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OP.0021.4.2020 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 16 marca  2020 r. do 5 czerwca 2020 r. 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 

W okresie od 16 marca 2020 r. do 5 czerwca 2020 r. odbyło się 21 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
1. 16 marca 2020 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 

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

2. 19 marca 2020 r., godz. 09:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

3. 27 marca 2020 r., godz. 13:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

4. 30  marca 2020 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

5. 2 kwietnia 2020 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

6. 6 kwietnia 2020 r., godz. 14:00, w którym udział wzięli: 
  Starosta    Jan Grabkowski 

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

7. 9 kwietnia 2020 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
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Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 

 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 
8. 16 kwietnia 2020 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 

Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
oraz 

 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
 Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
9. 21 kwietnia 2020 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 

Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

10. 22 kwietnia 2020 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

11. 27 kwietnia 2020 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

12. 30  kwietnia  2020 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

13.  5 maja 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, 

14.  7 maja 2020 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
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oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

15. 8 maja 2020 r., godz. 13:30, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska, 

16. 13 maja 2020 r., godz. 09:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski  

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

17. 14 maja 2020 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski  

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

18. 21 maja 2020 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

19. 28 maja 2020 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

20.  3 czerwca 2020 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

21. 4 czerwca 2020 r., godz. 09:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik. 

 
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 31 postanowień  
(w tym 2 o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „PERS” Roman Pers, z siedzibą 62-002 Suchy Las,  
ul. Szkółkarska 4 (wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu  
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pojazdów prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 107) 
prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdów 
(Volkswagen Passat PSZ 56709), wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

3. w sprawie uchylenia  Uchwały nr 531/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 4 listopada 2015 r. 
w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 
w powiecie poznańskim,  

4. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Skórzewo – budowa chodnika  
z odwodnieniem wzdłuż ulicy Batorowskiej – od ulicy Wiosennej do granicy administracyjnej gminy 
Dopiewo”, 

5. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej, 
części ul. Botanicznej w m. Skórzewo gm. Dopiewo, zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 579/9. 
Wskazuje się na konieczność uporządkowania stanu prawnego wszystkich dróg na terenie Gminy 
Dopiewo i jednoznaczne wyodrębnienie sieci dróg publicznych gminnych, 

6. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż ul. Leśnej w Palędziu oraz ul. Promenada w Dopiewcu, gmina Dopiewo”, 

7. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej  
nr 196 obejmująca budowę ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem na 
odcinku od Czerwonaka do Miękowa, gm. Czerwonak, z przebudową kolidującej infrastruktury 
technicznej”, 

8. w sprawie zlecenia wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego na  lata 
2021-2025 oraz Raportu za lata 2018-2019 z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Poznańskiego na lata  2016-2020. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie wykonania Programu 
ochrony Środowiska  dla Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2025 przez Małgorzatę Gąsiorowską, 
Dominika Olejniczaka, Annę Orczewską oraz Raportu za lata 2018-2019 z wykonania programu 
ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2020 przez Agatę Sibila, za kwotę  
w wysokości 36.000,00 zł, 

9. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 1/FR/2020 na kwotę brutto 
3.657.377,47 zł, dotyczącej kompleksowego wykonania instalacji elektrycznej wraz z instalacją 
fotowoltaiczną oraz pełnienie funkcji kierownika robót branży  elektrycznej dla spółki BARTSYSTEM 
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Projekt umowy został przedstawiony zgodnie z umową wykonawczą 
nr ZP.272.00089.2019 z dnia 27.02.2020 r., na wykonanie zadania inwestorskiego pn.: „Przebudowa 
budynku biurowego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Poznaniu ul. Franowo 26, Powiatowi Poznańskiemu  przez wykonawcę ORLIKON 
sp.  z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

10. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, 
których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursów dla nauczycieli zawodu, z podziałem 
na 5 części: Część 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 SIMENS, 
ponieważ obecnie nie ma realnej możliwości przeprowadzenia szkoleń. Termin realizacji zadania 
był zaplanowany do 31.08.2020 r. Zamówienie dotyczyło projektu: Centrum Kształcenia 
Praktycznego Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji, współfinansowanego ze środków UE  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

11. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie 
wyposażenia warsztatów i pracowni dydaktycznych w jednostkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem na 6 części: 
- Część 1 - Warsztat Szkolny (urządzenia rolnicze), zlokalizowany w ZS im. Jadwigi i Władysława 

Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 52-520 Wrocław, w której 
zaproponowano  realizację zamówienia za kwotę  91.559,39 zł brutto. 
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- Część 2 – Warsztat Szkolny (urządzenia geodezyjne) zlokalizowany w ZS im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez 
NAVIGATE Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, w której zaproponowano realizację 
zamówienia na kwotę 24.341, 70 zł brutto. 

- Część 3 – Pracownia elektryczna, zlokalizowana w ZS i. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 
2 – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX  
Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 52-520 Wrocław, w której zaproponowano realizację zamówienia za 
kwotę 632.563,17 zł brutto.  

- Część 4 – Pracownia doradcy zawodowego, zlokalizowana w Zespole Szkół im Adama Wodziczki  
w Mosinie, ul Topolowa 2 – unieważnia się prowadzone postępowanie, ze względu na brak oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. 

- Część 5 – Pracownia komunikacji w języku obcym, zlokalizowana  w Zespole Szkół w Kórniku,  
ul. Poznańska 2 – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez NORDWECO Sp. z o.o.,  
ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 
107.206,73 zł brutto.  

- Część 6 – Pracownia przyrodnicza, zlokalizowana w ZS im. Adama Wodziczki w Mosinie,  
ul. Topolowa 2 – unieważnia się prowadzone postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty 
nie podlegającej odrzuceniu. 

Zamówienie dotyczy projektu: Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia 
zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, dofinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

12. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa ulicy Grabowej, 
Jodłowej i Akacjowej polegająca na ich utwardzeniu wraz z odwodnieniem i budową kanalizacji 
teletechnicznej w m. Mosina”, 

13. w sprawie  wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi 
powiatowej nr 2419P na odcinku Lusówko – Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne, 

14. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 2/FR/2020, na kwotę brutto 
893.202,84 zł, dot. wykonania robót budowlanych, przez firmę PRESTIGE Nadzieja Tolwaj w Śremie, 
przedstawiony zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00089.2019, z dnia 27.02.2020 r.,  
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku biurowego na potrzeby  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Poznaniu, ul. Franowo 26”, 
Powiatowi Poznańskiemu  przez Wykonawcę ORLIKON sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,  

15. w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim – 
EDYCJA II” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020. 
Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 
Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane  przez jednostki samorządu terytorialnego 
i ich jednostki organizacyjne oraz wydania upoważnienia do czynności związanych z realizacją 
Projektu. Na potrzeby realizacji Projektu udziela się: Dyrektorowi PCPR Elżbiecie Bijaczewskiej,  
I Zastępcy Dyrektora PCPR Aldonie Janyszek – Laska oraz II Zastępcy  Dyrektora PCPR Tomaszowi 
Woźnicy, pełnomocnictwa rozłącznego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych  
z realizacją projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 623.509,96 zł. Wkład własny do projektu 
w wysokości  93.526,50 zł finansowany będzie ze środków własnych w kwocie 62.399,25 zł oraz ze 
środków PFRON w wysokości 31.127,25 zł. 

16. w sprawie  wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej 
ul. Sokoła w Puszczykowie, 

17. w sprawie wydania pozytywnej opinii w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów 
infrastruktury dla realizacji zadania pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” – Linia kolejowa  
nr 395 od km 5.259 do km 7.836”, 

18. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2019 r. z wykonania przez Powiat Poznański dotacji 
celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
dotacji celowych przekazanych gminom na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.  
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19. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji mapy do celów 
projektowych terenu działki nr 355 w Kórniku przy ul. Poznańskiej 2, na której znajdują się budynki 
ZS w Kórniku, z firmą Dionizy Waloszczyk Usługi Geodezyjno – Kartograficzne w Poznaniu, na kwotę 
brutto 1.168,50 zł, 

20. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pozasądowej z przedsiębiorcą Mateuszem 
Maćkowiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Instalacyjno-Budowlany 
Mateusz Maćkowiak w Lwówku  (64-310), ul. Świętojańska 7, 

21. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia do umowy o świadczenie pomocy prawnej  
z dnia 04.01.2019 r., zawartej z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło  
& Topolewski, Spółka komandytowo – akcyjna, 61-524 Poznań ul. Fabryczna 9. Przedmiotem 
porozumienia jest wypłata dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 29.546,89 zł brutto, 

22. w sprawie wykonania czynności kontrolnych realizowanych w ramach prowadzonego 
postępowania o udzielenie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich 
rozwiązaniami proekologicznymi, które zostały zlecone podmiotowi Biuro Projektów i Obsługi 
Inwestorskiej KARKON Karol J. Zimny - Poznań. Na realizację zadani przeznaczono środki  
w wysokości 50.000,00 zł, 

23. w sprawie wyrażenia zgody „NZOZ FERRUM sp. z o.o. Poradnia Hematologiczna z Chemioterapią” 
na podnajem pomieszczeń na potrzeby gabinetu lekarskiego w budynku przy ul. Słowackiego 8  
w Poznaniu dla podmiotu zewnętrznego, 

24. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę (2000 szt.) strojów ochronnych  
w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID19, z Oddziałem 
Wojewódzkim ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, z siedzibą 
w Poznaniu, za kwotę 110.000,00 zł brutto, 

25. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na 2020 r., 
26. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu poznańskiego za rok 2019 oraz  

informacji o stanie mienia powiatowego na dzień 31.12.2019 r.   
27. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu poznańskiego na lata 2020-2025, 
28. w sprawie stwierdzenia niecelowości zadania publicznego pt. „Witaj majowa jutrzenko” oraz 

nieprzeznaczenia środków finansowych na realizację zadania w ramach tzw. „małego grantu”, przez 
Stowarzyszenie Kompania Druha Stuligrosza z siedzibą w Poznaniu, 

29. w sprawie stwierdzenia niecelowości zadania publicznego pt. „Kultura i sztuka wielkopolski 
zgłębiana przez pryzmat zwiedzanych miejsc: Rogalin, Poznań, Rokietnica” oraz nieprzeznaczenia 
środków finansowych na realizacje zadania w ramach tzw. „małego grantu”, przez  Stowarzyszenie 
Rokietnicki Klub Seniorów z siedzibą w Rokietnicy, 

30. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ul. Porannej w m. Plewiska 
wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia”, 

31. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Diagnostyki Samochodowej 
zlokalizowanej w ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, 62-020 Swarzędz  
Os. Mielżyńskiego 5A, w ramach projektu pt. „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Swarzędzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach ZIT dla MOF Poznania, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura dla kapitału  
ludzkiego, o wartości 666.666,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, 

32. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Budowy i Technologii Napraw 
Pojazdów Samochodowych oraz Pracowni Eksploatacji Pojazdów Samochodowych zlokalizowanych 
w ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, 62-020 Swarzędz Os. Mielżyńskiego 5A,  
w ramach projektu pt. „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT dla 
MOF Poznania, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, o wartości 585.585,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem do uchwały, 

33. w sprawie zatwierdzenia rozliczeń dotacji ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2019 
na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu 
poznańskiego. Z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2019 r. wydatkowano kwotę 875.804,52 zł  
na dofinansowanie kosztów działalności 8 warsztatów terapii zajęciowej działających w powiecie 
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poznańskim, które do dnia 30.09.2019 r. dysponowały 271 miejscami, a od dnia 1.10.2019 - 284 
miejscami. Na podstawie przedłożonych sprawozdań przez podmioty prowadzące warsztaty, 
rozliczono kwotę 875.420,70 zł. Suma niewykorzystanych dotacji wynosiła  łącznie 383,82 zł, kwota 
powyższa  została zwrócona na konto  powiatu, zgodnie z załącznikiem do uchwały, 

34. w sprawie rozbudowy lokalnej sieci komputerowej w pomieszczeniu 322 w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Ww. zadanie zlecono  firmie T.T. System Sp. J. 
z siedzibą w Poznaniu. Całkowity  koszt zlecenia wynosi 1.566,04 zł brutto, 

35. w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń i wyposażenia przeznaczonego do Centrum 
Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. W ramach środków 
trwałych przekazano: urządzenie wielofunkcyjne C558 1 szt. o wartości 26.397,53 zł, kosiarka 
(traktor ogrodowy wraz z przyczepą, lemieszem, rozsiewaczem) 1 kpl. o wartości 24.667,65 zł.  
W ramach wyposażenia - pomoce dydaktyczne przekazano: wyposażenie warsztatowe  
i magazynowe o wartości 211.865,96 zł, wyposażenie pracowni gastronomicznej o wartości 
66.487,66 zł, urządzenie wielofunkcyjne C 250i 1 szt. o wartości  12.700,48 zł, wózek widłowy 1 szt. 
o wartości 98.387,00 zł, 

36. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej w zakresie profilaktyki  zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2020 roku 
(kontynuacja), w którym na realizatora wybrano Edictum sp. z o.o. - Poznań. Na realizację  zadania 
Powiat udzieli dotacji w wysokości 310.000,00 zł (całkowity koszt zaszczepienia osoby – 3 dawki 
wyniesie 540,00 zł brutto, wysokość wydatków na inne cele m.in. na edukację zdrowotną, koszty 
administracyjne, działania promocyjne - 40.000,00 zł, maksymalna liczba dzieci do zaszczepienia - 
500 osób), 

37. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „PERS” Roman Pers, z siedzibą w Suchym Lesie  
ul. Szkółkarska 4 - wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację demontażu 
pojazdów prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 107, 
prowadzącego stację demontażu pojazdów, do odbioru z parkingu i demontażu  pojazdu Mercedes 
Sprinter (POE 706), wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie 
art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

38. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie mapy zasadniczej terenu działki nr 45/19 przy  
ZS w Bolechowie, przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Poznaniu. Wartość usługi  ustalono na kwotę brutto 27,70 zł, 

39. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulic Kmicica, Podbipięty, 
Oleńki w Murowanej Goślinie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową istniejącej 
sieci elektroenergetycznej oraz rozbudową oświetlenia drogowego”, 

40. w sprawie przyznania Gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2020 r. Przyznaje się środki w kwocie stanowiącej 
50% kosztów, lecz nie większej niż w kwocie 665.962,00 zł. Szacunkowa wartość robót wyniesie 
1.331.924,00 zł. Przekazane środki zostaną wykorzystane na remont jezdni i chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 2465P na odcinku od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej  
do ul. Strzałowej w m. Mosina – 750 m, 

41. w sprawie zatwierdzenia rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji budżetowej udzielonej 
niepublicznym szkołom i placówkom w 2019 r. Środki finansowe zostały przekazane szkołom  
i placówkom na podstawie informacji o miesięcznej liczbie uczniów/wychowanków, składanych 
przez organy prowadzące i pochodziły z budżetu  powiatu poznańskiego na rok 2019.  Rozliczenie  
stanowi załącznik do uchwały. Łączna kwota udzielonych i przekazanych dotacji w zakresie rocznego 
rozliczenia wykorzystania dotacji budżetowej udzielonej niepublicznym szkołom i placówkom  
w 2019 r. wyniosła 1.206.381,22 zł, z czego wydatkowano 1.197,55 zł, dotacja do zwrotu  
9.113,67 zł, 

42. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 3/FR/2020, dotyczącej 
kompleksowego wykonania dostawy i montażu regałów przesuwanych z napędem elektrycznym, 
na kwotę brutto 412.050,00 zł, dla spółki Międzynarodowe Centrum Budownictwa sp. z o.o.,  
z siedzibą w Warszawie, przedstawiony zgodnie z umową nr ZP.272.00089.2019, z dnia  
27.02.2020 r., na wykonanie zadania pn.: Przebudowa budynku biurowego na potrzeby 
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Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Franowo 26,  
przez wykonawcę ORLIKON sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

43. w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Poznańskiego w konkursie grantowym 
organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącym realizacji projektu 
grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego”, w ramach  Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Udział Powiatu 
Poznańskiego w ww. projekcie grantowym nie wymaga  wniesienia wkładu własnego. Projekt jest 
odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, w związku  z wprowadzeniem stanu epidemii, który wymusił 
zmianę prowadzenia zajęć edukacyjnych. Powiat Poznański będzie mógł ubiegać się o maksymalną 
kwotę dofinansowania 100.000,00 zł, 

44. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę strojów ochronnych (3.000 szt. 
maseczek ochronnych  z filtrem FFP2),  w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym 
chorobę COVID19, z  firmą  PHU SSYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna z siedzibą w Poznaniu, do kwoty 
45.000,00 zł brutto, 

45. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr WŚ.3032.1.2020.XI na wykonanie 
czynności kontrolnych realizowanych w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie dotacji 
celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi, 
zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Karolem Zimnym prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Obsługi Inwestorskiej KARKON, zmieniającego termin 
wykonania kontroli przedwykonawczych do dnia 29.05.2020 r. oraz określającego sposób ich 
przeprowadzania w czasie trwania stanu epidemii, tj. przeprowadzenie kontroli 
przedwykonawczych na podstawie przesłanej cyfrowej dokumentacji fotograficznej wnioskodawcy, 

46. w sprawie pozytywnej opinii dot. projektu pn.: „Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi 
powiatowej nr 2417P Lusowo – Dąbrówka, na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego 
chodnika  na terenie gminy Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie”, 

47. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie nr ZP.272.00092.2019 – Część 2, 
dotyczącej dostawy, montażu oraz na uruchomienie wyposażenia przeznaczonego do Warsztatu  
Szkolnego (urządzenia geodezyjne), zlokalizowanego w ZS im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich  
w Rokietnicy, 62-090 Rokietnica, ul. Szamotulska 24, w ramach projektu „Gotowi do pracy – rozwój 
infrastruktury placówek kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański”. Zmiany w umowie polegają na możliwości realizacji dostawy za pomocą ubezpieczonej 
przesyłki kurierskiej oraz na możliwości przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonego sprzętu 
telefonicznie lub drogą  internetową, zamiast uruchomienia przez Wykonawcę dostarczonych 
urządzeń w miejscu dostawy. Umowę w zakresie części nr 2 zawarto z NaviGate Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie. Ww. zmiany zostały spowodowane aktualną sytuacją epidemiczną spowodowaną 
wirusem COVID-19, 

48. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie wykonywania umowy nr ZP.272.00092.2019 – Część 5 
do dnia 13.04.2020 r. oraz dokonanie zmian w tej umowie, zawartej z wybranym w trybie przetargu 
nieograniczonego przedsiębiorcą NORDWECO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie; dotyczącej dostawy, 
montażu, uruchomienia oraz szkolenia w zakresie obsługi dostarczonego systemu nauczania 
języków obcych przeznaczonego do Pracowni Komunikacji w Języku Obcym, zlokalizowanej  
w ZS w Kórniku, 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 2, w ramach projektu: „Gotowi do pracy – rozwój 
infrastruktury placówek kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański”, 

49. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie wykonywania umowy nr ZP.272.00092.2019 – Część 1 
do dnia 13.04.2020 r. oraz dokonanie zmian w tej umowie, z wybranym w trybie przetargu 
nieograniczonego z przedsiębiorcą PH KOGEX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, dotyczącej 
dostawy, montażu oraz uruchomienia wyposażenia przeznaczonego do Warsztatu Szkolnego 
(urządzenia rolnicze), zlokalizowanego w ZS im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,  
62-090 Rokietnica, ul. Szamotulska 24, w ramach projektu: „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury 
placówek kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”. 
Zmiana dotyczy możliwości fakturowania częściowego na podstawie protokołów odbiorów 
częściowych oraz na możliwości realizacji dostaw za pomocą firm kurierskich i spedycyjnych, 
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50. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Lokalizacja strategicznej inwestycji 
w zakresie sieci przemysłowej polegającej na budowie linii 400 kv Baczyna - Plewiska”,  
gm. Komorniki/Dopiewo/Buk, 

51. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Skórzewo – budowa ulicy Dębowej 
wraz z odwodnieniem i oświetleniem”, gm. Dopiewo, 

52. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy 
Szerokiej na terenie miejscowości Kokoszczyn, w gminie Tarnowo Podgórne zlokalizowanej na 
działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 48/2, obręb Kokoszczyn, 

53. w sprawie upoważnienia Karola Zimnego, Wojciecha Janoty oraz Kaspra Zimnego do wykonania 
czynności kontrolnych realizowanych w ramach procedury udzielania przez Powiat Poznański 
dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami 
proekologicznymi. Upoważnienie jest ważne do dnia 30.11.2020 r. Zgodnie z aneksem do ww. 
umowy, na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 
wnioskodawcy zostaną poproszeni o przekazanie cyfrowej dokumentacji fotograficznej w celu 
identyfikacji źródeł niskiej emisji i na podstawie tej dokumentacji firma KARKON będzie sporządzała 
protokoły ze zdalnych kontroli przedwykonawczych, 

54. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku  
w Owińskach, Plac Przemysława 9; ze spółką Grupa Hydro sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Mosinie. 
Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 49.815,00 zł brutto, 

55. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Dionizy Waloszczyk Usługi Geodezyjno-
Kartograficzne w Poznaniu, na wykonanie mapy do celów projektowych terenu działki nr 12/1 i 12/2 
w Swarzędzu przy  ul. Cmentarnej. Wartość usługi  ustalono na kwotę 2.337.00 zł brutto, 

56. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie ekspertyzy technicznej dla 
inwestycji pn.: „Przebudowa budynków internatu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24”, z firmą MD PROJEKT KOMLPEKSOWE USŁUGI 
INŻYNIERSKIE Dariusz Śródecki w Kostrzynie, za kwotę 29.520,00 zł brutto, 

57. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej Pana  Tomasza Powoźnika, od dnia 16.04.2020 r., w wymiarze 0.8 etatu na czas 
określony 6 miesięcy, do dnia 15.10.2020 r., 

58. w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia publicznego pod nazwą druk i prace powiązane 
dotyczące rocznika „Kronika Powiatu Poznańskiego” w 2020 roku, tj.  Grupa Maciaszczyk sp. z o.o., 
sp. k. w Poznaniu. Na wydanie rocznika, przeznacza się środki  w wysokości 59.220,00 zł brutto, 

59. w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach 
rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny 
Finansów Publicznych w Poznaniu o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych  
w związku z nierozliczeniem w terminie dotacji udzielonej w 2019 r. Gminie Kórnik,  

60. w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach 
rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny 
Finansów Publicznych o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w związku  
z nierozliczeniem w terminie dotacji udzielonej w 2019 r. Gminie Swarzędz,  

61. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej, 
ul. Polnej, m. Dąbrówka,  gm. Dopiewo.   

62. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2456P Tomiczki – granica powiatu w m. Słupia, gmina Stęszew, powiat poznański”, 

63. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, na renowację wraz z bieżącą pielęgnacją istniejącego ogrodu  
i terenów zielonych wokół  budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 
firmie: Perfect Garden Aleksander  Warczygłowa - Orzechowo. Realizacja zamówienia renowacji 
ogrodu nastąpi w terminie 40 dni od daty podpisania umowy, natomiast pielęgnacji ogrodu od  
03.06.2020 r. do 30.11.2020 r. Wartość zamówienia wynosi łącznie 60.000,00 zł brutto, z czego 
koszty renowacji ogrodu wyniosą 54.600,00 zł brutto, a koszty pielęgnacji 5.400,00 zł brutto, 



10 

 

64. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania  
w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony 3 lat, znajdującej się w budynku, przy  
ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, na rzecz NZOZ PROMED gabinet stomatologiczny z siedzibą  
w Poznaniu, ul. Słowackiego 8,  

65. w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Wydziału Gospodarowania Mieniem Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu Hannie Kwiatkowskiej – Dyrektorowi Wydziału, Joannie Śmigiel – 
Zastępcy Dyrektora Wydziału, Marcinowi Jasińskiemu – Starszemu Inspektorowi, Hannie Rokus – 
Podinspektorowi, Michałowi Nożyńskiemu – Podinspektorowi, do dokonywania czynności 
związanych z przejmowaniem nieruchomości do Zasobu Powiatu Poznańskiego i przekazywaniem 
nieruchomości wychodzących z Zasobu oraz  przejmowaniem nieruchomości na skutek wygaśnięcia 
prawa trwałego zarządu, 

66. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – 
Moduł III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z uchwałą Rady 
Nadzorczej PFRON  nr 4/2020 z dnia 18.03.2020 roku. Na potrzeby  realizacji programu udziela się 
Dyrektorowi PCPR – Elżbiecie Bijaczewskiej,  I zastępcy Dyrektora PCPR – Aldonie Janyszak – Laska 
oraz II Zastępcy Dyrektora PCPR –Tomaszowi Woźnicy, pełnomocnictwa rozłącznego do składania  
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Powiatu Poznańskiego w sprawach związanych z realizacją 
Programu oraz podejmowania działań związanych z jego realizacją,  

67. w sprawie przekazania 1.000 sztuk maseczek ochronnych (GCPC Anti-Bacterial Mask KN95) 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji  
w Poznaniu w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID19, z uwagi 
na nowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem  zagrożenia koronawirusem, tj.  obowiązkiem 
zakrywania  ust i nosa w przestrzeni publicznej, 

68. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 4/FR/2020, na kwotę brutto 
1.134.720,89 zł, dotyczącej kompleksowego wykonania instalacji sanitarnych, w zakresie 
określonym w § 1 ust. 2 umowy, dla przedsiębiorcy Rafała Wolskiego, prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą „Rafał Wolski Przedsiębiorstwo Inżynieryjne WRI – COMPLEX” w Chodzieży, 
przedstawionego zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00089.2019, z dnia 27.02.2020 r., na 
wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku biurowego na potrzeby PODGIK w 
Poznaniu, ul Franowo 26”, Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę ORLIKON sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu,  

69. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów 
zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu 
Poznańskiego, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,  

70. 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 Owińskich należących obecnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskich. Postępowanie 
zostało unieważnione z uwagi na koszty wykonania zadania, które przewyższają kwotę, jaką 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania, tj. 100.000,00 zł brutto  
(w przedstawionych ofertach było to: 153.750,00 zł i 183.546,00 zł),  

71. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, z uwagi na  planowane przejście na emeryturę, 

72. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2456P Tomiczki – granica powiatu w m. Słupia, gmina Stęszew, powiat poznański”, 

73.  w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego  
do 2030 r. za rok 2019. Raport, z podziałem na dwie zasadnicze części – pierwszą opisującą 
uwarunkowania, odzwierciedlającą sytuację społeczno-gospodarczą, drugą poświęconą realizacji 
Strategii; zawiera informacje na temat postępu w zakresie realizacji celów strategicznych  
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i operacyjnych zawartych w Strategii i obejmuje okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., a dane  
w nim przedstawione pochodzą głównie od realizatorów i partnerów działań strategicznych, 

74. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 3ea 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 pomocy prawnej  
w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym związanym z zaskarżeniem Dyrektora 
Krajowej Administracji Skarbowej wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  
z dnia 6 lutego 2020 r. o sygn. I/SA/Po858/19. Wartość przedmiotu umowy wynosi 5.166,00 zł 
brutto, 

75. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Puszczykowie,  Marii Bobrowskiej, do dnia 31.08.2021 r., 

76. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie nr ZP.272.00088.2019 Część 1, 
dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia kursu z zakresu: Programista operator obrabiarek 
numerycznych CNC na potrzeby projektu: „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia 
kwalifikacji i kompetencji”. Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadań wskazanych  
w ww. umowie do dnia  31.08.2020 r., 

77. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie nr ZP.272.00069.2019, dotyczącej 
zorganizowania i przeprowadzenia kursu z zakresu: kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją 
wstępną – dla uczniów, osób bezrobotnych i osób pracujących  na potrzeby projektu: „Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji kompetencji”. Wyraża się zgodę na 
wydłużenie terminu realizacji szkoleń w ramach ww. umowy  do dnia 31.08.2020 r.  

78. w sprawie przekazania 3.000 sztuk maseczek ochronnych (STANDARD 100 by Oeko-Tex) Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu  
w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID19, jako darowiznę 
rzeczową, 

79. w sprawie przyznania Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S. A. dotacji na zakup 
sprzętu medycznego, w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu USG Opus D  
na wózku z sondą convex. Podstawą przekazania środków będzie umowa zawarta z beneficjentem  
- Szpitalem w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S. A., określająca m.in. sposób i termin 
przekazania dotacji oraz jej rozliczenie, 

80. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 
polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 
poznańskiego w 2019 r. przez organizacje pozarządowe, wskazane w załączniku do Uchwały. Powiat 
Poznański zawarł umowy z 3 organizacjami pozarządowymi na prowadzenie 8 punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej i przekazał dotację w wysokości 480.480,00 zł (60.060,00 zł na każdy 
punkt). Z przekazanej kwoty wydatkowano 480.223,84 zł, do zwrotu  - 256,16 zł, 

81. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 
polegającego na prowadzeniu edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2019 r. przez 
organizacje pozarządowe, wskazane w załączniku do Uchwały. Na ww. cel przekazano środki 
pochodzące z budżetu państwa w łącznej kwocie 29.691,50 zł. Z przekazanej kwoty wydatkowano 
łącznie 27.647,40 zł, a niewykorzystana dotacja w kwocie 2.044,10 zł została zwrócona, 

82. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 5/FR/2020, na kwotę brutto 
103.270,05 zł dotyczącej kompleksowego wykonania prac posadzkarskich, w zakresie określonym 
w § 1 ust. 2 umowy, dla przedsiębiorcy Nadziei Tolwaj, prowadzącej działalność gospodarczą pod 
firmą PRESTIGE Nadzieja Tolwaj w Śremie, przedstawiony zgodnie z umową wykonawczą  
nr ZP.272.00089.2019, z dnia 27.02.2020 r., na wykonanie zadania inwestycyjnego  
pn.: „Przebudowa budynku biurowego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Franowo 26, Powiatowi Poznańskiemu przez 
Wykonawcę ORLIKON sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

83. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy Pana Romana Persa, prowadzącego stację demontażu 
pojazdów pod firmą „PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie – wpisanego do rejestru 
przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów prowadzonego przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego pod  nr 107, do odbioru z parkingu i demontażu pojazdu – Volvo 
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V40 (o nr rejestracyjnym PO 6GL46), wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

84. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawieszenie wykonywania  umowy nr ZP.272.00092.2019 
– część 1 oraz dokonanie zmian w tej umowie, dotyczącej dostawy, montażu oraz uruchomienia  
wyposażenia  przeznaczonego do Warsztatu Szkolnego (urządzenia rolnicze) zlokalizowanego  
w ZS im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, 62-090 Rokietnica, ul. Szamotulska 24,  
w ramach projektu „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego dla 
których organem  prowadzącym jest Powiat Poznański, do dnia 23 kwietnia 2020 r., 

85. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw radcy 
prawnemu Michałowi Kostrzewie współpracującemu z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria 
Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Strusia 10 60-711 Poznań do występowania 
i podejmowania w imieniu Powiatu Poznańskiego wszelkich czynności przed sądami 
administracyjnymi wszystkich instancji w postępowaniach związanych z wydaną przez Dyrektora 
Krajowej Informacji Skarbowej indywidualną interpretacją z dnia 29.08.2019 r. o sygn. 0112- KDIL1-
1.4012.325.2019.1.SJ, 

86. w sprawie zmiany uchwały Nr 1044/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 5 lutego 2020 roku  
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 trenie powiatu poznańskiego.  
Z powodu braku możliwości wskazania najbliższej sesji Rady Powiatu w Poznaniu zmienia się termin 
rozpoczęcia prac, na które zostały złożone, w naborze na rok 2020, wnioski o dofinansowanie. 
Nabór wniosków obejmuje prace, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej jak po upływie  
5 dni kalendarzowych od daty sesji Rady Powiatu, na której przyznane  zostaną  dotacje z budżetu 
powiatu  a kończy nie późnej niż 05.12. 2020 r., 

87. w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 
przekazywania informacji o schematach podatkowych,  

88. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań, w formie zestawień tabelarycznych, organizacji 
pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z realizacji w 2019 roku zadań powiatu poznańskiego z edukacji, 
kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz 
ratownictwa i ochrony ludności, stanowiących załączniki do uchwały, 

89. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na 2020 rok, 
90. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej. Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy 

społecznej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, co roku do dnia  
30 kwietnia odpowiednio radzie powiatu ocenę zasobów pomocy społecznej, 

91. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego programów działalności i planu pracy 
Środowiskowego Domu Samopomocy – „Dom Pomocy Maltańskiej” z siedzibą w Puszczykowie na 
rok 2020. Załączniki do ww. uchwały stanowią:  Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu 
Samopomocy – „Dom Pomocy Maltańskiej” w Puszczykowie, Program działalności Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Puszczykowie – Dom typu A, Program działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Puszczykowie – Dom typu B, Plan pracy Domu Pomocy Maltańskiej – 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie na rok 2020. Treść powyższych dokumentów 
została  uzgodniona z Wojewodą, 

92. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy  
Za Motelem na terenie miejscowości Sady, w gm. Tarnowo Podgórne, zlokalizowanej na działkach 
ewidencyjnych oznaczonych numerami 158/153, 158/138, 158/116, 158/128, obręb Sady, 

93. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy 
Morelowej na terenie miejscowości Przeźmierowo, w gminie Tarnowo Podgórne, zlokalizowanej na 
działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 684/4, 683/4. 680/2, 681/4, 681/10, 675/3, 
674/3, 672/1, 659/1, 657/1, 681/8, 679/2, 678/1, 676/4, 677/1, 673/4, 671/3, część 670/3 i 658/1, 
obręb Przeźmierowo, 

94. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 6/FR/2020, na kwotę brutto 
121.870,84 zł, dotyczącej kompleksowej dostawy wraz z montażem stolarki drzwiowej typu PORTA, 
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w zakresie określonym w § 1 ust. 2 umowy, dla przedsiębiorcy Huberta Rybkowskiego, 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  STUDIO PI PROBUD Hubert Rybkowski w Kole, 
przedstawiony zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00089.2019, z dnia 27.02.2020 r.,  
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku biurowego na potrzeby 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu”, Powiatowi 
Poznańskiemu przez Wykonawcę ORLIKON sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

95. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego pani Beacie 
Przepiórze – Prezesowi Zarządu spółki Grupa Hydro sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Mosinie – 
Wykonawcy siłowni zewnętrznej na terenie Specjalnego  Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, do występowania w imieniu Zamawiającego – 
Powiatu Poznańskiego, przed urzędami administracji publicznej i instytucjami, w sprawach 
związanych z ww. inwestycją. Pełnomocnictwa udziela się na czas ww. inwestycji, 

96. w sprawie zatwierdzenia podziału środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku  
z przyznaniem 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. 
Zatwierdzony preliminarz stanowi  podstawę do wypłaty nagród  finansowych laureatom, 

97. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej na realizację zadania z zakresu administracji 
rządowej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy - ośrodka wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2019, udzielonej Fundacji Polskich Kawalerów 
Maltańskich „Pomoc Maltańska” z siedzibą w Poznaniu na podstawie umowy nr II.442.1.2018 z dnia 
7.12.2018 r., stanowiącej załącznik do uchwały. W 2019 Wojewoda Wielkopolski przekazał 
Powiatowi Poznańskiemu na ten cel środki w wysokości 608.330,38 zł, przyznaną dotację 
wydatkowano w całości, 

98. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż  wyposażenia budynków  
przeznaczonych na mieszkania chronione, zlokalizowane w Lisówkach na terenie Domu Pomocy 
Społecznej, ul. Leśne Zacisze 2, z podziałem na 3 części: 
 - Część nr 1 - Łóżka rehabilitacyjne wraz z materacami - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez 

MEDEN - INMED Sp. z o.o. - Koszalin, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 
84.980,00 zł brutto.  

 - Część nr 2 - Pokoje - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez MIL-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. - 
Stawiguda, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 67.324,05 zł brutto.  

 - Część nr 3 - Meble kuchenne wraz z AGD - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Meble 
Kampra Sp. j. A. Więcek, M. Więcek, P. Więcek - Śrem - Nochowo, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 131.599,00 zł brutto. Dostawy odbędą się w ramach projektu: 
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i wyposażenie budynków szeregowych 
zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na 
mieszkania chronione. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 

99. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie nr ZP.272.00092.2019 – Część 3, 
polegających na możliwości dostawy  przedmiotu umowy partiami i fakturowania częściowego na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych; dotyczącej dostawy, montażu, uruchomienia oraz 
szkolenia w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi wyposażenia 
przeznaczonego do Pracowni elektrycznej, zlokalizowanej w ZS im. Adama Wodziczki w Mosinie, 
62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, w ramach projektu: „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury 
placówek kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”. 
Zmiany podyktowane są obecną sytuacją epidemiczną spowodowaną wirusem COVID-19, 
skutkującą wprowadzeniem w Polsce w dniu 20.03.2020 r. stanu epidemii, 

100. w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu w Poznaniu, 
101. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej  

nr 322020 ul. Kasztanowa w m. Chyby”, gm. Tarnowo Podgórne, 
102. w sprawie niewyrażenia zgody na zmianę trybu prowadzenia zajęć ze stacjonarnych na formę 

online w ramach umowy nr ZP.272.00088.2019 Część 1, dotyczącej prowadzenia, zorganizowania  
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i przeprowadzenia kursu z zakresu „Programista operator obrabiarek numerycznych CNC n 
a potrzeby projektu: Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji  
i kompetencji”, 

103. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za rok 2019, składającego 
się z: Bilansu z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego, Bilansu jednostki budżetowej, Rachunku 
zysków i start jednostki, Zestawienia zmian w funduszu jednostki, Informacji dodatkowej  
do sprawozdania finansowego, 

104. w sprawie odtajnienia zastrzeżonych przez MIL-SYSTEM Sp. z o.o. k., ul Jarzębinowa 84, 11-034 
Stawiguda, dokumentów zawierających wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny w zakresie Części 
nr 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia budynków przeznaczonych na mieszkanie 
chronione, zlokalizowane w Lisówkach  na terenie Domu Pomocy Społecznej, ul. Leśne Zacisze 2,  
z podziałem na 3 części, 

105. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na emisje dwóch audycji telewizyjnych  
pt. Powiatowa17. zwanych również Telewizją Powiatową17, na które przeznacza się środki 
finansowe w wysokości  8.814,50 zł. Emisja planowana jest w okresie od 13.05.2020 r. do 
30.06.2020 r., 

106. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2019 r. z wykonania przez Powiat Poznański dotacji 
celowych na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
dotacji celowych przekazywanych gminom na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, 

107. w sprawie zmiany uchwały nr 1064/2020 dotyczącej przeznaczenia środków finansowych na 
działania informacyjno-promocyjne związane z organizacją i przebiegiem XVII edycji Konkursu  
o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. Zmiana postanowień ww. uchwały spowodowana 
jest obecną sytuacja związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a w związku z powyższym 
brakiem możliwości realizacji w zaplanowanym wcześniej terminie niektórych zadań z niej 
wynikających. Zmiana dotyczy tego, że działania emitowane będą na antenach mediów na 
podstawie media planów ustalonych z każdym podmiotem, w okresie od końca lutego do końca 
września 2020 r., 

108. w sprawie decyzji Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wygaszenia decyzji Zarządu Powiatu  
w Poznaniu z dnia 21 marca 2013 r., znak GN.N.6844.36.2012, o ustanowieniu 1/3 części udziału w 
prawie trwałego zarządu na rzecz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy do zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie Swarzędz, 
oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 5, działki nr: 79 o pow. 0,1187 ha, 
80/2 o pow. 0,9900 ha i 81/1 o pow. 0,1010 ha, zapisanej w księdze wieczystej  
KW PO2P/00127669/4, 

109. w sprawie akceptacji umowy o podwykonawstwo nr 7/FR/2020, na kwotę brutto 1.230.000,00 zł, 
dotyczącej kompleksowego wykonania dostawy wraz z montażem stolarki aluminiowej, w zakresie 
określonym w umowie, dla przedsiębiorcy Huberta Rybkowskiego , prowadzącego działalność pod 
firmą  STUDIO PI PROBUD Hubert Rybkowski w Kole, przedstawiony  zgodnie z umową  wykonawczą  
nr ZP.272.00089.2019 z dnia 27.02.2020 r., na wykonanie zadania inwestycyjnego  
pn.: „Przebudowa budynku biurowego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Franowo 26, Powiatowi Poznańskiemu przez 
Wykonawcę ORLIKON sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

110. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie terminu realizacji umowy nr ZP.272.00012.2020, 
dotyczącej dostawy i montażu wyposażenia budynków przeznaczonych na mieszkania chronione  
w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2 – Część nr 1 – Łóżka rehabilitacyjne wraz z materacami, zawartej  
w dniu 07.05.2020 r., ze spółką MEDEN-INMED sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, dla „dostawy  
i montażu wyposażenia budynków przeznaczonych na mieszkania chronione w Lisówkach, ul. Leśne 
Zacisze 2 – część 1 – Łóżka rehabilitacyjne wraz z materacami”, od dnia 08.05.2020 r. do dnia 
otrzymania pisemnej zgody Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach na wjazd podmiotów 
zewnętrznych.  Zmiana zostanie  dokonana na podstawie  art. 15r. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 
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2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, (…),  

111. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zaprojektowanie, wykonanie i montaż jednej 
jednostronnej tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu „Termomodernizacja budynku 
szkolnego z salą gimnastyczną  wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 
wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła”, z przedsiębiorą działającym pod firmą MABIT Studia 
Realizacji Reklamowych Waldemar Polcyn, w Poznaniu  na kwotę 2.150,00 zł brutto, 

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

113. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy Pana Romana Persa prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą „PERS” Roman Pers, z siedzibą w Suchym Lesie ul. Szkółkarska  4 – wpisanego 
do rejestru przedsiębiorców  prowadzących stacje demontażu pojazdów  prowadzonego przez 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr  107 do odbioru z parkingu i demontażu  pojazdu 
Seat Ibiza (nr rejestracyjny PZ 8392W), wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

114. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na rozbudowę istniejącej macierzy umożliwiającą utworzenie klastra 
geograficznego, wraz z organizacją szkolenia dla 1 osoby; zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji 
przetargowej, 

115. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu 
Poznańskiego oraz Szpitala w Puszczykowie; zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej, 

116. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Panu Bartłomiejowi Maternickiemu – 
wicedyrektorowi ośrodka, od dnia 21.05.2020 r. do dnia 31.08.2021 r., 

117. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie nr ZP.272.00037.2019, 
zawartej w dniu 26.11.2019 r. ze spółką Firma Budowlana DOTA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą  
w Poznaniu, na potrzeby inwestycji pn.: „Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na 
potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego”, dot. 1) dodatkowego 
zakresu przedmiotu umowy, 2) zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie dodatkowego zakresu 
przedmiotu umowy, o kwotę 38.184,66 zł brutto, do wysokości brutto 9.927.311,35 zł, 

118. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Poznaniu raportu o stanie powiatu. Raport stanowi 
załącznik do uchwały. Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 2018 r. o samorządzie 
powiatowym, zarząd powiatu co roku jest zobowiązany do przedstawienia radzie powiatu raportu 
o stanie powiatu, 

119. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej  
nr 2461P Daszewice – Kamionki na odcinku od istniejącego chodnika na granicy gminy Mosina  
i Kórnik do istniejącego chodnika – ul. Stokrotkowa w miejscowości Kamionki”, 

120. w sprawie wyrażenia zgody ZS w Kórniku na zawarcie umowy najmu powierzchni, znajdującej się 
w budynku szkoły zlokalizowanym  na nieruchomości położonej na terenie gm. Kórnik, pod 
lokalizację automatów żywieniowych. Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony od dnia 
31.8.2020 r. do dnia 31.08.2021 r. z firmą VEMAT Automaty Żywieniowe Mateusz Mazur z siedzibą  
w Luboniu, 

121. w sprawie powołania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 
nauczycieli  emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański,  
w składzie: Tomasz Łubiński - Wicestarosta Poznański – Przewodniczący Komisji, Zbigniew 
Jankowski – Przedstawiciel Rady Powiatu w Poznaniu, Jacek Szeszuła – Przedstawiciel Rady Powiatu 
w Poznaniu,   Dorota Iwanowska – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”, Barbara Fąka – Jankowiak – 
Przedstawiciel ZNP,  Agnieszka Przybylska – Pracownik Wydziału Edukacji, 

122. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020, 
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123. w sprawie przyznania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Poznaniu dotacji  
na zakup sprzętu medycznego – 2 tabletów Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego, zamontowanych w zespołach PRM stacjonujących na terenie powiatu 
poznańskiego, w wysokości 32.000,00 zł, 

124. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa ul. Dębowej  
w Dębogórze poprzez budowę chodnika od działki nr 35 do skrzyżowania z ulicą Leśną”, 

125. w sprawie decyzji Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wygaszenia decyzji Kierownika Urzędu 
Rejonowego w Poznaniu z dnia 12 marca 1996 r., znak GG.II.7224-3/43/95 (sprostowaną 
postanowieniem Kierownika Urzędu Rejonowego w Poznaniu z dnia 5 lutego 1997 r., znak jw.),  
o przekazaniu ówczesnemu Domowi Dziecka w Kobylnicy w zarząd zabudowanych gruntów Skarbu 
Państwa, położonych w gminie Swarzędz oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 79  
o pow. 0,1187 ha, 80/2 o pow. 0,9900 ha i 81 o pow. 0,7500 ha z obrębu Kobylnica, 

126. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na 
prowadzeniu edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 r. Zarząd zatwierdza 
preliminarz wydatków na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na 
prowadzeniu edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 r. przez organizacje 
pozarządowe, z którymi Powiat Poznański zawarł umowy na powierzenie prowadzenia punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej, stanowiący załącznik do uchwały, 

127. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji mapy do celów 
projektowych terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  
w Owińskach, Plac Przemysława 9, działki nr 228/1 i 228/2, z przedsiębiorcą Dionizy Waloszczyk 
Usługi Geodezyjno – Kartograficzne w Poznaniu, na kwotę brutto 4.182,00 zł, 

128.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zmówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z usuwaniem  
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości  
w gminach Powiatu Poznańskiego. Zatwierdza się wybór oferty złożonej przez AM TRANS PROGRES 
Sp. z o.o., ul. Krzemowa 1, Złotniki 62-002 Suchy Las, w której zaproponowano: 
1) Cenę jednostkową brutto za demontaż 1 kg wyrobów zawierających azbest wraz  

z zapakowaniem, transportem  i przekazaniem na składowisko – 0,90 zł 
2) Cenę jednostkową brutto za zapakowanie, transport  i przekazanie na składowisko 1 kg 

zdeponowanych wyrobów zawierających azbest – 0,24 zł 
3) Do realizacji zamówienia wykorzystanie środków transportu o klasie emisji spalin  EURO z grupy 

III  
4) Odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone 

czynności w zakresie demontażu i/lub zapakowania, transportu i przekazania na składowisko 
wyrobów zawierających azbest – 1,00. 

Zamówienie realizowane będzie do wykorzystania kwoty  w wysokości 890.000,00 zł brutto, jednak 
nie dłużej niż do 30.10.2020 r.  

129. w sprawie odwołania dyrektora ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, pani Beaty 
Stramy z dniem 31.08.2020 r., 

130. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZS im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie, 

131. w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Wydziału Gospodarowania Mieniem Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, do dokonywania czynności związanych z przyjmowaniem 
nieruchomości do Zasobu Powiatu Poznańskiego i przekazywaniem nieruchomości  wychodzących 
z Zasobu oraz przyjmowaniem  nieruchomości na skutek wygaśnięcia prawa trwałego zarządu, 

132. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonywanie świadczenia dostępu do sieci Intranet oraz usługi 
transmisji danych dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Poznaniu z podziałem na trzy części, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

133. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Jarosławem Kaźmierczakiem, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Hardsoft – Telecom Jarosław Kaźmierczak, - 
Poznań, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 119.359,20 zł brutto, na dostawę 
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sprzętu komputerowego - laptopów  na potrzeby szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. 
Dostawa odbywa się w ramach organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

134. w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej  
nr 2388P (ul. Jarzębinowa) w miejscowości Rosnowo”, 

135. w sprawie potwierdzenia umowy użyczenia pomieszczenia znajdującego się w budynku szkoły  
ZS w Kórniku na potrzeby profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zawartej w dniu 
02.01.2020 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim – ZS w Kórniku a Pielęgniarskim Ośrodkiem 
Medycyny Szkolnej PROM-MED., Spółka Jawna z siedzibą w Kórniku z przeznaczeniem  
na prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej względem uczniów 
szkoły. Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia 02.01.2020 r. do dnia 
31.12.2020 r., 

136. w sprawie przeprowadzenia w trybie z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia sieciowego dla Specjalnego 
Ośrodka  Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, plac 
Przemysława 9., zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Zamówienie zostanie 
zrealizowane w ramach projektu: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego  
w Owińskach, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020, Poddziałanie 4.4.3. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszono LANSTER Sp. z. o.o.  
z siedzibą w Krakowie, 

137. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę  i montaż  wyposażenia pokoi w budynkach  przeznaczonych 
na mieszkania chronione, zlokalizowane w Lisówkach na trenie Domu Pomocy Społecznej,  
ul. Leśne Zacisze 2, 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 Regionalny Program Operacyjny  
na lata 2014-2020, 

138. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursu prawa jazdy kat. B dla 
uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, zatwierdzenia 
Ogłoszenia, powołania komisji przetargowej. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach 
projektu: „Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen.  
D. Chłapowskiego w Bolechowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 

139. w sprawie przeprowadzenia postępowania, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w ramach zadania 
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy nr ZP. 272.00037.2019  
z dnia 26.11.2019 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Modernizacja zbytkowego dworu, 
zlokalizowanego w Skrzynkach, Plac Parkowy 1, na potrzeby ośrodka szkoleniowo – 
konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej, 
Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Firmę Budowlaną DOTA Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą 
w Poznaniu, 

140. w sprawie odtajnienia zastrzeżonych przez Wykonawcę – Logistyka Odpadów Sp. z o.o.,  
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice dokumentów zawierających wyjaśnienia dotyczące rażąco 
niskiej ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem 
wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu 
Poznańskiego, 

141. w sprawie wznowienia rocznej subskrypcji programów Adobe, zakupionej od firmy SevenComp, 
ul. Grudzińskiego 50, 62-020 Swarzędz w ilości: Photoshop CC Multiple  Platforms, Multi European 
Languages - 4 szt., Illustrator CC Multiple Platforms, Multi European Languages - 4 szt., Acrobat 
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Pro DC - 1 szt., InDesign CC -1 szt., Premiera Pro CC - 1 szt. Całkowity koszt rocznej subskrypcji 
wyniesie 18.344,47 zł brutto.  
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, 
Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gm. Kórnik – etap II,  

2. uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 
Borówiec, w rejonie ul. Czereśniowej i Malinowej, gm. Kórnik,  

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów w Brzeźnie 
przy ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92-część II, gm. Kostrzyn,  

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie  
ul. Wrzesińskiej w Kostrzynie, gm. Kostrzyn, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Czerlejnie 
przy ul. Kleszczewskiej, gm. Kostrzyn, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Trzeku  
w rejonie ul. Czereśniowej, gm. Kostrzyn, 

7. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
w Rumianku pomiędzy ul. Parkową i Poznańską, gm. Tarnowo Podgórne, 

8. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, 
9. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kicin – działka  

nr 223/4”, gm. Czerwonak, 
10. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej, gm. Tarnowo Podgórne, 
11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości 

Dąbrówka, pomiędzy ul. Komornicką i Piastowską, gm. Dopiewo, 
12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych  pomiędzy ul. Dobieżyńską i ul. Jana Pawła II oraz parkingiem miejskim w Buku, 
13. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie – osiedle Przylesie, gm. Tarnowo Podgórne, 
14. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzaskowo – 

część północna,  gm. Czerwonak, 
15. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo – część III, gm. Swarzędz - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 
usługowej, tereny zabudowy usługowej - usług sportu i rekreacji, teren zabudowy usługowej - usług 
oświaty, teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów, magazynów lub zabudowy usługowej, 
teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny 
zieleni urządzonej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny wód powierzchniowych, tereny rolnicze, teren 
infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, teren wewnętrznego ciągu pieszo- 
jezdnego, teren parkingu. W granicach opracowania przebiega droga powiatowa nr 2489P relacji 
Swarzędz - Tulce - Żerniki - Koninko - Kamionki (ul. Polna, Średzka, Kórnicka) oraz 2410P relacji 
Swarzędz (ul. Średzka) - Gowarzewo - Kleszczewo - Krerowo - granica powiatu średzkiego - 
(Bieganowo - Środa Wlkp.). Zarząd Powiatu w Poznaniu informuje, że teren oznaczony na rysunku 
przedmiotowego planu jako 2KDW (droga wewnętrzna), obejmuje działki nr 1/111 obręb 
Kruszewnia i 198/2 obręb Zalasewo, które stanowią własność Powiatu Poznańskiego oraz pas drogi 
powiatowej nr 2410P. Wskazane działki należy wyłączyć z terenu 2KDW i oznaczyć jako pas, drogi 
powiatowej nr 2410P. Teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony w miejscowym planie jako 
7KDL i 8KDL stanowi pas drogi powiatowej o klasie drogi Z, w związku z tym w planie teren ten 
powinien być określony jako droga publiczna klasy zbiorczej odpowiednio 7KDZ i 8KDZ (§ 4 ust 2  
pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Ponadto 
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na rysunku planu nie określono linii zabudowy od strony drogi powiatowej nr 2489P na terenie 
parkingu oznaczonego w planie jako KDP. Należy wyznaczyć nieprzekraczalną linię zabudowy  
min. 8 m od granicy z działką nr 28 obręb Garby, stanowiącą pas drogowy. Jednocześnie należy 
wykluczyć możliwość dostępu do drogi powiatowej nr 2489P terenów przyległych do tej drogi,  
w szczególności 5MN/U, KOP, Uo. Obsługa komunikacyjna tych terenów odbywa się wyłącznie 
poprzez drogi gminne (3KDD) i wewnętrzne (38KDW, 30KDW), Zgodnie z § 9 ust 1 pkt 5 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 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, 

16. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska  
w rejonie ulic: Kolejowej, Grunwaldzkiej i Szkolnej, gm. Komorniki,  

17. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owińska - rejon ulicy 
Poprzecznej i Kolejowej”, gm. Czerwonak, 

18. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w granicach miejscowości Stęszew i Zamysłowo, gmina Stęszew, 

19. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska  
w rejonie ulic: Zielarska i Szczypiorkowa, gm. Komorniki, 

20. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek - rejon  
ul. Złotnickiej i Sosnowej, gm. Suchy Las, 

21. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - rejon  
ul. Kasztanowej, Chludowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych, gm. Suchy Las, 

22. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Paczkowa- część 
B2, gm. Swarzędz, 

23. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części wsi Plewiska  
w rejonie ulic: Szkolnej i Kolejowej, gm. Komorniki, 

24. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 
ewidencyjnym 109 położonej w obrębie geodezyjnym Pierzchno, gm. Kórnik, 

25. uzgodnienia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
ul. Wąskiej (dz. nr 336/2 i część dz. nr 336/3) i ul. 23 Października (dz. nr 1378/13) położonych  
w Tarnowie Podgórnym,  

26. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Promnice – rejon 
ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego”, gm. Czerwonak – projekt planu wyznacza teren 
zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, tereny drogi publicznej klasy głównej, lokalnej i dojazdowej. Na obszarze projektu 
planu przebiega droga powiatowa nr 2406P - ul. Wojska Polskiego w Promnicach. W przedłożonym 
do uzgodnienia projekcie planu nie uwzględniono aktualnego przebiegu pasa drogowego ww. drogi 
powiatowej, wynikającego z decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r., nr 30/2019 
(znak sprawy:WD.6740.9.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  
na rozbudowie drogi powiatowej nr 2406P na skrzyżowaniu z ul. Północną i Południową wraz  
z budową sygnalizacji świetlnej w m. Promnice, gm. Czerwonak. W celu ustalenia prawidłowego 
przebiegu drogi należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu o udostępnienie 
załączników do ww. decyzji, 

27. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Wsi Wiry  
w rejonie ulic: Wirowskiej i Kosynierów, gm. Komorniki, 

28. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na  
terenie działek o numerach 44/12 i 44/13, gm. Suchy Las, 

29. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Krzyszkowo, rejon ul. Spokojnej, gm. Rokietnica, 

30. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Kobylniki dla działek  nr 157/27 i 156/25, gm. Rokietnica, 

31. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głuchowo 
w rejonie ul. Komornickiej, gm. Komorniki. 
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IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 

1. w sprawie zmiany  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, na czas nieoznaczony, w trybie 
bezprzetargowym, lokalu użytkowego nr 232 znajdującego się w budynku, przy ul. Słowackiego 8  
w Poznaniu, 

2. w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 

publiczną drogą powiatową nr 2391P w miejscowości Gołuski i Palędzie, 

3. w sprawie określenia realizowanych przez powiat poznański zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  oraz wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020, 

4. w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2147P – ul. Kiszkowska, m. Pobiedziska, 

5. w sprawie zatwierdzenia preliminarzy z wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2020 roku  
na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków  lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, płożonych na 
terenie powiatu poznańskiego, 

6. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2419P na odcinku Lusówko-Lusowo, 

gm. Tarnowo Podgórne, 

7. w sprawie przyjęcia Programu działań Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia 

na lata 2020-2024, 

8. w sprawie utworzenia przez Powiat Poznański Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą 

„INSTYTUT SKRZYNKI - Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego  

i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego” z siedzibą w Skrzynkach, 

9. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/352/III/2010, z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego, 

10. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok  2020, 

11. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, 

12. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, na czas nieoznaczony, w trybie przetargowym, 

powierzchni użytkowej na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy  

ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu. 

 

V. PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

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

2. Zarząd Powiatu uznał za zasadne zorganizowanie nauczania indywidualnego dla: uczennicy ZS  
w Rokietnicy, uczennicy ZS w Bolechowie, uczennicy ZS w Swarzędzu, uczennicy ZS w Rokietnicy,  
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 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, przeprowadzoną przez Wydział 
Audytu i Kontroli w terminie od 10.02.2020 r. do 17.02.2020 r. Ww. kontrola była kontrolą 
problemową w zakresie: realizacji wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, wydatków na 
pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników w jednostkach organizacyjnych Powiatu, 
sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres 
kontroli obejmował: 01.01.2019 – 31.12.2019, sformułowano zalecenia pokontrolne.  

4. Zarząd Powiatu zapoznał się i odpowiedział na:  
-interpelację Radnego Powiatu Filipa Żelaznego, która dotyczyła propozycji zmiany składu 
osobowego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, 
- interpelację Radnego Powiatu Filipa Żelaznego w sprawie sytuacji w PKS Poznań S.A. i stanu 
tworzenia związku powiatowo-gminnego, 
- interpelację Radnego Powiatu Filipa Żelaznego dot. wsparcia organizacji pozarządowych,  
- Zarząd zapoznał się z interpelacją Radnego Powiatu  Pawła Ratajczaka, dot. PUP w Poznaniu. 



21 

 

5. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji planu kontroli w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, prowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli  
od września do grudnia 2019 r. W wyżej wskazanym okresie Wydział przeprowadził 5 kontroli 
problemowych w następujących jednostkach: Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w: Luboniu, 
Swarzędzu i  Puszczykowie; w LO w Puszczykowie i w ZS nr 1 w Swarzędzu.  

6. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  
w Poznaniu w 2019 roku na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i wydatkowanych na ten 
cel środków, pod nazwą „Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2019 roku”; 
zaopiniowanego pozytywnie przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Poznaniu.  

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem i wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu lokalu 
użytkowego, znajdującego się w budynku Powiatu przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu z firmą 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Traumatologii i Ortopedii RAJMED, zgodnie z wnioskiem. 

8. Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z informacją o  zakończeniu naboru wniosków o udzielenie  
w 2020 roku dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami 
proekologicznymi.  

9. Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z zawiadomieniem: 
- o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Lema wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
w miejscowości Mosina. Własnością Powiatu Poznańskiego są  działki: gmina Mosina, obręb 
Mosina, ark. 37, dz. o nr ewid. 2133/2, 2162/2, gmina Mosina, obręb Mosina, ark. 40, dz. o nr ewid. 
2162/1. 
- o wydaniu dnia 24 marca 2020 r. decyzji  Starosty Poznańskiego nr 13/2020 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 z rygorem natychmiastowej 
wykonalności, 
- o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej 
polegającej na rozbudowie drogi powiatowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej, przebudowę  
drogi powiatowej nr 2490P, na odcinku  od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP  
w miejscowości Puszczykowo, po uzupełnieniu dokumentacji, w dniu 09.04.2020 r. i w wyniku 
zmiany numeru działki 10/6 obr. 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.  
- o odwołaniu od decyzji Starosty Poznańskiego nr 54/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Zygmunta Grudzińskiego  
w Swarzędzu i Jasiniu oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie. Własność Powiatu stanowią nieruchomości: 
gmina Swarzędz obręb Łowęcin, ark. 7, dz. o nr ewid. 42/1; gmina Swarzędz, obręb Łowęcin,  
ark. 1, dz. o nr ewid. 51/2. 
- o wydaniu postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasiniu 
oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie. Własność Powiatu Poznańskiego stanowią działki: gmina 
Swarzędz, obręb Łowęcin, ark. 7, dz. o nr ewid. 42/1 oraz gmina Swarzędz, obręb Łowęcin, ark. 1, 
dz. o nr ewid. 51/2. 

10. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.04.2020 r. 
informującym, że zgodnie z  art. 15zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą 
zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy   działania właściwe 
dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). 

11. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 
01.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia przepisów umożliwiających JST udzielanie dodatkowej 
pomocy publicznej m.in. w formie zwolnień podatkowych oraz ulg w spłacie należności 
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podatkowych / cywilnoprawnych, w szerszym niż dotychczas zakresie, na podstawie ustawy z dnia 
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, której celem jest przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom ekonomicznym COVID-19. 

12. Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z pismem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej  
w Poznaniu dotyczącym potrzeby zmian w funkcjonowaniu  aptek w związku z obecną sytuacją 
epidemiczną, w którym została wskazana pilna konieczność zawieszenia lub unieważnienia uchwał 
rad powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin  pracy aptek, zwłaszcza w części dotyczącej 
dyżurów nocnych, niedzielnych i świątecznych. 

13. Zarząd Powiatu zapoznał się ze: 
a) Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  za 2019 rok, 
b) Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rodzinnej 

pieczy zastępczej za rok 2019,  
c) Sprawozdaniem z realizacji w 2019 roku zadań ujętych w harmonogramie Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2018-2020, 
d) Sprawozdaniem z wykonania w 2019 roku zadań objętych harmonogramem realizacji Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie 
Poznańskim na lata 2013-2020, 

e) z informacją z realizacji „Programu działań Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony 
zdrowia na lata 2014-2018”. 

14. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem w sprawie zmiany w funkcjonowaniu poradni 
psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Poznański w okresie wakacyjnym  
w 2020 r. i wyraził zgodę na pracę poradni w okresie wakacyjnym w trybie ciągłym.   

15. Zarząd Powiatu wyraził zgodę NZOZ EDNOKRYNOLOGIA na podłączenie łącza światłowodowego w 
poradni, znajdującej się w najmowanym lokalu, mieszczącym się na III piętrze  w budynku powiatu 
poznańskiego przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.  

16. Zarząd Powiatu podał do publicznej wiadomości w BIP informację zawierającą m.in. kwoty dotacji 
otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku, kwoty dotacji 
udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku, wykaz osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub 
opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 
500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób 
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.  

17. Zarząd Powiatu rekomenduje podjęcie przez Dyrektorów nw. jednostek organizacyjnych działań 
mających na celu uzyskanie zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za miesiące 
marzec, kwiecień i maj 2020 r. przez wybrane powiatowe jednostki organizacyjne. Na podstawie 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, na wniosek płatnika  składek zwalnia się  go z obowiązku opłacenia należności  
z tytułu składek na ubezpieczanie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, 
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz 
Emerytur Pomostowych za okres od 01.03.2020 r. do 31.05.2020 r. : 
a) w 100 % dla płatnika, który do ubezpieczeń społecznych zgłosił mniej niż 10 ubezpieczonych,  
b) w 50 % dla płatnika, który do ubezpieczeń społecznych zgłosił mniej niż 50 ubezpieczonych. 
Stwierdzono, że warunek a)spełniają następujące jednostki: Dom Rodzinny w Swarzędzu, Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy; warunek b)  spełniają: ZS w Kórniku, ZS nr 2 w Swarzędzu, PPP 
Luboń, PPP Puszczykowo, PPP Swarzędz, Dom Dziecka Kórnik-Bnin, Ośrodek Wspomagania Rodziny 
w Kobylnicy. Wniosek o zwolnienie z należności należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do 
dnia 30 czerwca 2020 r.  

18.  Zarząd Powiatu, w związku z sytuacją pandemii koronawirusa, zapoznawał się z raportami 
przedstawianymi przez Starostę Poznańskiego, dotyczącymi sytuacji w poszczególnych gminach, 
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które zawierały informacje o potwierdzonych przypadkach zachorowań na koronawirusa oraz  
o podjętych w tym zakresie działaniach, ilości zgłoszonych przypadków podejrzenia zachorowań na 
koronawirusa oraz podjęte w tym zakresie działania, informacje o podjęciu decyzji o zamknięciu lub 
ograniczeniu funkcjonowania wszelkich instytucji publicznych oraz podjęte działania w tym 
zakresie, planowanych i odwołanych wszelkiego rodzaju spotkaniach  i imprezach kulturalnych oraz 
sportowych (w tym imprezy sportowe bez udziału publiczności). Przekazywano również informacje 
o  problemach związanych z funkcjonowaniem instytucji i zakładów istotnych z punktu widzenia 
zabezpieczenia codziennych potrzeb mieszkańców. Ponadto Starosta informował o stanie 
osobowym w Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Poznańskiego oraz o organizacji pracy w tym czasie oraz wydawanych komunikatach dla klientów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Inspektor - Wydział Organizacyjny 
Poznań, 8.06.2020 r.  


