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OP.0021.5.2020 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 8 czerwca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. 
 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 
W okresie od 8 czerwca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. odbyło się 19 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
1. 10 czerwca 2020 r., godz. 17:00, w którym udział wzięli: 

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

2. 16 czerwca 2020 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 

3. 17 czerwca 2020 r., godz. 09:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta Tomasz Łubiński  
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 

4. 22 czerwca 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, 

5. 25 czerwca 2020 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
Starosta   Jan Grabkowski 

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

6. 30 czerwca 2020 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
  Starosta    Jan Grabkowski 

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 

7. 3 lipca 2020 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 

Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
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 Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 
8. 9 lipca 2020 r., godz. 11:00, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu    Antoni Kalisz 
oraz 
Dyrektor Wydziału Finansów Anna Matuszak, w zastępstwie Skarbnika Powiatu, 

9. 13 lipca 2020 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz  Lubiński  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 

10. 16 lipca 2020 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 

11. 21 lipca 2020 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 

12. 24 lipca 2020 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 

13. 29 lipca 2020 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, 

14. 3 sierpnia 2020 r., godz. 14:45, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz, 

15. 5 sierpnia 2020 r., godz. 10:30, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz  
oraz 
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska, 

16. 6 sierpnia 2020 r., godz. 09:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski  

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska, 
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17. 10 sierpnia 2020 r., godz. 09:30, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski  

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska, 

18. 13 sierpnia 2020 r., godz. 10:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

19. 18 sierpnia 2020 r., godz. 12:00, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski  
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik. 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 24 postanowienia  

(w tym 2 o nieuzgodnieniu), 
2. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.:  „Budowa ul. Strumykowej, Jowisza, Tęczowej, 

Porankowej i Księżycowej w Skórzewie”, gm. Dopiewo. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie  
ww. inwestycję, 

3. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Zagospodarowanie złoża Rokietnica”. Zarząd 
Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 

4. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa ulicy Opłotki w Garbach”. Zarząd 
Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 

5. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji i przyznania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej 
emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. W 2020 roku na realizację zadania 
przeznaczono środki finansowe w kwocie 1.253.000,00 zł. Limit ten pozwala na przyznanie dotacji 
wnioskodawcom, których wnioski znajdują się na liście rankingowej podstawowej pod pozycjami 
od 1 do 177. Lista rankingowa podstawowa obejmuje wszystkie złożone, niewycofane  
i nieodrzucone wnioski, dlatego nie została utworzona lista rankingowa rezerwowa.  
W wyznaczonym terminie zostało złożonych 200 wniosków, które poddano weryfikacji formalnej. 
Do przeprowadzenia kontroli przedwykonawczych przekazano 180 wniosków pozytywnie 
zweryfikowanych pod względem formalnym. Ostatecznie przeprowadzonych zostało 178 kontroli 
zdalnych, 6 wnioskodawców zrezygnowało z ubiegania się o dotację, a 17 wniosków zostało 
odrzuconych, ponieważ nie spełniło wymogów formalnych, albo nie otrzymało pozytywnej 
weryfikacji pokontrolnej, 

6. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Kwiatowej w Stęszewie”. Zarząd 
Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 

7. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Film dokumentalny o obozie 
karno-śledczym w Żabikowie przez Fundację Muzeum Arkadego Fiedlera, za kwotę 10.000,00 zł 
brutto, 

8. w sprawie usługi importu danych z plików Excel dostarczonych przez Wydział Nieruchomości  
do modułu GEO-INFO i.Mienie, zleconej firmie Systherm Info  Sp. z. o. o. ul. Złotowska 27, 60-189 
Poznań. Całkowity koszt rocznej subskrypcji wyniesie 6.150,30 zł brutto, 

9. w sprawie ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
usługi społeczne, których przedmiotem jest realizacja szkoleń 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. 
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: „Infomat – wzmocnienie kompetencji 
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kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu ul. Wodna 
27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, na wykonanie aktualizacji podstawowej dokumentacji zabytków 
– archeologiczne badania sondażowe na stanowisku archeologicznym: cmentarzysku 
megalitycznym kultury pucharów lejkowatych stan. nr 52/198 arkusz AZP 49 – 26 w m. Sobota, dz. 
nr ewid. 97, gm. Rokietnica, powiat poznański, woj. Wielkopolskie, w oparciu o zestaw 
wykopaliskowych prac terenowych oraz prac gabinetowych. Wartość ww. prac ustalono na kwotę 
8.265,00 zł brutto, 

11. w sprawie powołania Koordynatora projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych 
dla powiatu poznańskiego – część III” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020 - Pana Tomasza Powroźnika Dyrektora 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

12. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę artykułów odblaskowych wykorzystywanych w działaniach 
profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej, 

13. w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki, w ramach zadania polegającego na powtórzeniu podobnych 
robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00037.2019 z dnia 26.11.2019 r., dotyczącej 
przedsięwzięcia pn.: Modernizacja zabytkowego dworu, zlokalizowanego w Skrzynkach, Plac 
Parkowy 1, na potrzeby ośrodka szkoleniowo – konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału  
w negocjacjach – Firmą Budowlaną DOTA SP. z o.o. Sp. k., ul. Perzycka 22, 60-182 Poznań, który 
zaproponował realizację zamówienia za kwotę 90.218,69 zł brutto, 

14. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania  
w najem na czas nieoznaczony stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego położonej w Poznaniu 
przy ul. Jackowskiego 18, o powierzchni 1 m2  usytuowanej na parterze w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, położonej na nieruchomości  oznaczonej w ewidencji  
gruntów: obręb  Jeżyce, arkusz mapy 14, działka nr 128/6, dla której  Sąd Rejonowy Poznań – Stare 
Miasto w Poznaniu prowadzi  KW PO1P/00109075/4, z przeznaczeniem na sprzedaż z automatów 
napojów zimnych i gorących oraz przekąsek, 

15. w sprawie wyrażenia zgody dla pani Marii Wójcik-Jaworskiej, prowadzącej działalność gospodarczą 
pod firmą „CENTRUM” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analiz Medycznych  
na umorzenie 80% należności z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność 
Powiatu Poznańskiego, położonego  w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, przypadających 
Powiatowi Poznańskiemu  za okres od 16.03.2020 r. do 31.05.2020 r. Opłaty czynszowe  za okres 
od 16.03.2020 r. do 31.05.2020 r. zostaną umniejszone odpowiednio o kwotę  1.440,46 zł brutto  
w marcu 2020 r. oraz o kwotę  2.880,93 zł brutto w  miesiącach kwiecień i maj 2020 r., 

16.  w sprawie wyrażenia zgody dla firmy ORTEX S.C. Michał Gania i Jerzy Szulczewski, działającej jako 
sklep medyczny, na umorzenie 80% należności z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego, 
stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego, położonego w budynku przy ul. Słowackiego 8  
w Poznaniu, przypadających Powiatowi Poznańskiemu za okres od 16.03.2020 r. do 31.05.2020 r. 
Opłaty czynszowe za ww. okres zostaną umniejszone odpowiednio  o kwotę 2.112,34 zł brutto  
w marcu 2020 r. oraz o kwotę  4.224,68 zł brutto w miesiącach  kwiecień  i maj 2020 r., 

17. w sprawie wyrażenia zgody dla panów  Mirosława Moskalewicza i Marka Girka, działających pod 
firmą Zespół Specjalistycznych Gabinetów lekarskich MIRMAR S.C. NZOZ KONSYLIARZ w Poznaniu  
na umorzenie 80%  należności z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność 
Powiatu Poznańskiego, położonego w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, przypadających 
Powiatowi Poznańskiemu za okres od 1.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Opłaty czynszowe za okres od 
1.04.2020 r. do 31.05.2020 r. zostaną umniejszone odpowiednio o kwotę 6.451,77 zł brutto/ 
miesiąc, 
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18. w sprawie wyrażenia zgody dla pani Beaty Piątkowskiej-Kamieńskiej, prowadzącej działalność 
gospodarczą pod firmą KAMED Specjalistyczne Lecznictwo Dermatologiczno-Wenerologiczne  
w Poznaniu, na umorzenie 50% należności z tytułu czynszu  najmu lokalu użytkowego, stanowiącego 
własność Powiatu Poznańskiego, położonego w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, 
przypadających Powiatowi Poznańskiemu  za okres 1.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Opłaty czynszowe 
za okres od 1.04.2020 r. do 31.05.2020 r.  zostaną umniejszone odpowiednio o kwotę 730,92 zł 
brutto/miesiąc, 

19. w sprawie wyrażenia zgody dla pani Marii Wiza i pana Karola Wiza, działających pod firmą NZOZ  
Centrum Usług Dentystycznych S.C. w Poznaniu na umorzenie 50% należności z tytułu czynszu 
najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego, położonego w budynku 
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, przypadających Powiatowi Poznańskiemu za okres od 
16.03.2020 r. do 31.05.2020 r. Opłaty czynszowe za okres od 16.03.2020 r. do 31.05.2020 r. zostaną 
umniejszone odpowiednio o kwotę 386,75 zł brutto w miesiącu marcu 2020 r. oraz o kwotę 773,49 
zł brutto w miesiącach kwiecień i maj 2020 r., 

20. w sprawie wyrażenia zgody dla NZOZ ENDOKRYNOLOGIA Specjalistyczna Przychodnia Lekarska  
w Poznaniu Sp. z o.o. na umorzenie 30% należności z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego, 
stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego, położonego przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, 
przypadających Powiatowi Poznańskiemu za okres od 1.04.2020 r do 31.05.2020 r. Opłaty 
czynszowe za okres od 1.04.2020 r. do 31.05.2020 r. zostaną umniejszone odpowiednio o kwotę 
2.332,73 zł brutto/miesiąc, 

21. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
dróg  dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las – Etap IV” – ul. Kręta, Działkowa, Krótka, 
Krzywa, Malinowa, Wodna, Zacisze. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 

22. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Pracownia Architektoniczna ARCHIX Marek 
Wolniewicz w Poznaniu, ul. Norwida 14/210, na wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla zadania 
inwestycyjnego pn.: Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną. Wartość usługi 
ustalono na kwotę 17.589,00 zł brutto,  

23. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulic Daglezjowa i Jodłowa w Rokietnicy” 
gm. Rokietnica. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 

24. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Extranet Joanna Paździerska z siedzibą  
w Toruniu ul. Wielki Rów 40B, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, dotyczącej utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego opartego 
o system bip.net na serwerze wykonawcy. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 lipca 
2020 r. do 30 czerwca 2023 r. Łączna kwota wydatków na utrzymanie systemu oraz udostępnione 
updatey w czasie obowiązywania umowy wynosi 6.125,40 zł brutto, 

25. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Wspólnej w Puszczykowie:”. 
Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję,  

26. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Wysokiej w Luboniu na odcinku 
od ul. Poznańskiej do ul. Jana III Sobieskiego”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 

27. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5, 
Granówko-1 oraz Szczepowice-1”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję,  

28. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia – ciągnik rolniczy – do Warsztatu Szkolnego 
znajdującego się w Zespole Szkół 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”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT dla 
MOF Poznania, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura dla kapitału  ludzkiego, zgodnie z Załącznikiem 
nr 1 do Uchwały. Wartość przekazanego wyposażenia wynosi 96.000,00 zł, 

29. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Skupio do uczestnictwa i wykonywania 
prawa głosu w imieniu  Powiatu Poznańskiego w posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.  w dniu  30 czerwca 2020 r., 

30. w sprawie przyjęcia treści obwieszczenia o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu 
ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2025. Obwieszczenie zostanie 
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opublikowane poprzez ogłoszenie w prasie, zamieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń  
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

31. w sprawie unieważnienia 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, ponieważ nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu, 

32. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont instalacji elektrycznych w budynku 
Szkoły, zlokalizowanej w Poznaniu, ul. Rubież 20, wchodzącej  w skład Zespołu Szkół im. Władysława 
i Jadwigi Zamoyskich  w Rokietnicy. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
METAPLAST CONSULTING Sp. z o.o., ul. E. Sczanieckiej 14A, 60-216 Poznań, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 374.831,15 zł brutto i udzielono gwarancji na 
wykonane roboty budowlane w okresie 60 miesięcy,  

33. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. „Festiwal Cały Poznań Ukulele 
2020 – warsztaty” przez Stowarzyszenie „Synteza” oraz przeznaczenia na zadanie środków 
finansowych w kwocie 10.000,00 zł brutto w ramach tzw. „małego grantu”, 

34. w sprawie stwierdzenia niecelowości realizacji zadana publicznego pt. „Zdalne warsztaty 
modelarskie dziedzictwa architektonicznego powiatu poznańskiego” oraz nieprzeznaczeniu 
środków finansowych, 

35. w sprawie uznania celowości i wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania  
publicznego pt. „Program edukacyjno-korekcyjny Partner”, 

36. w sprawie uznania celowości i wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pt. „Program psychologiczno-terapeutyczny Partner”, 

37. w sprawie: uchwalenia projektu założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021. 
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych -6,5%, 
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług inwestycyjnych 4,5%, 
- przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 5.497,29 zł, 
- minimalne wynagrodzenie za pracę 19,00 zł/godz., 3.000,00 zł/mc, 
- odpis na ZFŚS na jednego pracownika 1.670,00zł,  
Projekt wskaźników dot. wzrostu wynagrodzeń na 2021 r.: 
-placówki oświatowe – pracownicy oświatowi wg odrębnych przepisów, pracownicy administracyjni 
- 8%; DD Kórnik, OWR Kobylnica, Dom Rodzinny w Swarzędzu, OIK Kobylnica, DPS Lisówki, PCPR, 
PODGiK, Starostwo, ZDP - 8%; PINB - wg zawiadomienia Wojewody, PUP – wg uzgodnień z Miastem 
Poznań, 

38. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata  
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, 

39. w sprawie  wyrażenia zgody dla Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ALERGO-MED. Sp. z o.o.,  
na umorzenie 50% należności z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiących własność 
Powiatu Poznańskiego, położonych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, przypadających 
Powiatowi Poznańskiemu za okres od 16.03.2020 r. do 31.05.2020 r. Opłaty czynszowe za okres od 
16.03.2020 r. do 31.05.2020 r. zostaną umniejszone odpowiednio o kwotę 2.800,40 zł brutto  
w miesiącu marcu 2020 r. oraz o kwotę 5.600,79 zł brutto w miesiącach kwiecień i maj 2020 r., 

40. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Poznańskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb Naramowice, arkusz mapy 11, 
działki numer 81/6, 81/7, 81/8, 81/9 o łącznej powierzchni działek 0,4370 ha, przeznaczonej  
do zbycia w drodze zmiany na nieruchomość będącą własnością Miasta Poznania, oznaczoną  
w ewidencji gruntów jako: obręb Naramowice, arkusz mapy 11, działka numer 29/132, położoną na 
terenie miasta Poznania, oznaczoną w ewidencji  gruntów jako: obręb Naramowice, arkusz mapy 
11, działka numer 29/132, o powierzchni 0,3621 ha. Cena nieruchomości Powiatu Poznańskiego 
wynosi 1.675.396,53 zł, a cena nieruchomości Miasta Poznania wynosi 1.742.249,49 zł. Celem 
zamiany jest rozwój usług oświatowych – rozbudowa Technikum w Poznaniu przy ul. Rubież 20, 
wchodzącego w skład ZS  w Rokietnicy, 
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41. w sprawie: zmiany uchwały Nr 955/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu 
administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu 
poznańskiego w 2020 roku. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększono 
wysokość wydatków na dotacje o kwotę 4.206,00 zł, 

42. w sprawie: przyznania Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S. A. dotacji na zakup 
sprzętu medycznego - defibrylatora, w wysokości 30.000,00 zł, 

43. w sprawie: wyrażenia zgody na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu Zespołowi Szkół im. Jadwigi  
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Poznańskiego, położonej w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 81/6, 81/7, 81/8 i 81/9 
z obrębu Naramowice o łącznej powierzchni 0,4370 ha, zapisane w księdze wieczystej KW nr 
PO1P/00168460/1, z uwagi na zamianę ww. nieruchomości na nieruchomość będącą własnością 
Miasta Poznania, 

44. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, 
45. w sprawie: wyrażenia zgody dla Spółki Partnerskiej: Głogowska, Kucharczyk-Bauman, 

Modzelewska, Szperkowska Lekarska Praktyka Diabetologiczna DIABMED na umorzenie 50% 
należności z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu 
Poznańskiego, położonego w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, przypadających 
Powiatowi Poznańskiemu za okres od 1.06.2020 r. do 30.06.2020 r. Opłaty czynszowe zostaną  
umniejszone w czerwcu o kwotę 2.432,01 zł brutto, 

46. w sprawie: wyrażenia zgody dla NZOZ FERRUM Sp. z o.o. Poradnia Hematologiczna z Chemioterapią, 
na umorzenie 50% należności z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność 
Powiatu Poznańskiego, położonego w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, przypadających 
Powiatowi Poznańskiemu za okres od 16.03.2020 r. do 31.05.2020 r. Opłaty czynszowe zostaną 
umniejszone odpowiednio o kwotę: 1.651,06 zł brutto w marcu oraz o kwotę 3.302,13 zł brutto  
w kwietniu  i maju, 

47. w sprawie: wyrażenia zgody dla pani Marii Kuczyńskiej, prowadzącej działalność protetyczną, na 
umorzenie 50% należności z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność 
Powiatu Poznańskiego, położonego w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, przypadających 
Powiatowi Poznańskiemu za okres 1.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Opłaty czynszowe w ww. okresie 
zostaną umniejszone odpowiednio o kwotę 458,81 zł brutto/miesiąc, 

48. w sprawie: wyrażenia zgody dla pani Małgorzaty Ginter, prowadzącej działalność gospodarczą pod 
firmą NZOZ OPTIMED Poradnia Okulistyczna z Poradnią Jaskrową, na umorzenie 50% należności  
z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, 
położonych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, przypadających Powiatowi 
Poznańskiemu za okres 16.03.2020 r. do 31.05.2020 r. Opłaty czynszowe za ww. okres zostaną 
umniejszone odpowiednio o kwotę 1.093,13 zł brutto w marcu oraz o kwotę 2.186,25 zł brutto  
w kwietniu i maju 2020 r., 

49. w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi  
i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej zlokalizowanej  
w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, Os. Mielżyńskiego 5A, z 
podziałem na 2 części: część 1 – obrabiarki z osprzętem technologicznym, część 2 – narzędzia 
skrawające i warsztatowe urządzenia pomiarowe; 2. Zatwierdzenia SIWZ, 3. Powołania komisji 
przetargowej. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: Rozwój Infrastruktury  
Centrum Kształcenia Praktycznego  w Swarzędzu, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020, Poddziałanie 9.3.4. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej  
w ramach ZIT dla MOF Poznania, 

50. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie dotyczącej inwestycji pn.: 
„Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-
konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, nr ZP.272.00037.2019, zawartej w dniu 26 listopada 
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2019 r. ze spółką DOTA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Perzycka 22. Zmiana dotyczy 
konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie były przewidziane w kosztorysie oraz 
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 103.721,67 zł brutto, do wysokości brutto 10.031.033,02 zł 
brutto, 

51. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją  
zadania pn.: Remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkół im. Władysława i Jadwigi Zamoyskich 
w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, ul. Rubież 20, z firmą MAREK ROSZYK „ITE-ROMA” INSTALACJE 
TELETECHNICZNE I ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE I NADZÓR”, os. Jana III Sobieskiego 26D/169,  
w Poznaniu. Wartość ww. prac ustalono na  kwotę brutto 7.380,00 zł, 

52. w sprawie: Przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę, montaż  oraz uruchomienie wyposażenia przeznaczonego  
do Pracowni Gastronomicznej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie, przy ul. Szkolnej 1, z podziałem na  
4 części: część 1 – wyposażenie kuchenne, część 2 – serwis obiadowy, sztućce wraz z pozostałym 
wyposażeniem kuchennym, część 3 – laptopy, część 4 – oprogramowanie dietetyczne; 
Zatwierdzenia SIWZ, 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, 

53. w sprawie: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 60.000.000,00 zł  
na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,  
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 
2020, Zatwierdzenia SIWZ, Powołania komisji przetargowej, 

54. w sprawie: zmiany regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest  
na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2020. Zmiana dotyczy § 10 ust. 2 ww. regulaminu, który  
stanowi  załącznik do uchwały Zarządu  Powiatu w Poznaniu Nr 1073/2020 z dnia 27.02.2020 r.  
z dnia 27.02.2020 r. Paragraf ten dotyczy rozpatrywania oraz ostatecznego terminu składania 
wniosków i ich przekazania do Starostwa Powiatowego. Wnioski rozpatrywane będą do 
wyczerpania limitów, przy czym ostateczny termin składania wniosków ustala się na dzień 
15.10.2020 r., a ich przekazanie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu na dzień 20.10.2020 r., 

55. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy składu na przechowanie elementów historycznego 
stropu, należącego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  
im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9. z ORLIKON sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,  
ul. Za Groblą 1. Wartość usługi ustalono na kwotę  brutto 5.535,00 zł, 

56. w sprawie: wyrażenia zgody na zakup subskrypcji programu antywirusowego ESET Endpoint 
Protection Standard od firmy POINT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 20-
366 Warszawa. Całkowity koszt zakupu nie przekroczy kwoty 29.520,00 zł brutto, 

57. w sprawie rozbudowy lokalnej sieci komputerowej w pomieszczeniu 204A w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, przez firmę T.T. Systems Sp. J. z siedzibą  
w Poznaniu 61-614, ul. Łużycka 403. Całkowity koszt zlecenia wyniesie: 1.448,82 zł brutto, 

58. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ul. Leśmiana w Luboniu wraz  
z przebudową ul. Sienkiewicza (na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Kościuszki)”. Zarząd Powiatu 
opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 

59. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie nr ZP.272.00092.2019 – Część 3, 
dotyczącej dostawy, montażu, uruchomienia oraz szkolenia w zakresie poprawnej pracy, 
konserwacji i bezpiecznej obsługi wyposażenia przeznaczonego do Pracowni elektrycznej, 
zlokalizowanej w Zespole Szkół 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”. Zmiana umowy dotyczy sposobu 
wypłaty należnego wynagrodzenia oraz zmiany terminu przeprowadzenia szkolenia dla  
3 nauczycieli w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi dostarczonego 
wyposażenia, tj. przedłużenia do 30.09.2020 r., 
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60. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej dla  
II etapu zadania pn.: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, pl. Przemysława 9, z firmą 
Pracownia Architektury VIA NOVA, ul. Pana Twardowskiego 23, 60-193 Poznań, na kwotę 
125.000,00 zł brutto.  

61. 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 zabytkowego 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., ul. Perzycka 
22, 60 – 182 Poznań, 

62. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020, 
63. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025, 
64. w sprawie zmiany uchwały Nr 1259/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę sprzętu komputerowego - laptopów  
na potrzeby szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. W uchwale 1259/2020 Zarządu Powiatu 
w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2020 r. ulega zmianie paragraf 3, dot. klasyfikacji finansowania, 

65. w sprawie: powierzenia Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej realizacji 
zadania publicznego pt. „Program edukacyjno-korekcyjny Partner”. Na realizację zadania  
przeznacza się kwotę 8.340,00 zł, 

66. w sprawie: powierzenia realizacji zadania publicznego pt. „Program psychologiczno-terapeutyczny 
Partner” Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej. Na realizację zadania 
przeznacza się kwotę w wysokości 10.000,00 zł, 

67. w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 
nauczycieli emerytów i rencistów  szkół i placówek  prowadzonych przez Powiat Poznański, zgodnie 
z załącznikiem do ww. uchwały. Przyznano zapomogi 14 osobom na kwotę ogólną kwotę  
12.300,00 zł, w wysokości od 600,00zł do 1.000,00 zł, 

68. w sprawie określenia wysokości nagród w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”,  
69. w sprawie określenia wysokości nagród w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, 
70. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie z wolnej ręki, w ramach zadania polegającego na powtórzeniu podobnych 
robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00037.2019 z dnia 26.11.2019 r., dotyczącej 
przedsięwzięcia pn.: Modernizacja zabytkowego dworu, zlokalizowanego w Skrzynkach, Plac 
Parkowy 1, na potrzeby ośrodka szkoleniowo – konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Zarząd 
Powiatu wyraził  zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału  
w negocjacjach, tj.: Firmę Budowlaną DOTA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Perzycka 22, 60 – 182 Poznań, który 
zaproponował  realizację zamówienia za kwotę 722.342,17 zł brutto.  

71. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2019 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, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały. W 2019 r.  
w budżecie powiatu zabezpieczono łącznie środki na dotacje  w wysokości 1.847.600,00 zł, uchwała 
dotyczy realizowanych zadań dla dotacji w wysokości 437.100,00zł, z której wykorzystano 
437.098,64 zł (zarządzanie drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast - Murowana 
Goślina, Pobiedziska), 

72. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020, 
73. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych 

S.A. z siedzibą w Warszawie na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych  jachtów i innych 
jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizację i dostarczenie z okresem 
obowiązywania  do 31 grudnia 2029 r. Wynagrodzenie będzie płatne za faktycznie zamówione  
i wydrukowane blankiety w cenie jednostkowej za sztukę 21,00 zł netto oraz za wysyłkę w wysokości 
9,00 zł netto, 
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74. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie wykonywania części umowy nr ZP.272.00092.2019 – 
Część 3, na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji 
i bezpiecznej obsługi wyposażenia przeznaczonego do Pracowni elektrycznej zlokalizowanej  
w Zespole Szkół 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”, do dnia 30 lipca 2020 r., z wybranym w trybie 
przetargu nieograniczonego przedsiębiorcą PH KOGEX Sp. z o.o. z siedzibą  we Wrocławiu (50-520), 
ul. Gajowa 53/16, 

75. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, 
których przedmiotem jest realizacja szkoleń i przygotowanie nauczycieli z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych z 
matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra, ponieważ nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu, 

76. w sprawie upoważnienia Pani Aldony Janyszak – Laska – I Zastępcy Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w realizacji 
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych (PFRON), w tym do podpisywania umów, wystąpień oraz 
wszelakich czynności niezbędnych w ramach ww. programu, 

77. w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Woźnicy – II Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy w Rodzinie w Poznaniu do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w realizacji „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III” ze środków  Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON), w tym do podpisywania umów, wystąpień oraz wszelakich czynności 
niezbędnych w ramach ww. programu, 

78. w sprawie wyrażenia zgody na zakup stacji graficznej. Zamówienie (stacja graficzna HP Inc. Z4 G4 
i9-10900X W10P 1TB/32G/DVD/8JK47EA) zostanie zrealizowane przez firmę SEVENCOMP z siedzibą 
w Swarzędzu 62-020, ul. Grudzińskiego 50. Całkowity koszt zakupu nie przekroczy kwoty  
13.626,46 zł brutto, 

79. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia pomieszczeń dworu w Skrzynkach, w związku 
z realizacją inwestycji pn.: Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka 
szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę 
przeznaczenia pomieszczeń piwnicy budynku zabytkowego dworu w Skrzynkach, w stosunku  
do zaakceptowanej, uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 2068/2017 z dnia 10 listopada  
2017 r., dokumentacji budowlanej, z powodu wprowadzenia zmian w instalacjach sanitarnych, 
polegających na zwiększeniu liczby urządzeń, 

80. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Remont pokrycia dachu małego budynku  
Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, z firmą Karol 
Brenk P.H.U. Bud Car w Wilkowicach (64-115), ul. Szkolna 48a. Wartość przedmiotu umowy 
ustalono na kwotę brutto 29.800,00 zł, w tym należny podatek VAT. Pilna naprawa dachu konieczna 
jest ze względu na znaczne szkody spowodowane przez deszcze nawalne w dniach 1 i 2 lipca  
2020 r. 

81. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego  
i Spedycji w Warszawie umowy w sprawie przygotowania materiałów niezbędnych do wydania lub 
odmowy wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym 
transporcie drogowym. Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości  
4.000,00 zł.  

82. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Powiatowy Przegląd Piosenki 
Szantowej „Piosenka Bez Barier, Szanty nad Łomnem” oraz przeznaczenia środków finansowych, 
przez Stowarzyszenie Ostoja Wojnówko, za kwotę 10.000,00 zł brutto, 

83.  w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Warsztaty rękodzieła i sztuki 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz przeznaczenia środków finansowych, przez Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, za kwotę 9.500,00 zł brutto, 

84. w sprawie przeniesienia i zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Przenosi się Panią Annę Czerniak zatrudnioną na stanowisku Dyrektora Ośrodka 
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Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu z dniem 1.08.2020 r., 

85. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza 
hydrantowego na potrzeby Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,  
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Bytkowie, ul. Topolowa 6, 62-090 
Rokietnica, na kwotę brutto 2.460,00 zł, 

86. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów odblaskowych 
wykorzystywanych w działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Zarząd 
Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez MK Studio Agencja Reklamowa Mirosław Komin, 
os. Jana III Sobieskiego7/46, 60-688 Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za 
kwotę 85.447,50 zł brutto, 

87. w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę istniejącej macierzy 
umożliwiającą utworzenie klastra geograficznego, wraz z organizacją szkolenia dla 1 osoby. Zarząd 
Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez IT-PARTNER Mirosław Wiszniowski, Lusowo,  
ul. Słoneczna 3, 62-080 Tarnowo Podgórne, w której zaproponowano realizację zamówienia  
za kwotę 687.569,98 zł brutto.  

88. w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na wznowienie 
obsługi serwisowej, wsparcia technicznego oraz maintenance producenta na system kolejkowy 
Qmatic Orchestra. 2. Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się iFLOW Sp. z o. o., ul. Żytnia 13/89,  
01-014 Warszawa, który jest twórcą systemu i posiada do niego prawa autorskie, 

89.  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska, Panu Mariuszowi Palce na okres 5 lat szkolnych, 
tj.: od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2025 roku, 

90.  w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Leszkowi Garwackiemu Zastępcy Dyrektora  
ds. utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, 

91. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Markowi Bereżeckiemu Zastępcy Dyrektora  
ds. inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, 

92. w sprawie: 1. Ponownego 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, 2. Zatwierdzenia 
Ogłoszenia, 3. 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, 

93. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Remont dachu – wymiana 
pokrycia dachowego – etap II  w Dworze w Złotniczkach”, gm. Pobiedziska przez Panią Natalię 
Przybylską. Pani Natalia Przybylska wykonała w terminie prace określone w umowie zawartej w dniu 
13.05.2020 r. na kwotę dotacji  50.000,00 zł brutto i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania wraz 
z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym 
przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją 
fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wnosi  
do niego uwag, 

94. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Komunikacji w Języku Obcym 
zlokalizowanej w Zespole Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-050 Kórnik, w ramach projektu  
pt. „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Poznański”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT dla MOF Poznania, Oś Priorytetowa 9 – 
Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały. Wartość brutto 
przekazanego wyposażenia wynosi 107.206,73 zł. Pracowni przekazano m. in.: zestaw 
komputerowy, pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych, Switch, urządzenie wielofunkcyjne, 
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projektor multimedialny, tablicę interaktywną, system do nauczania języków obcych, meble 
szkolne, 

95. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia – Urządzenia Geodezyjne – do Warsztatu 
Szkolnego znajdującego się w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,  
62-090 Rokietnica, ul. Szamotulska 24, w ramach projektu pt. „Gotowi do pracy – rozwój 
infrastruktury placówek kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański”, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach ZIT dla MOF Poznania, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. Wartość brutto przekazanego wyposażenia wynosi 
24.341,70 zł. Warsztatowi przekazano m. in.: taśmy miernicze, dalmierz laserowy, busolę, niwelator 
optyczny laserowy, tachimetr elektroniczny, węgielnicę pryzmatyczną, tyczki geodezyjne, szpilki 
geodezyjne, taśmę mierniczą, łatę mierniczą geodezyjną, 

96.  w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego (laptopów) do szkół prowadzonych 
przez Powiat Poznański, w ramach projektu: „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci 
edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały). Działanie 
jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Sprzęt przekazano do dziewięciu szkół w: Kórniku, 
Bolechowie, Mosinie, Rokietnicy, Swarzędzu, Puszczykowie oraz do Specjalnych Ośrodków Szkolno 
Wychowawczych w Mosinie oraz w Owińskach. Szkoły otrzymały 40 laptopów Dell Vostro 3591  
o łącznej wartości brutto 119.359,20 zł, 

97. w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby 
jednostek Powiatu Poznańskiego oraz Szpitala w Puszczykowie. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór 
oferty  złożonej przez Enea S. A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, w której na potrzeby  porównania  
i oceny ofert zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 3.421.309,59 zł brutto, w tym Powiat 
– 1.736.916,84 zł; Szpital – 1.684.392,75 zł. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został  
na okres 24 miesięcy, od 01.09.2020 r. Zamówienie realizowane będzie do wykorzystania kwoty 
3.500.000,00 zł brutto, w tym: Powiat – 2.000.000,00 zł, szpital – 1.500.000,00 zł brutto, 

98. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę systemu monitoringu termowizyjnego 
w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID19. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą WG ELECTRIC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 53, 62-080 Lusowo, 
na kwotę 73.800,00 zł brutto, 

99.  w sprawie: 1. Ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na usługi społeczne, których przedmiotem jest realizacja szkoleń i przygotowanie nauczycieli  
z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie do prowadzenia zajęć 
dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra, 2. Zatwierdzenia Ogłoszenia, 
3. 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, 

100. w sprawie unieważnienia Części nr 1 i 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie przeznaczone dla Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,  
os. Mielżyńskiego 5a, z podziałem na 4 części. Obie części unieważniono ponieważ cena 
najkorzystniejszych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, 

101. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wymianę lamp w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2,  z firmą Czesław Szłapka Elektroinstalacje w Świątnikach,  
ul. Śremska 31, 62-022 Mosina, na kwotę brutto 14.179,00 zł, 

102. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej 
zagospodarowania działki nr 45/19 w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą Sławomir 
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Ambrożewicz Projektowanie Architektoniczne Ambrożewicz Sławomir w Poznaniu (61-761),  
ul. Żydowska 35A/22. na kwotę brutto  14.760,00 zł, 

103. w sprawie wyrażenia opinii  dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych w miejscowościach: 
Bolechowo – Osiedle, ul. Grabowa, ul. Olchowa; Dębogóra, ul. Głogowa, ul. Kalinowa, ul. Wiązowa; 
Kliny, droga przy ul. Cichej oraz przy ul. Trakt; Mielno, ul. Lisia i droga przy ul. Akacjowej; Trzaskowo, 
ul. Biegowa, znajdujących się na obszarze gm. Czerwonak. Zarząd Powiatu opiniuje negatywnie 
zaliczenie do kategorii dróg gminnych w ww. miejscowościach, ponieważ, mimo iż  przedmiotowe 
drogi uzupełniają sieć dróg służących miejscowym potrzebom, to na chwile obecną posiadają 
nawierzchnię nieutwardzoną i stanowią jedynie pas wydzielony do poruszania się pojazdów  
i pieszych, 

104. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, 
105. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Festiwal Cały Poznań Ukulele 

2020 – CPU TV oraz przeznaczenia środków finansowych na to zadanie w kwocie 10.000,00 zł brutto 
Stowarzyszeniu „Synteza”, 

106. w sprawie rozbudowy infrastruktury sieciowej Starostwa. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
podpisanie umowy z firmą AWOTEL Andrzej Wołodźko, ul. Byczyńska 8A, 60-318 Poznań, na kwotę 
28.290,00 zł brutto, 

107. w sprawie: wyrażenia zgody na udział Powiatu Poznańskiego w projekcie „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8: Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym. Udział w projekcie nie wymaga wniesienia wkładu własnego, 

108. w sprawie: upoważnienia Pana Tomasza Powroźnika – Dyrektora Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do realizacji zadań związanych  z realizacją projektu  
pn. „Budowa Metropolitarnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, 

109. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (nr 8/FR/2020) na kwotę  
263.172,67 zł brutto, dotyczącej kompleksowego wykonania podłoża (wylewki) oraz dostawy  
i montażu wykładzin, w zakresie określonym w § 1 ust. 2 umowy, dla firmy EMERSYSTEM 
MAĆKOWSKI Tomasz Maćkowski w Zbąszynku (66-210), ul. Długa 44d/10, 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, ul. Za Groblą 1, 

110. w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych w budynku biurowym 
przeznczonym  na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Poznaniu, ul. Franowo 26, z podziałem na 2 części. 2. Zatwierdzenia SIWZ. 3. Powołania komisji 
przetargowej. Postępowanie dotyczy: Część nr 1 - Przyłącze wodociągowe, Część nr 2 - Zasilanie 
awaryjne, 

111. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie dotyczącej zadania pn.: 
Remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkół im. Władysława i Jadwigi Zamoyskich w Rokietnicy, 
Szkoła w Poznaniu, ul. Rubież 20. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian zapisów  
w Umowie nr ZP.272.00009.2020, zawartej w dniu 1 lipca 2020 r., ze spółką METALPLAST 
CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60- 216), ul. E. Sczanieckiej 14A. Zmiana dotyczy 
zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie zwiększonego 
zakresu przedmiotu urnowy, o kwotę brutto 12.511,02 zł  do wysokości brutto 387.342,17 zł, 

112. w sprawie: zmiany uchwały nr 1022/2016 z dnia 7 lipca 2016 r., w sprawie uchwalenia wzoru 
wniosków do  budżetu Powiatu Poznańskiego i wieloletniej prognozy finansowej. W związku  
z podjęciem przez Radę Powiatu w Poznaniu uchwały o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury 
pod nazwą „Instytut Skrzynki- Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego 
i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego” z siedzibą w Skrzynkach, konieczne stało się ustalenie wzoru 
wniosku do budżetu dla samorządowej instytucji kultury, 
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113. w sprawie: nieodpłatnego przekazania wyposażenia – Urządzenia Rolnicze – do Warsztatu 
Szkolnego znajdującego się w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,  
62-090 Rokietnica, ul. Szamotulska 24, w ramach projektu pt. „Gotowi do pracy – rozwój 
infrastruktury placówek kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański”. Przekazuje się m.in. kosiarkę spalinową, opryskiwacz, rozdrabniacze do gałęzi, 
wertykulator spalinowy, zagęszczarkę spalinową do gruntu, dmuchawy do liści, sekatory spalinowe, 
piły do gałęzi, wiertła do gleby, siewniki, nożyce, grabie, siekiery, motyki, chwastowniki, taczki, 
opalarkę, łącznie wyposażenie o wartości 91.559,36 zł, 

114. w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej przystosowania 
części  budynku biurowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. 
2. Zatwierdzenia SIWZ. 3. Powołania komisji przetargowej, 

115. w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia sieciowego 
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Synów Pułku w Owińskach, plac 
Przemysława 9. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym  
do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: LANSTER Sp. z o.o., ul. Racławicka 58, 30 - 017 Kraków, który 
zaproponował realizację zamówienia za kwotę 80.055,70 zł brutto. Zamówienie zostanie 
zrealizowane w ramach projektu: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego  
w Owińskach, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 4.4., 

116. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
prawo zamówień publicznych na zakup regałów stacjonarnych do Wydziału Administracji 
Architektoniczno- Budowlanej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 
8, firmie: Wyposażenie Sklepów i Magazynów Danuta Siwińska, Stara Górka 2, 62- 010 Pobiedziska, 
na kwotę 19.520,10 zł brutto, 

117. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę sprzętu komputerowego - laptopów 
na potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
umowy z PRODATA Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 233, 60-406 Poznań, która zaoferowała realizację 
zamówienia za kwotę 225.926,40 zł brutto. Dostawa odbywa się w ramach projektu: „Wsparcie 
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych 
cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

118. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego pani Angelice 
Dutkiewicz, przedstawicielce Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Bytkowie, 
ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica - Wykonawcy dokumentacji projektowej, do występowania  
w imieniu Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego, przed urzędami administracji publicznej  
i instytucjami, w sprawach związanych z realizacją zadania pn.: Wykonanie dokumentacji 
projektowej przyłącza hydrantowego na potrzeby Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy, 

119. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego panu Lechowi 
Płatkowi, przedstawicielowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Bytkowie, 
ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica - Wykonawcy dokumentacji projektowej, do występowania  
w imieniu Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego, przed urzędami administracji publicznej  
i instytucjami, w sprawach związanych z realizacją zadania pn.: Wykonanie dokumentacji 
projektowej przyłącza hydrantowego na potrzeby Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy, 

120. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru  
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
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121. w sprawie zmiany uchwały Nr 1391/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lipca 2020 roku 
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę sprzętu komputerowego – laptopów 
na potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej  
zamówienia, 

122. w sprawie: akceptacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021”, 

123. w sprawie: wyrażenia zgody na wygaśnięcie prawa trwałego zarządu do nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie Komorniki, oznaczonej 
geodezyjnie jako działki nr 364/6 i 364/9 z obrębu Głuchowo. Ww. działki zostały wydzielone w celu 
wyregulowania stanu prawnego i doprowadzeniu do zgodności ze stanem faktycznym, gdyż nie są 
one zajęte pod pas drogowy  drogi powiatowej i stanowią stawy, stały się zbędne na cele statutowe 
ZDP, 

124. decyzja w sprawie odmowy zmiany ostatecznej decyzji Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 maja 
2014 r., znak GN.N.6844.32.2014, dotycząca przekazania w trwały zarząd ZDP m. in. nieruchomości 
położonej w gminie Komorniki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 364/3 o pow. 
0,4108 ha, arkusz mapy 6, obręb Głuchowo zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00245598/8, 

125. decyzja w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół  
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Poznańskiego, położonej w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 81/6, 81/7, 81/8 i 81/9 
o łącznej powierzchni 0,4370 ha, arkusz mapy 11, obręb Naramowice, zapisane w księdze wieczystej 
KW PO1P/00168460/1, 

126. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy z Wojewodą Wielkopolskim  
nr 16.15/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. o objęciu dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych linii o charakterze publicznym. Wartość rocznej dopłaty do usług przewozowych na 
liniach objętych wnioskiem i przekazywanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, wzrasta  
z poziomu 234.543,00 zł do 365.469,00 zł, 

127. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Środki 
finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu w wysokości 
900,00 zł, 

128. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Środki 
finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu w wysokości 
300,00 zł, 

129. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,  
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puszczykowie. Środki finansowe na wynagrodzenia 
ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu w wysokości 300,00 zł, 

130. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,  
w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Środki finansowe  
na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu w wysokości 300,00 zł, 

131. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów 
zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu w wysokości 600,00 zł, 

132. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Środki finansowe  
na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu w wysokości 600,00 zł, 
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133. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie. Środki 
finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu  

134. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Środki finansowe  
na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu w wysokości 600,00 zł, 

135. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Środki finansowe  
na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu w wysokości 300,00 zł, 

136. w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Terapia na SOS, przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE z siedzibą  
w Pobiedziskach,  za kwotę 10.000,00 zł brutto, w ramach tzw. „małego grantu”, 

137. w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 6/FR/2020, 
dotyczącej kompleksowego  wykonania dostawy wraz z montażem stolarki aluminiowej, w zakresie 
określonym w § 1 ust. 2 umowy, dla firmy STUDIO PI PROBUD Hubert Rybkowski w Kole (60-600), 
ul. Narutowicza 10, 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, ul. Za Groblą 1, 

138. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę 25 zestawów sprzętu ratowniczo – 
gaśniczego. Zestaw składał się z: pompy zatapialnej, przedłużacza 20 m, węża tłoczonego 20 m. 
Zarząd Powiatu wyraził  zgodę na zawarcie umowy z PHU SYSTEM PLU Teresa Sadzawiczna,  
ul. Słupska 21, 60-448 Poznań, za kwotę 98.750,00 zł brutto, 

139. w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie  z wolnej ręki  na wznowienie obsługi serwisowej, wsparcia technicznego 
oraz maintenance producenta na system kolejkowy Qmatic Orchestra. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: iFLOW 
Sp. z o. o., ul. Żytnia 13/89, 01 – 014 Warszawa, który zaproponował realizację  zamówienia za 
kwotę 92.434,50 zł brutto,  

140. w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na  dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni 
przedmiotowych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański, z podziałem na 8 części. 2. Zatwierdzenia SIWZ. 3. Powołania komisji przetargowej, 
Postępowanie składa się z następujących części:  
- część nr 1 – pracownie hotelarskie (meble), - część nr 2 – pracownie hotelarskie (pokoje), - część 

nr 3 – pracownie hotelarskie (gastronomia), - część nr 4 – pracownie hotelarskie (sejfy 
depozytowe), - część nr 5 – pracownia hotelarska (łazienka), - część nr 6 – pracownia przyrodnicza, 
- część nr 7 – pracownia doradcy zawodowego (elektronika), - część nr 8 – pracownia doradcy 
zawodowego (multimedia),  

Zmówienie zostanie zrealizowane  w ramach projektu: Gotowi do  pracy- rozwój infrastruktury 
placówek kształcenia zawodowego dla których  organem prowadzącym jest Powiat Poznański, 
dofinansowanego z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego  
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie  
w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.  

141. w sprawie wyznaczenia nowego członka komisji inwentaryzacyjnej do spraw nabywania mienia 
przez Powiat Poznański, tj. Panią Hannę Puchalską – pracownika Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu, 

142. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020, 
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143. w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy powierzchni nieruchomości, zlokalizowanej w Poznaniu 
przy ul. Jackowskiego 18, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, przeznaczonej pod 
automaty spożywcze. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy dzierżawy powierzchni 
nieruchomości o wymiarze 1 m2 usytuowanej (400,00 zł brutto miesięcznie) na parterze budynku 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. Umowa zawarta zostanie z VEMAT  
sp. z o. o., ul. Ustronna 27, 60-012 Poznań, na okres 3 lat, 

144. w sprawie: przystąpienia do projektu pn. „Budowa Metropolitarnego Systemu Informacji 
Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 
– Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 – Rozwój elektronicznych usług 
publicznych w ramach ZIT dla MOF. W celu realizacji projektu postanawia się zawrzeć umowę  
o partnerstwie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz Miastem Poznań, 

145. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie zakresu zamówienia pn.: dostawa sprzętu 
komputerowego – laptopów na potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zarząd 
Powiatu wyraził się zgodę na zwiększenie zakresu zamówienia o dostawę – 14 szt. laptopów, oraz  
zwiększenie wynagrodzenia dla Wykonawcy PRODATA Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 233, 60-406 
Poznań, o kwotę 38.572,80 zł brutto, do wysokości 264.499,20 zł brutto. Dostawa odbywa się  
w ramach projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  
w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: 
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

146. w sprawie: upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do składania 
oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności. Zarząd Powiatu upoważnił Pana Michała 
Królaka Zastępcę Dyrektora Wydziału Informatyki, do składania oświadczeń woli w zakresie 
wydatkowania w imieniu powiatu środków pieniężnych, związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności – jednorazowo do kwoty 5.000,00 zł brutto, 

147. w sprawie: zawiadomienia o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu, poprzez nieopłacenie w terminie przez Poradnię 
należnych składek na ubezpieczenie  społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc maj 2020 r., 

148.  w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne  
w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na potrzeby realizacji Programu 
udziela się Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – Panu Robertowi 
Leszczakowi - pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w sprawach związanych z realizacją Projektu  

149. w sprawie: nieodpłatnego przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Poznańskiego 
sprzętu komputerowego (laptopów) nabytego w ramach projektu „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” oraz udzielenia pełnomocnictw 
na potrzeby realizacji projektu. Zarząd Powiatu postanawia nieodpłatnie przekazać Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez 
Powiat Poznański (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) sprzęt komputerowy - 96 szt. laptopów 
nabyty w projekcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu  
do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, realizowanym na podstawie Umowy Nr PS-III.K.2020.24 z dnia 29 lipca 2020r. 
zawartej przez Powiat Poznański z Wojewodą Wielkopolskim. Do PCPR (dla rodzin zastępczych) 
przekazuje się 63 laptopy, do DD w  Kórniku  -Bninie – 12 szt., do Domu Rodzinnego w Swarzędzu 
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1 szt., Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy  20 szt. Na potrzeby realizacji projektu udziela 
się pełnomocnictw: Pani Elżbiecie Tonder-Zastępcy Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych  
i Zdrowia, Panu Tomaszowi Woźnica - II Zastępcy Dyrektora PCPR, Pani Annie Czerniak – 
Dyrektorowi PCPR, Pani Aldonie Janyszak - Laska - I Zastępcy Dyrektora PCPR, 

150. w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie prac polegających na wyposażeniu 
budynków szkół Powiatu Poznańskiego w system kaset straży pożarnej (KSP) wraz z ich 
uruchomieniem, z podziałem na cztery części. 2. Zatwierdzenia SIWZ. 3. Powołania komisji 
przetargowej. Postępowanie składa się z następujących części:-część 1-Zespół  Szkół w Kórniku,  
-część 2-Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, -część 3-Internat Liceum Ogólnokształcącego 
w Puszczykowie,-część 4-Zespół Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie,  

151. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie  art. 4 pkt. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane dotyczące wymiany wykładziny PCV  
w korytarzu piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18, Spółdzielni 
Rzemieślniczej Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej z siedzibą w Poznaniu  
ul. Słowiańska 53C. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: 21.813,57 zł brutto, 

152. w sprawie: zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia pokoi w budynkach przeznaczonych  
na mieszkania chronione, zlokalizowane w Lisówkach na terenie Domu Pomocy Społecznej,  
ul. Leśne Zacisze 2. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej  przez Meble Kampra Sp. j. 
A. Wiącek, M. Wiącek, P. Wiącek Nochowo, ul. Brzozowa 1, 63-100 Śrem, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 98.138,00 zł brutto. Dostawy odbędą się 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,  

153. w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest realizacja szkoleń i przygotowanie nauczycieli z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych 
z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez EDUCAFE Sp. z o.o., ul. Zygmuntowska 37/1, 78-100 Kołobrzeg, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 10.000,00 zł brutto. Zamówienie zostanie 
zrealizowane w ramach projektu: „Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie 
matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

154. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę bezdotykowych standów 
dezynfekujących w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID19. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą PBC Robert Jurga, ul. Naramowicka 
217b/17, 61-611 Poznań, na zakup 100 sztuk bezdotykowego standu dezynfekującego wraz  
z pakietem obsługowym, dostawą i uruchomieniem, w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-
2 wywołującym chorobę COVID19, za kwotę 182.000,00 zł brutto, i dostawę do jednostek: 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu - siedziba Jackowskiego 18 (8 szt.), siedziba Słowackiego 8  
(3 szt.)  oraz filie Wydziału Komunikacji i Transportu (5 szt.), Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
(5 szt.), Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy (2szt.), Powiatowy Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności (1 szt.), Dom Dziecka w Kórniku Bninie (3 szt.), Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie (3 szt.), Powiatowy Urząd Pracy (12 szt.), Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy  
(3 szt.), Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach (3 szt.), Zespół Szkół w Bolechowie (5 szt.), Zespół 
Szkół w Kórniku (2 szt.), LO w Puszczykowie (4 szt.), Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu (5 szt.), Zespół 
Szkół nr 2 w Swarzędzu (6 szt.), Zespół Szkół w Rokietnicy (5 szt.), Zespół Szkół w Mosinie (3 szt.), 
SOSW w Owińskach (4 szt.), SOSW w Mosinie(1 szt.), Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  
w Puszczykowie (1szt.), Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu (4 szt.), Szpital  
w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego (10 szt.), Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej (2 szt.),  
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155. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie badania ewaluacyjnego oraz 
opracowania raportu pn. Ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku,  
z Centrum Badań Metropolitarnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  
ul. B. Krygowskiego 10, 60-101 Poznań, na kwotę 70.000,00 zł brutto, 

156. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa spółce ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
(60-201), ul. Górecka 1, Wykonawcy umowy na dostawę energii  elektrycznej na potrzeby 
jednostek Powiatu Poznańskiego oraz Szpitala w Puszczykowie, 

157. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wydzielenie pomieszczenia biurowego  
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przy  
ul. Słowackiego 8. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z TWM sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu (60-544), ul. Żeromskiego 9, na kwotę brutto 15.570,78 zł, 

158. w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji, 

159. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ulicy Storczykowej w Kostrzynie”. 
Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję,  

160. w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Pomysłodajnia: warsztaty 
kulinarno-rękodzielnicze, przez Fundację Polskich Kawalerów Malatańskich  „Pomoc Maltańska”, 
za kwotę 7.750,00zł brutto, 

161. w sprawie: wyrażenia zgody Zespołowi Szkół nr 2 w Swarzędzu na zawarcie umowy najmu 
powierzchni użytkowej pod automaty spożywcze w budynku zlokalizowanym na działce nr 838  
w Swarzędzu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu 2,0 m2 powierzchni 
użytkowej znajdującej się w łączniku pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną, z firmą 
0SILMA Ilona Łętowska z siedzibą w Poznaniu (61-754) przy ul. Szyperskiej 13D/11,  

162. w sprawie: wyrażenia zgody Zespołowi Szkół nr 2 w Swarzędzu na zawarcie umowy najmu 
pomieszczenia o powierzchni 17,83 m2 znajdującego się w piwnicy budynku szkolnego, 
zlokalizowanego na nieruchomości położonej na terenie gminy Swarzędz,  firmą Handel i Usługi 
Barbara Piaskowska, z siedzibą w Swarzędzu (62-020), os. Czwartaków 12/28,  

163. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 10/FR/2020, dotyczącej 
kompleksowego wykonania prac polegających na dostawie i montażu stropu szklanego, na kwotę 
15.148,68zł brutto, w zakresie określonym w § 1 ust. 2 umowy, dla spółki Aluminium M sp. z o.o. 
z siedzibą w Łodzi (92-332), al. Marsz. J. Piłsudskiego 117/4, 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, ul. Za Groblą 1, 

164. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 9/FR/2020, dotyczącej 
kompleksowego wykonania prac polegających na przyklejeniu wełny mineralnej o grubości 5 cm 
na stropie w piwnicy oraz przyklejenie warstwy siatki na okładzinie z wełny mineralnej i wykonanie 
gładzi z zaprawy klejowej, w zakresie określonym w § 1 ust. 2 umowy, z firmą Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe PROGRES Paweł Wojciechowski w Plewiskach (62-064), ul. Kminkowa 
162J/4, 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, ul. Za Groblą 1, 

165. w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2388P  
(ul. Jarzębinowa) w miejscowości Rosnowo”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 

166.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 322011P  
w Lusówku”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 
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167. w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Mistrzostwa Powiatu  
w Tenisie o Puchar Starosty Poznańskiego oraz przeznaczenia środków finansowych, przez 
Fundację Ruszaj się z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 8.570,00 zł, 

168. w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadnia publicznego pt. Maraton Solid MTB Owińska 
oraz przeznaczenia środków finansowych, przez Klub Sportowy Solid Sport z siedzibą w Lesznie, 
za kwotę 6.000,00 zł, 

169. w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie przeznaczone dla Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,  
os. Mielżyńskiego 5a, z podziałem na 4 części. Zarząd zatwierdził w zakresie: 
- Część nr 3 - Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, projektorów multimedialnych i kamery 
sieciowej - wybór oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp. z o.o.,  
al. Solidarności 15, 15-751 Białystok, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 
91.198,69 zł brutto.  
Część nr 4 - Dostawa urządzeń sprzątających - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez TAMAK 
Maciej Małaczyński, ul. Rynkowa 85, 62-081 Przeźmierowo, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 15.361,49 zł brutto.  
Cześć nr 1 i 2 prowadzonego postępowania została unieważniona Uchwałą nr 1374/2020 Zarządu 
Powiatu w Poznaniu z dnia 16 lipca 2020 r., 

170. w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Poznańskiego  z podziałem na 3 części. 2. Zatwierdzenia SIWZ. 3. Powołania komisji przetargowej. 
Postępowanie dotyczy: 
1) Część nr 1 - Zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz  

z odprowadzeniem wód opadowych i zbiornikiem retencyjnym budynku ZS w Bolechowie,  
2) Część nr 2 - Remont pokrycia dachu budynku szkoły ZS w Bolechowie,  
3) Część nr 3 - Zaprojektowanie i wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, wraz z pracami towarzyszącymi oraz odbiorem 
Urzędu Dozoru Technicznego, 

171. w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego  na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz ze świadczeniem usług 
konserwacyjno-serwisowych. 2. Zatwierdzenia SIWZ. 3. Powołania komisji przetargowej, 

172. w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na świadczenie 
usług polegających  na holowaniu  i przechowywaniu na parkingu strzeżonym  pojazdów z terenu 
Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo  
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.). 2. Zatwierdzenia SIWZ. 3. Powołania komisji 
przetargowej. Zadanie będzie realizowane w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu 
podobnych prac do usług będących przedmiotem zawartej w dniu 15.01.2020 r. umowy  
nr ZP.272.00082.2019. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do  
31.12.2020 r. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Konsorcjum; 
- Lider - POLHOL Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa Andrzej 

Mocydlarz,  
- Partner - AUTO - CHARA Pomoc Drogowa, Transport Specjalny Marian Chara,  
- Partner - PERS Roman Pers,  
- Partner - MOCY - HOL Marcin Mocydlarz,  

173. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 6 do umowy nr ZP.272.00036.2018 z dnia 
20.08.2018 r., o świadczenie usługi kompleksowej na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, 
rozszerzającego przedmiot umowy o trzy punkty poboru energii elektrycznej, tj. o budynek 
biurowy Powiatu Poznańskiego, ul. Franowo 26, ośrodek szkoleniowy w Skrzynkach, ul. Plac 
Parkowy 1, budynek internatu Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2, oraz wydłużającego okres 
realizacji umowy o 2 miesiące, tj. do dnia 31 października 2020 r., 

174. w sprawie: wydania opinii dotyczącej  projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 
Poznań – Buk – Opalenica – Borówiec w m. Sierosław, ul. Bukowska (od km 11+950 do km 14+530) 
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-  budowa ścieżki rowerowej” gm. Tarnowo Podgórne. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. 
inwestycję,  

175. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy „PERS” Roman Pers z siedzibą 62-002 Suchy Las,  
ul. Szkółkarska 4; prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu 
pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a 
ustawy Prawo o ruchu drogowym: Renault Megane Scenic – nr rej.: PO 764KY oraz Ford Mondeo 
– nr. Rej. PKA 3L32. Upoważnienie wydaje się na okres od 18 do 28 sierpnia 2020 r., 

176. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa  i opieki pacjentom 
oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, 
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie nie wymaga wniesienia wkładu 
własnego. Na potrzeby realizacji programu udziela się Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach - Panu Robertowi Leszczakowi - pełnomocnictwa do składania oświadczeń 
woli w imieniu  i na rzecz Powiatu Poznańskiego w sprawach związanych z realizacją Projektu, 

177. w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie umowy na: Przygotowanie przedsięwzięcia polegającego 
na zaprojektowaniu i wybudowaniu  placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu przy  
ul. Cmentarnej. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą PERSPEKTYWA 
Pracownia Projektowa Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-109), ul. Salwatorska 14, na kwotę 
brutto 59.500,00 zł, 

178. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę  zapisów umowy nr ZP.272.00037.2019 z dnia 26 listopada 
2019 r., dotyczącej realizacji inwestycji pn.: Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach  na 
potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na zmianę zapisów dotyczących osób będących przedstawicielami Zamawiającego 
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, którymi będą pracownicy Wydziału Inwestycji  
i Remontów: Joanna Jaskulska i Katarzyna Sorge-Krzyżaniak.  

179. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów  umowy nr ZP.272.00054.2019 z dnia 26 listopada 
2019 r., o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Modernizacja zabytkowego  
dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu 
Poznańskiego. Zarząd wyraził zgodę na zmianę zapisów  dotyczących osób pełniących bieżący 
nadzór, ze strony Zamawiającego. Przedstawicielami Zamawiającego w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy będą pracownicy Wydziału Inwestycji i Remontów: Joanna Jaskulska  
i Katarzyna Sorge-Krzyżaniak, 

180. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania pn.: Modernizacja 
zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla 
Powiatu Poznańskiego. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy  
nr ZP.272.00037.2019, z dnia 26 listopada 2019 r., zawartej ze spółką Firma Budowlana DOTA  
sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-182), ul. Perzycka 22, dla ww. inwestycji. Zakończenie 
robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi do dnia 30 czerwca 
2021 r., 

181. w sprawie: uchwalenia założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021.  
Przyjęto następujące wskaźniki oraz ich wysokości:  
- Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,5 % 
- Nominalny wzrost wynagrodzeń brutto – wg zał. nr 2 
- Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług inwestycyjnych – 4,0 % 
- Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – 5.497,29 zł 
- Minimalne wynagrodzenie za pracę – 18,30 zł/godz. – 2.800,00 zł/mc 
- Odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego – 1.670,00 zł 
W załączniku nr 2 do ww. uchwały wskazano następujące wskaźniki dotyczące wzrostu wydatków  
na wynagrodzenia na 2021 r. w następujących jednostkach, w których wysokość wskaźników  na  
2021 r. będzie wynosić:  
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1. Placówki oświatowe – pracownicy oświatowi  wg odrębnych przepisów, pracownicy 
administracyjni, DD Kórnik, OWR Kobylnica, Dom Rodzinny w Swarzędzu, OIK Kobylnica, DPS 
Lisówki, PCPR, PODGiK, Starostwo, ZDP – 6,0 %  
2. PINB – wg zawiadomienia Wojewody 
3. PUP – wg uzgodnień z Miastem Poznań, 

182. w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Rivoliego i Mokrej w Zalasewie”, 
gm. Swarzędz. Zarząd Powiatu w Poznaniu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 

183.  w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostęp do sieci Internet oraz usługi 
transmisji danych  dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Poznaniu, w podziale na trzy części.  
1) Część nr 1 – usługa dostępu do sieci Internet na potrzeby PODGiK w Poznaniu (łącze 

podstawowe) – zatwierdza się wybór oferty złożonej przez NETIA S.A., ul. Poleczki  13, 02-822 
Warszawa, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 29.581,00 zł brutto, 

2) Część nr 2 – usługa dostępu do sieci Internet na potrzeby PODGIK w Poznaniu (łącze zapasowe) 
– zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie 
Centrum Superkomputerowo – Sieciowe ul. Nosowskiego 12/14, 61-704 Poznań, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 41.869,20 zł brutto, 

3) Część nr 3 – usługa transmisji danych na potrzeby PODGIK w Poznaniu (usługa VPN), zatwierdza 
się wybór oferty złożonej przez NETIA S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 35.425,08 zł brutto, 

184. w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na świadczenie  
usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktu odbioru w budynku biurowym  Zespołu Szkół  
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1. 2. Zatwierdzenia Niezbędnych 
Warunków. 3. Powołania komisji przetargowej, Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się 
ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, 

185.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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 Szkolono – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. Zamówienie zostanie 
zrealizowane w ramach projektu „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego  
w Owińskach”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
WRPO 2014+, Poddziałanie 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania,  

186. w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek 
organizacyjnych, w tym również ubezpieczenie Skarbu Państwa, z podziałem na dwie części. 2. 
Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej 
Powołuje się biegłych: Pana Andrzeja Silskiego i Panią Martynę Ratajewską, 

187. w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wyposażenie przeznaczone dla Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a,  
z podziałem na 2 części. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
3. Powołania komisji przetargowej. Postępowanie składa się z następujących części:  
1) Część nr 1 – Dostawa mebli do wybranych pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego, 
2) Część nr 2 – Dostawa i montaż tablic informacyjnych oraz zabezpieczenia klatki schodowej, 

188. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zadanie pn.: Wymiana drzwi w pomieszczeniu 
Wydziału Nieruchomości w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na zawarcie umowy ze spółką TWM sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-544), ul. Żeromskiego 
9, na kwotę brutto 4.996,26 zł. 
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III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 
1. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

geodezyjnym Radzewo, w rejonie ulicy Mazurskiej i ulicy Świętego Mikołaja. (55) - projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni urządzonej, zieleni 
izolacyjnej, tereny zieleni z wodami powierzchniowymi śródlądowymi, tereny rolnicze, tereny 
infrastruktury technicznej, tereny dróg wewnętrznych, teren drogi publicznej zbiorczej. Poza 
obszarem planu znajduje się istniejąca droga powiatowa 2471P P Radzewo Czmoń o klasie 
technicznej Z.  Ustalenia planu wskazują obszar KDZ o szerokości 7 m od granicy istniejącego pasa 
drogowego, przeznaczony pod poszerzenia drogi powiatowej.  Drogi powiatowe zgodnie z art. 6a 
Ustawy o drogach publicznych powinny stanowić połączenia miast będących siedzibami powiatów 
z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Spełniają one rolę podwójną: służą lokalnej 
społeczności i przenoszą ruch tranzytowy. Przede wszystkim jednak powinny zapewniać 
bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. W celu spełnienia tego warunku na 
drodze klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczbę miejsc kolizyjnych, np. liczby zjazdów, szczególnie 
do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę zgodnie z § 9 Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Nowe zjazdy wpływają negatywnie na 
płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze. W związku z duża ilością nowych zjazdów z terenów 
oznaczonych jako MN należy zapewnić obsługę nowej zabudowy przez istniejący zjazd  
z ul. Mazurskiej.  Podkreśla się jednocześnie, że intensywne zagospodarowanie terenów 
oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wiąże się ze znacznym 
zwiększeniem natężenia ruchu, z problemami komunikacyjnymi, możliwością występowania 
dyskomfortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Intensywny 
stopień zainwestowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie 
ruchu na drogach prowadzących w kierunku miasta Poznania, 

2. uzgodnienia 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, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Trzcielińskiej i linii kolejowej, gm. Dopiewo, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości 
Skórzewo, w rejonie ulicy Batorowskiej i Wiosennej, gm. Dopiewo, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości 
Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej – część B, gm. Dopiewo, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Konarzewo, w rejonie ulicy Szkolnej, Poznańskiej i Kwiatowej, gm. Dopiewo, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica, rejon ul. Magazynowej i ul. Spichrzowej, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch 
etapach I i II – ETAP II, gm. Puszczykowo, 

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
geodezyjnego Bnin w rejonie ulic: Śremskiej, Lipowej i Błażejewskiej, gm. Kórnik,  

10. uzgodnienia  miejscowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kościoła  
w rejonie ul. Kórnickiej, gm. Kostrzyn, 

11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w Kostrzynie  i Glince 
Duchownej przy ul. Krajowej, gm. Kostrzyn, 

12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu 
zlokalizowanego w obrębie Szczytniki, położonego na zachód od ul. Cichej, gm. Kórnik, 

13. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości 
Rokietnica, w rejonie  ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Grzybowej w miejscowości 
Mrowino do ul. Radziwoja – część I, gm. Rokietnica, 



24 

 

14. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Łowieckiej 
i Myśliwskiej w Jasinie”, gm. Swarzędz, 

15. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi 
Komorniki w rejonie ulicy Cmentarnej, 

16. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
miejscowości Wiry, w rejonie ul. Komornickiej, ul. Polnej i J. Wybickiego, gm. Komorniki - projekt 
planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  lub zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej 
kultu religijnego, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych, teren zieleni urządzonej i zabudowy usługowej, teren infrastruktury technicznej – 
elektroenergetyki, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, teren drogi publicznej klasy lokalnej tereny 
dróg publicznych klasy dojazdowej, teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego, tereny publicznych 
ciągów pieszo-rowerowych, treny dróg wewnętrznych. W granicach opracowania znajduje się  
droga powiatowa nr 2390P relacji Komorniki-Wiry-Łęczyca. Zgodnie z rysunkiem  planu przy drodze 
powiatowej 2390P zaprojektowano poszerzenia na gruntach prywatnych. Przebieg dogi powiatowej  
oznaczony  jako KD-Z musi odpowiadać stanowi aktualnemu  tj. istniejącego pasa drogowego  
DP 2390P. Ponadto należy zweryfikować pas drogowy zgodnie z granicami własności Powiatu 
Poznańskiego na wysokości działki nr ewid. 75/2, 101/1, 127/1, 128/8, 128/6, 128/4 obr. Wiry. 
Zaznacza się również, że nie uwzględniono  układu skrzyżowania na wysokości działki 77/3 obr. 
Wiry, widocznego na mapach ewidencji gruntów i budynków Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Należy również skorygować linię zabudowy, która  dla 
pasa  drogi powiatowej w terenie zabudowy  powinna zgodnie z art. 43 Ustawy  z dnia 21 marca 
1985 r.  o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.), wynosić 8 m  od krawędzi 
jezdni. Ponadto należy ograniczyć liczbę zjazdów na drodze klasy Z zgodnie z § 9 Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  w sprawie  warunków technicznych  jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), należy sytuować je od 
istniejących dróg niższych klas technicznych, 

17. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Promnice – rejon 
ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego” gm. Czerwonak, 

18. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Suchy Las – fragment obszaru pomiędzy ulicami Szkółkarską i Stefana Stefańskiego, 

19.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo – Katarzynki – część II, gmina Swarzędz - 
projekt planu wyznacza tereny zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub usługowej, usługowej, usługowej – usług sakralnych, usług oświaty, usług 
publicznych, tereny rolnicze, tereny zieleni i wód: lasów, zieleni urządzonej, zieleni, tereny 
infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, tereny 
komunikacji: dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego, dróg publicznych klasy głównej 
ruchu przyspieszonego i dróg publicznych klasy lokalnej, dróg publicznych klasy głównej, zbiorczej, 
zbiorczej i komunikacji kolejowej, dróg publicznych klasy zbiorczej i dróg publicznych klasy lokalnej, 
dróg publicznych klasy lokalnej, dróg publicznych klasy dojazdowej, publicznych ciągów pieszo – 
jezdnych, dróg wewnętrznych, wewnętrznych ciągów pieszo – jezdnych, wewnętrznych ciągów 
pieszych, tereny komunikacji kolejowej. Na granicy opracowania przebiega droga powiatowa  
nr 2407P relacji Koziegłowy – Swarzędz. Na obszarze planu wyznaczono tereny oznaczone 
symbolami 3KD-Z, KD-Z/KD-L, 2KD-Z, KDZ/TKK, 1KD-Z, stanowiące zabezpieczenie terenu w związku 
z realizacją zadania polegającego na budowie wiaduktu pod linią kolejową nr 353 Poznań – Wschód 
– Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzkiej w m. Kobylnica.  
Ponadto na obszarze opracowania projektu planu wyznaczono przebieg Północno-Wschodniej 
Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej oznaczony symbolem KD-GP. Po analizie projektu planu 
stwierdzono brak zgodności przyjętych szerokości pasów drogowych z dokumentacjami 
opracowanymi na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. W związku z powyższym nowy 
przebieg drogi powiatowej nr 2407P oraz przebieg Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji 
Poznańskiej oznaczony symbolem KD-GP należy wprowadzić do projektu planu zgodnie  
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z przygotowanymi koncepcjami po wcześniejszym uzgodnieniu parametrów z Zarządem Dróg 
Powiatowych w Poznaniu, 

20. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów przy  
ul. Leśnej i Edmundowskiej w Jankowicach, gm. Tarnowo Podgórne, 

21. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w granicach miejscowości Skrzynki, gm. Stęszew. 

22. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w granicach miejscowości Dębinko, gm. Stęszew. 

23. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry 
w rejonie ulicy Nowej, gm. Komorniki, 

24. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działce oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 621 oraz części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym  
453 w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gm. Kórnik. 
 

IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 
1. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, 

położonej w gminie Kostrzyn, obrębie Siedlec, działki  nr 207/4 oraz 208/, 
2. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/205/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 r. 

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

3. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Buk z przeznaczeniem dla Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej Buk, 

4. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Czerwonak z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Czerwonak, 

5. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej: Dopiewo; Zakrzewo, 

6. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kleszczewo z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Gowarzewo; Kleszczewo, 

7. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Komorniki z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Plewiska, 

8. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kostrzyn z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Brzeźno; Kostrzyn, 

9. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kórnik z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Kamionki; Kórnik, 

10. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Mosina z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej: Pecna; Mosina, 

11. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Luboń z przeznaczeniem dla Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej Luboń, 

12. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Murowana Goślina z przeznaczeniem dla 
Jednostki ochotniczej Straży Pożarnej  Murowana Goślina; Białężyn, 

13. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pobiedziska z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej: Biskupice; Pobiedziska, 

14. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rokietnica z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej: Napachanie; Rokietnica, 

15. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Stęszew z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Strykowo, 

16. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Suchy Las z przeznaczeniem  dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Golęczewo, 

17. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Swarzędz z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej: Swarzędz; Kobylnica, 
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18. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tarnowo Podgórne z przeznaczeniem dla 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Tarnowo Podgórne, 

19. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020, 
20. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025, 
21. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/185/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami 
spalinowymi na niektórych jeziorach powiatu poznańskiego. 

 
V. PODJĘTE POSTANOWIENIA: 

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

2. Zarząd Powiatu zapoznał się:  
- interpelacją Radnego Pawła Ratajczaka, która dotyczyła realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Poznaniu wniosków w sprawie mikropożyczek do 5 tys. zł dla przedsiębiorców, wprowadzonej  
w ramach Tarczy Antykryzysowej. 
- z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2020 r. informującym  
o  posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu  17 sierpnia  o godz. 15.00,  

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem: 
a) o wydaniu decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy 

Lema wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Mosina z nadanym rygorem natychmiastowej 
wykonalności. Własnością Powiatu Poznańskiego są działki: gmina Mosina, obręb Mosina, ark. 
37, dz. o nr ewid. 2133/2, 2162/2 oraz gmina Mosina, obręb Mosina, ark. 40, dz. o nr ewid. 
2162/1, 

b)  o wydaniu 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, 

c) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację  inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej 
nr 2417P Lusowo-Dąbrówka, na odcinku skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na 
terenie gminy Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie”. Własność 
Powiatu Poznańskiego stanowią nieruchomości: gmina Tarnowo Podgórne, obr. Batorowo, dz. 
o nr ewid. 1; gmina Tarnowo Podgórne, obr. Lusowo, dz. o nr ewid. 485; gmina Dopiewo, obr. 
Zakrzewo, dz. o nr ewid. 228/5, 228/4, 

d) o korekcie wniosku na podstawie którego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Polskiej  
w Zalasewie”, 

e) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa ul. Polskiej w Zalasewie” z nadanym 
rygorem natychmiastowej wykonalności. Własnością Powiatu Poznańskiego są: gmina Swarzędz, 
obręb Zalasewo ark. 11, dz. o nr ewid. 189; gmina Swarzędz, obręb Zalasewo, ark. 8, 
 dz. o nr ewid. 254/2, 254/5; gmina Swarzędz, obręb Swarzędz, ark. 5, dz. o nr ewid. 75/14, 

f) o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku dot. wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej  polegającej na rozbudowie dróg  powiatowych 
nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie i przystąpienia do rozpatrywania 
zgromadzonego  materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, 

g) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Rolnej  w m. Tarnowo Podgórne, odcinek  
od ul. Poznańskiej do ul. Zbożowej” Własność Powiatu stanowi działka o nr ewid. 323/2, ark 28, 
gm. Tarnowo Podgórne, 

h) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie 
dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie. Własnością Powiatu 
Poznańskiego są działki: gmina Kostrzyn, obręb Siekierki Wielkie, ark. 3, dz. o nr ewid. 146,159, 
261/2, 253/1, gmina Kostrzyn, obręb Siekierki Wielkie, ark. 2, dz. o nr ewid. 274, 



27 

 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem i wyraził zgodę na wykonanie prac remontowych przez 
panią Janinę Konrady-Harasymczuk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NZOZ PROMED 
Gabinet Stomatologiczny, w lokalu najmowanym  na podstawie umowy najmu z dnia 23.05.2020 r., 
składającym się z dwóch pomieszczeń nr 232 i 233, mieszczącym się na II piętrze w budynku Powiatu 
Poznańskiego przy ul.  Słowackiego 8 w Poznaniu. 

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z działalności Spółdzielni Socjalnej „WYKON”  
w Pobiedziskach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. W 2019 roku Spółdzielnia 
zrealizowała m.in. zadania: utrzymanie czystości podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej  
AGRO SHOW 2019, utrzymywanie czystości w instytucjach publicznych, usługi opiekuńcze zlecane 
przez OPS Pobiedziska. Spółdzielnia realizowała także zlecenia od osób prywatnych z zakresu usług 
opiekuńczych, pielęgnacji terenów zielonych i nagrobków cmentarnych oraz sprzątania domów. 
Przychody Spółdzielni w 2019 r. wyniosły 365.132,17 zł co stanowi wzrost w stosunku do roku 2018 
o 25%, a koszty działalności 316.959,15 zł (wzrost w stosunku do roku 2018 o 10%).  

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotycząca podstawowych kwot dotacji obowiązujących  
w 2020 roku dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez 
Starostę Poznańskiego. Miesięczna kwota dotacji wynosi: 
- Liceum Ogólnokształcące (młodzież) - 547,01 zł, 
- Liceum Ogólnokształcące (młodzież ) uczniowie  klas dwujęzycznych - 629,16 zł, 
- uczniowie  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją -1.401,36 zł, 
- Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych - 87,95 zł, 
- Szkoła Policealna dla Dorosłych - 176,76 zł, 
- Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodach technik administracji i technik BHP -  

116,94 zł, 
- Szkoła Policealna – Studium Medyczne - 479,36 zł, 
- Szkoła Policealna – Studium medyczne kształcące w zawodzie technik masażysta - 571,17 zł, 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (wczesne wspomaganie rozwojowe) - 405,91 zł, 
- Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) - 4.590,65 zł, 
Dotacja jednorazowa: 
- kwalifikacyjne kursy zawodowe – dotacja na każdego ucznia, który uczestniczył w kursie i uzyskał 

dyplom  potwierdzający  kwalifikacje zawodowe – 3.914,14 zł, 
- licea ogólnokształcące dla dorosłych, szkoły policealne dla dorosłych, kwalifikacyjne kursy 

zawodowe – dotacja na każdego ucznia, który uczestniczył w kursie i uzyskał dyplom  
potwierdzający kwalifikacje zawodowe – dotacja na każdego ucznia, który uzyskał świadectwo 
dojrzałości lub dyplom  potwierdzający kwalifikacje zawodowe - 956,79 zł. 

7. Zarząd Powiatu zapoznał się i zatwierdził bilans skonsolidowany za 2019 rok, który zawiera m.in.: 
spis jednostek budżetowych, arkusz konsolidacyjny bilansu jednostek sfery budżetowej 
sporządzony na dzień 31.12.2019 r., korekty i wyłączenia bilansu skonsolidowanego za 2019 rok, 
arkusz konsolidacji bilansu za 2019 rok. 

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku  
w Owińskach. Kontrola została przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli i była kontrolą 
problemową w zakresie: realizacji wydatków  na wynagrodzenia bezosobowe, wydatków na 
pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników w jednostkach organizacyjnych Powiatu, 
sprawdzenia kryteriów wyboru wykonawców/dostawców usług zlecanych na podstawie  art. 4 pkt. 
8 ustawy Prawo zamówień publicznych, sprawdzanie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych 
wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
Kontrolę przeprowadzono w dniach od 24.02.2020 r. do 11.03.2020 r. Sformułowano zalecenia 
pokontrolne.  

9. Zarząd Powiatu zaakceptował zadania do dofinansowania z FDS i WRPO, dla których Powiat mógłby  
ubiegać się w tegorocznym naborze o dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych, tj.: 

1) Przebudowa/rozbudowa drogi nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) 
– Dąbrówka (S11), gmina Dopiewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, o długości 
około 2,15 km, koszt ok. 12,8 mln zł,  
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2) Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie – Złotkowo na odcinku 
Napachanie – Rokietnica, gm. Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie,  
o długości około 2,9 km, koszt ok. 16,3 mln zł,  

3) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego, 
gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, o długości około 6,6 km, koszt 
ok. 20,0 mln zł – zadania alternatywne.  

10. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem w sprawie oczekiwań Miasta Poznania w zakresie 
kontynuowania partycypacji Powiatu Poznańskiego w kosztach tworzenia i utrzymania oferty 
edukacyjnej Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego w 2020 roku  
i udzielenia przez Powiat Miastu Poznań pomocy finansowej w wysokości 3.000.000,00 zł.  

11. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem w sprawie przebudowy Zespołu Szkół w Kórniku wraz  
z salą gimnastyczną. W związku z realizacją powyższego zadania trwa przygotowywanie materiałów 
do wszczęcia procedury konkursu na wykonanie koncepcji rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół 
w Kórniku.  

12. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją w sprawie działań mających na celu uzyskanie przez 
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy standardu obowiązującego od 1.01.2021 r.  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przedstawioną przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie.  

13. Zarząd Powiatu zapoznał się z Materiałami do Projektu Budżetu Powiatu Poznańskiego PUP na 2021 
rok wraz z wyliczeniem średniorocznej liczby bezrobotnych na dzień 30.06.2020 r. według 
sprawozdania o rynku pracy MRPiPS-01 oraz Informacją o działalności Powiatowego Urzędu Pracy 
w Poznaniu za I półrocze 2020 roku. Zatwierdzone materiały zostaną przekazane do zaopiniowania 
do Miasta Poznania.  

14. Zarząd Powiatu zapoznał się ze wstępną informacją dot. naboru do szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat Poznański na rok szkolny 2020/2021. Z uwagi na przypadki niedoborów 
w niektórych oddziałach lub nadmierną liczbę kandydatów, dyrektorzy szkół zobowiązani są do 
udzielenia pisemnej informacji na temat planowanych działań w tym zakresie oraz uzyskania zgody 
Zarządu Powiatu w Poznaniu na otwarcie oddziałów małolicznych lub w zwiększonej liczebności. 

15. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat obowiązków wynikających z ustawy  
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 
Informacja została zamieszczona w Intranecie. 

16. Zarząd Powiatu zaakceptował do Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności dwa 
projekty: Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza oraz  Kompleksowa modernizacja NZOZ Szpital  
w Puszczykowie SA. 

17. Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z informacją ZDP dotyczącą wydatków na zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych za lata 2015-2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Inspektor - Wydział Organizacyjny 
Poznań, 24.08.2020 r.  


