przedstawiciel 
Powiatowego Konserwatora Zabytków. Komisja została powołana na okres do 31 grudnia 2020 r., 

32. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej udzielonej Miastu Poznań na zatrudnianie 
nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów szkół prowadzonych 
przez Powiat Poznański, będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku 2019. 
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Powiat Poznański przekazał Miastu Poznań w 2019 roku środki finansowe w kwocie 1.231,39 zł na 
realizację zadania.  Kwota dotacji została w całości  wydatkowana,  zgodnie z umową, 

33. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej udzielonej Miastu Poznań na dofinansowanie 
oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego w roku 2019. Powiat 
Poznański udzielił Miastu Poznań pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 
1.000.000,00 zł, wykorzystano 999.093,15 zł, do zwrotu pozostała kwota 906,85 zł. Miasto Poznań 
w dniu 27 lutego 2020 r. zwróciło na rachunek bankowy Powiatu niewykorzystaną kwotę wraz  
z  odsetkami, w wysokości 914,85 zł, 

34. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej w związku z realizacją zadania z zakresu 
zdrowia publicznego  pn. „Zdrowy senior edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych  
i innych zaburzeń psychicznych” w 2019 r., Fundacji PETRA Senior, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 
60-830 Poznań, której przyznano kwotę  17.000,00 zł. Zarząd Powiatu zatwierdził rozliczenie dotacji 
na kwotę 16.992,88 zł, niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7,12 zł została zwrócona na 
rachunek bankowy Powiatu w dniu 18 lutego 2020 r., 

35. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonych w związku z realizacją programów polityki 
zdrowotnej w 2019 roku, których łączna kwota wyniosła 457.000,00 zł, przyznanej Konsorcjum 
EDICTUM PLUS Sp. z o.o. Zarząd Powiatu zatwierdził rozliczenie dotacji przeznaczonej na realizację 
programu w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2019 r.,  
w wysokości 337.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji 331.298,28 zł, kwota niewykorzystanej 
dotacji w wysokości 5.701,72 zł  została zwrócona na rachunek bankowy powiatu w dniu 11 lutego 
2020 r. Zarząd Powiatu zatwierdził rozliczenie dotacji przeznaczonej na realizację programu  
w zakresie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego w 2019 r.  
w wysokości 120.000,00 zł, kwota wykorzystanej dotacji 119.952,00 zł, kwota niewykorzystanej 
dotacji w wysokości 48,00 zł  została zwrócona na rachunek bankowy Powiatu w dniu 11 lutego 
2020 r., 

36. w sprawie upoważniania Pani Joanny Muszyńskiej Zastępcy Dyrektora Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu Panią Joannę Muszyńską do składania 
oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu środków pieniężnych związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu, 

37. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego 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. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez MD – Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki, ul. Półwiejska 
5, 62 – 025 Kostrzyn Wlkp., w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 46.740,00 zł 
brutto. Na realizację zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 80.000,00 zł brutto. Termin 
realizacji zadania został zaplanowany  na okres  8 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, 

38. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia pomieszczenia dworu w Skrzynkach,  
w związku z realizacją inwestycji pn. Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby 
ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, tj. na zmianę przeznaczenia 
pomieszczenia siłowni, na salkę tradycji i inspiracji kulinarnych, 

39. w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zarząd 
Powiatu, w związku z pismem Pana Ryszarda Bartoszaka o rezygnacji ze stanowiska Dyrektora DPS 
w Lisówkach wraz z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, wyraża zgodę 
na zaproponowany tryb i termin oraz formę rozwiązania umowy o pracę, 

40. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa dróg gminnych publicznych  
ul. Szałwiowej i ul. Kminkowej wraz  ze  ścieżką rowerową w m. Plewiska gm. Komorniki  
dz. nr 1743/43, 632/26, 1799/1, 626, 630, 633, 654, 653, obręb 0005 Plewiska jedn. ewid. 302107_2 
Komorniki”. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie 
elementy zgodnie z art. 11 b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  
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41. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. „Drugie Wiosenne Spotkania 
Chóralne Św. Józefa w Swarzędzu” przez Stowarzyszenie Chór Męski „AKORD” przy Cechu Stolarzy 
Swarzędzkich i przeznaczenia środków finansowych na zadanie w kwocie 4.500,00 zł brutto, 

42. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. XVII Wielkopolski 
Międzynarodowy Turniej Judo przez Uczniowski Klub Sportowy „GIMNAZJON” i przeznaczenia 
środków finansowych  na zadanie w kwocie 5.000,00 zł brutto,  

43. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie mapy do celów projektowych terenu 
położonego w Rokietnicy przy ul. Kolejowej, w związku z koniecznością wykonania przyłącza wody 
do celów ochrony pożarowej, terenu Zespołu Szkół w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24. Umowa 
zostanie zawarta z firmą  Dionizy Waloszczyk Usługi Geodezyjno – Kartograficzne  w Poznaniu, na 
kwotę 922,50 zł,  

44. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia budynków przeznaczonych na 
mieszkania chronione, zlokalizowane w Lisówkach, na terenie Domu Pomocy Społecznej, ul. Leśne 
Zacisze2, z podziałem na 3 części: część 1 – łóżka rehabilitacyjne, część 2 – pokoje, część 3 – meble 
kuchenne wraz z AGD; zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej. Zadanie zostanie 
wykonane  w ramach projektu: Zaprojektowanie i wykonanie  przebudowy i wyposażenia budynków 
szeregowych  zlokalizowanych  w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich 
adaptacji na mieszkania chronione. Wielkopolski Program  Operacyjny na lata: 2014-2020,  

45. w sprawie ponownego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  usługi społeczne, 
których przedmiotem jest realizacja i przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego  
im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki  
z wykorzystaniem programu GeoGebra; zatwierdzenia Ogłoszenia; powołania komisji przetargowej. 
Zamówienie zostanie zrealizowane  w ramach projektu: „Informat - wzmocnienie kompetencji 
kluczowych  w zakresie  matematyki i informatyki  wśród uczniów  szkół Powiatu Poznańskiego”, 
współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego,  

46. w sprawie ponownego 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 obecnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych oraz parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach; zatwierdzenia 
SIWZ; powołania komisji przetargowej. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, projekt 
„Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach”.  

 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Jeziora 
Swarzędzkiego oraz ulic: Strzeleckiej i Działkowej w Swarzędzu”, 

2. uzgodnienia  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamionkach,  
w rejonie ulic Mieczewska, Spacerowa i Leśny Zakątek – do granicy  z lasem, gm. Komorniki, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi 
krajowej i torów kolejowych na wschód od Pobiedzisk, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Dabrowa w rejonie ulic Leśnej i Borówkowej, gm. Dopiewo, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Zakrzewo pomiędzy ulicami Długą i Przemysłową, gm. Dopiewo, 

6. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Wsi Wiry  
w rejonie ulic Wirowskiej i Kosynierów  - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, zabudowy zagrodowej, 
teren infrastruktury technicznej, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, klasy dojazdowej oraz 
tereny dróg wewnętrznych. W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2390P 
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relacji Komorniki – Wiry – Łęczyca. Droga powiatowa 2390P jest drogą klasy Z. Zgodnie  
z § 9 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na drodze klasy Z należy dążyć do 
ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. Z uwagi 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego Zarząd Powiatu w Poznaniu wnosi o włączenie planowanej 
drogi wewnętrznej z drogi gminnej ul. Wirowskiej, 

7. uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla działki  nr ewid. 15/1  
obr. Szczytniki, gm. Kórnik, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na 
terenie działki o numerze ewidencyjnym 295/3, gm. Suchy Las,  

9.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Mirosławskich, 
rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusze 8, 9, 10 i 12 – część B  
- projekt planu wyznacza: tereny mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
usługowej, usługowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej lub 
usługowej, usług, tereny lasów, tereny zieleni nieurządzonej, tereny zieleni urządzonej  
i infrastruktury technicznej, teren wód powierzchniowych śródlądowych, teren infrastruktury 
technicznej, tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, teren drogi publicznej klasy lokalnej, tereny 
dróg publicznych klasy dojazdowej, teren drogi wewnętrznej, tereny publicznych ciągów pieszo-
jezdnych. W granicy planu zlokalizowana jest droga powiatowa nr 2490 P ul. Nadwarciańska, 
oznaczona symbolem 1KD-Z. Zgodnie z rysunkiem planu zaplanowano poszerzenia drogi 
powiatowej. Działka o nr ewid.: 991, obręb Niwka została częściowo ujęta w terenie oznaczonym 
jako 6MN. Jest to niezgodne ze stanem faktycznym. Działka stanowi część pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 2490P i stanowi własność Powiatu Poznańskiego. Część działek o nr ewid.: 992/1 
i 998/7 została włączona do KD-Z, a powinna być częścią terenu oznaczonego jako 6MN. Wzdłuż 
terenu KDZ i stycznej z terenami 2ZP/IT i 4ZP/IT zaplanowano poszerzenia drogi powiatowej 2490 
P. Powyższe poszerzenia należy włączyć w tereny 2ZP/IT i 4ZP/IT. W tym zakresie należy 
skorygować rysunek planu i uzupełnić zapisy planu o możliwości lokalizacji na tym obszarze 
terenów komunikacyjnych w postaci poszerzeń pasa drogowego drogi powiatowej 2490P  
w zakresie np. chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych. W ramach 
minimalizacji ilości skrzyżowań na drodze klasy Z, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MTiGM 
z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, drogę 5KD-D należy zaprojektować jako nieprzelotową i  zakończyć 
placem do zawracania.  Zgodnie z ww. warunkami technicznymi dla dróg odstępy między 
skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 500 m oraz na terenie 
zabudowy nie mniejsze niż 300 m, dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza 
terenem zabudowy nie mniejsze niż 250 m, a na terenie zabudowy - nie mniejsze niż 150 m, przy 
czym na drodze klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do terenów 
przeznaczonych pod nową zabudowę. Nowe zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu 
i bezpieczeństwo na drodze. Manewry związane są z włączeniem się do ruchu na drodze są  
manewrami niebezpiecznymi zarówno dla włączającego się do ruchu jak i dla pojazdu jadącego 
drogą publiczną. Zadaniem zarządcy drogi jest minimalizować ilość możliwych miejsc kolizyjnych w 
pasie drogowym. Zwraca uwagę, że dla terenu oznaczonego w planie jako  
U (generująca aktualnie problemy komunikacyjne myjnia samochodowa, przy drodze dojazdowej 
do szpitala) należy określić zwiększoną ilość miejsc postojowych na terenie działki/wprowadzić 
obowiązek parkowania na terenie własnym, 

10. uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  
w obrębie geodezyjnym Żerniki na północ od autostrady A2 i na zachód od drogi powiatowej 
2489P, gm. Kórnik,  

11. uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bolechowo  
i Potasze – część A, gm. Czerwonak,  

12. uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potasze – rejon ulicy 
Oczarowej i Wierzbowej, gm. Czerwonak,  
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13. uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolechówko – rejon ulicy 
Platanowej”, gm. Czerwonak.  
 

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

1. w sprawie zmiany  budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020,  
2. w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Poznańskiego na lata 2020 -2025,  
3. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Poznańskiego spółkom 

wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania, 
4. w sprawie powierzenia Gminie Mosina realizacji zadań związanych z obsługą weekendowej linii 

autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą Wielkopolskiego Parku Narodowego 
i Pałacem w Rogalinie, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów, 

5. w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz realizacji zadań związanych z obsługą weekendowej linii 
autobusowej łączącej Swarzędz z gminami Powiatu Poznańskiego położonymi wokół Puszczy 
Zielonka, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów, 

6. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, 
prowadzonych przez Powiat Poznański w roku szkolnym 2020/2021, 

7. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2468P w m. Prusinowo, 

8. w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową  nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo, 

9. w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2512P – ul. Rabowicka w Jasinie, 

10. w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta, 

11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Swarzędz, 
12. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice,  
13. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik zadani publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą 

powiatową nr 2472P – ul Konarską w m. Kórnik.  
 

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 Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, na 

okres do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020. 
b) dla ucznia Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo, do końca zajęć  dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.   
c) dla uczennicy Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć  

dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020. 
3. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 

przeprowadzoną przez Wydział Audytu i Kontroli: 
a) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Przeprowadzona kontrola była kontrolą 

problemową 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 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Po uwzględnianiu 
przedstawionych przez dyrektora Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wyjaśnień w piśmie 
z dnia 4 lutego 2020 r. do protokołu z kontroli, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych, 

b) w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu. Przeprowadzona kontrola była kontrolą problemową 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  
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kontrolą trwał od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości, 
w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się i odpowiedział na:  
- wniosek zgłoszony podczas XVII Sesji Rady Powiatu w Poznaniu VI kadencji w dniu 19 lutego  
2020 r. przez Radego Pana Mariana Markiewicza, dotyczący skarg mieszkańców powiatu na 
funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej, tj.  na brak kas biletowych lub ich zamknięcie. 

5. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zgłoszenie do udziału w konkursie Top Inwestycje Komunalne 
inwestycji „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 
9-etap I. Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs jest organizowany przez Grupę Polskie 
Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego 
oraz redakcję serwisu Portalsamorządowy.pl  

6. Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się: 
a) z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej  
nr 332032 w miejscowości Czmoniec na odcinku od drogi wojewódzkiej  nr 434 do drogi powiatowej 
nr 2464 P, 

b) z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 7/2020 o odmowie udzielenia 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Pogodnej –droga gminna 319319P  
w ramach zadania pod nazwą: Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami  
w miejscowości Zielątkowo i Chludowo, Gmina Suchy Las –etap III”, 

c) z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 6/2020 o odmowie udzielenia 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Świerkowej – droga gminna 319320P 
w ramach zadania pod nazwą: „Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami  
w miejscowości Zielątkowo i Chludowo, Gmina Suchy Las –etap III”, 

d) z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy  Średzkiej/ drogi powiatowej nr 2439P/ na 
odcinku od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie, gmina Swarzędz wraz  
z budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnochłonno-odparowującego, oraz budowę sieci 
elektroenergetycznej nN 0,4 kV z oświetleniem, budową kanału technologicznego, wycinką drzew 
kolidujących z inwestycją (WD.6740.2.2020.EK) Własność Powiatu  stanowią  nieruchomości: gmina 
Swarzędz, obręb Paczkowo, ark. 6, dz. o nr ewid. 243., 

e) z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku 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, po 
uzupełnieniu projektu budowlanego w dniu 24.02.2020r. i przystąpieniu do rozpatrywania 
zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. Własność Powiatu 
Poznańskiego stanowią nieruchomości – gmina Mosina, obręb Krosno, ark. 10, dz. o nr ewid. 430/2, 

f) z zawiadomieniem o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej obejmującej budowę ścieżki 
rowerowej, przebudowę drogi powiatowej nr 2490P, na odcinku drogi wojewódzkiej nr 430 do 
dworca PKP w miejscowości Puszczykowo. Własność Powiatu Poznańskiego stanowią 
nieruchomości – gmina Puszczykowo, obręb Puszczykowo, ark. 1, dz. o nr ewid. 10/1, 14/1, 15/1, 
16/1, 19/1, 

g) z zawiadomieniem o wydaniu decyzji  Starosty Poznańskiego o odmowie udzielenia zezwolenia 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. 

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą zasadności zawierania porozumień  
w przedmiocie określania sposobu organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia 
stomatologicznego nad uczniami. Organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom możliwość 
korzystania z: gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; gabinetu dentystycznego spełniającego wymagania,  
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia  
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2011 r. o działalności leczniczej. Ww. działania finansowane będą ze środków NFZ. Objęcie opieką 
stomatologiczną  wymaga  pisemnej zgody rodziców/pełnoletnich uczniów. Porozumienie będzie 
podpisane przez Zarząd Powiatu z lekarzem dentystą. Obecnie 4 podmioty są zainteresowane 
podpisaniem takiego porozumienia.  

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą pozbawienia kategorii dróg powiatowych na 
terenie Powiatu dotychczasowej kategorii, tj.  zmiany kategorii drogi powiatowej nr 2419P relacji 
Lusówko-Sady na odcinku Lusówko-Lusowo i zaleczenia do kategorii dróg gminnych. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury pozbawienia ww. drogi dotychczasowej kategorii. 

9. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją w sprawie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat Poznański, w związku z naborem na rok szkolny 2020/2021 i wyraził 
zgodę na przeprowadzenie naboru na proponowaną liczbę oddziałów klas pierwszych. Ostateczne 
decyzje o uruchomieniu i liczebności oddziałów zostaną podjęte po weryfikacji rzeczywistego 
naboru i uzyskania zgody Zarządu Powiatu.  

10. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją w sprawie tworzenia branżowych szkół II stopnia,  
od 1 września 2020 r. Na podstawie informacji zebranych od dyrektorów szkół kształcących  
zawodowo w zawodach, w których nabycie dodatkowych kwalifikacji możliwe jest w branżowych 
szkołach II stopnia, nie jest zasadne tworzenie szkół tego typu, od dnia 1 września 2020 r.  

11. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem i wyraził zgodę na przeprowadzenie przez pomieszczenie 
przydzielone do wyłącznego korzystania Powiatowi Poznańskiemu w ramach udziału w wysokości 
25/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa – działek o nr 35/2 oraz 
34/3, a także udziału 25/100 części w prawie własności nieruchomości znajdującej się na  
ww. gruncie – dwóch rur o przekroju fi 40 mm na odcinku 5,75 mb; przez firmę Orlikon  
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-560) przy ul. Za Groblą 1. 

12. Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z wnioskiem i  wyraził zgodę na zakup nagród  dla laureatów 
konkursu o tematyce antynikotynowej „Palić,  nie palić – oto jest pytanie” za kwotę w wysokości 
1.000,00 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Inspektor - Wydział Organizacyjny 
Poznań, 16.03.2020 r.  


