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OP.0021.10.2020 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 14 grudnia  2020 r. do 22 stycznia 2021 r.  

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 

W okresie od 14 grudnia 2020 r .do 22 stycznia 2021 roku  odbyło się 12 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
1. 14 grudnia 2020 r., godz. 1600, w którym udział wzięli: 

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

2. 16 grudnia 2020 r., godz. 1645, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

3. 17 grudnia 2020 r., godz. 1145, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

4. 21 grudnia 2020 r., godz. 1230, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

5. 28 grudnia 2020 r., godz. 1300, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

6. 29 grudnia 2020 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

7. 30 grudnia 2020 r., godz. 1130, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Zastępca Skarbnika Joanna Smolińska 

8. 7 stycznia 2021 r., godz. 1200, w którym udział wzięli: 
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Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

9. 11 stycznia 2021 r., godz. 1300, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska 

10.  14 stycznia 2021 r., godz. 1200, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

11.  19 stycznia 2021 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

12.  21 stycznia 2021 r., godz. 1200, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik. 

 
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

1. w sprawie: uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego- 11 postanowień  
(9 o uzgodnieniu i 2 o nieuzgodnieniu). 

2. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na dostawę urządzeń higienicznych, ich serwis oraz dostawę 
materiałów eksploatacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 
18 na rok 2021 firmie: ELIS TEXTILE SERWICE Sp. z o.o. ul. Duńska 1, 83-330 Żukowo. Zamówienie 
będzie realizowane w terminie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Wartość przedmiotu zamówienia 
wynosi: 26 049,82 zł brutto. 

3. w sprawie: wyrażenia zgody Zespołowi Szkół nr 2 w Swarzędzu na zawarcie kolejnej umowy 
użyczenia pomieszczenia znajdującego się w budynku zlokalizowanym na działce nr 838                                     
w Swarzędzu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę Zespołowi Szkół nr 2 w Swarzędzu na zawarcie umowy 
użyczenia pomieszczenia szkolnego o pow. 12,27 m2 znajdującego się na pierwszym piętrze 
budynku, zlokalizowanego na nieruchomości położonej na terenie gminy Swarzędz, oznaczonej                           
w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Swarzędz, ark. mapy 10, działka nr 838, zapisanej w księdze 
wieczystej KW nr P02P/00013100/6, w celu zapewnienia opieki pielęgniarskiej nad uczniami  
II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu. 
Umowa użyczenia zawarta zostanie na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2021 r. z Panią Beatą Rospendą prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna 
Praktyka Pielęgniarska Beata Rospenda GEMUMED z siedzibą w Swarzędzu (62-020) na os. Edwarda 
Raczyńskiego 9, NIP 7771254765, REGON 366758609. Szczegółowy sposób i zakres korzystania                             
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z nieruchomości w części objętej użyczeniem określi umowa użyczenia. Użyczenie ma na celu 
zapewnienie  opieki pielęgniarskiej nad uczniami II LO w ZS nr 2 w Swarzędzu. 

4. 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 919.608,93 zł brutto. Przeprowadzenie robót 
zaplanowano na okres do 30.06.2021 r. 

5. w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 2451 Strykowo-Modrze, gmina Stęszew, powiat poznański, województwo 
wielkopolskie. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie 
elementy zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

6. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu ochrony osobistej w związku z zagrożeniem wirusem 
SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID19. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy                       
z PHU TEKIELI, 32-067 Sanka 273, na dostawę: 2000 szt. kombinezonów ochronnych Tyvek classic 
expert; 5000 szt. półmasek KN95/FFP2; 2000 szt. fartuchów medycznych; 10000 szt. maseczek 
trójwarstwowych. Zarząd Powiatu wyraził zgodę  na dostawę 1000 szt. półmasek BIO-1 FFP3 RD od 
Spółdzielni Inwalidów „ZGODA", 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. 8 Marca 1. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na dostawę 500 szt. opakowań rękawiczek nitrylowych od Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, ul. C.K. Norwida 14, 60-867 
Poznań. Na dostawę ww. wymienionych przeznacza się kwotę do 210.000,00 zł brutto. Zakupy mają  
na celu wsparcie jednostek organizacyjnych powiatu oraz jednostek ochrony zdrowia                                          
w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu choroby zakaźnej COVID-19, w związku z wysokim 
prawdopodobieństwem szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzenienia się choroby. 

7. w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę Owsianą                                      
i Bukowską w m. Wysogotowo” gm. Tarnowo Podgórne. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. 
projekt. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

8. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów przez Zespół Szkół im. Jadwigi                                          
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy najmu części powierzchni szkoły pod lokalizację automatów 
spożywczych oraz na najem pomieszczenia biurowego i użyczenia pomieszczenia z przeinaczeniem 
na gabinet pielęgniarski. Zarząd Powiatu wyraził zgodę Zespołowi Szkół w Rokietnicy na zawarcie 
kolejnej umowy najmu na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z firmą Mapie Vending Waldemar 
Maćkowiak, ul. Chmielniki 5, 62-060 Stęszew, na wynajem: 

1) powierzchni 0,33 m2 znajdującej się w budynku głównym szkoły w Rokietnicy, przy ul. Szamotulskiej 
24, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0010 Rokietnica, ark. mapy 4, działka nr 142/2, 
zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1A/00034355/9, z przeznaczeniem pod lokalizację 
automatu spożywczego, 

2) powierzchni 0,32 m2 oraz powierzchnię 0,66 m2 znajdujących się w budynku szkoły w Poznaniu, 
przy ul. Rubież 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0050 Naramowice, ark. mapy 11, 
działka nr 81/10, zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01P/00168460/1, z przeznaczeniem pod 
lokalizację 2 automatów spożywczych. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę Zespołowi Szkół w Rokietnicy na zawarcie kolejnej umowy najmu na 
okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „Limar" Mariusz Lisiecki,  
ul. Matejki 60/3a, 60-770 Poznań, na wynajem pomieszczenia biurowego, które będzie użytkowane 
jedną godzinę tygodniowo, a koszt wynajmu wyniesie 20,00 zł/h + VAT oraz okazjonalnie sali 
lekcyjnej na część teoretyczną z opłatą 50,00 zł/h + VAT, znajdujących się w budynku szkoły                                  
w Poznaniu, przy ul. Rubież 20, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0050 
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Naramowice, ark. mapy 11, działka nr 81/10, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 
P01P/00168460/1, z przeznaczeniem na potrzeby biurowe i wykładowe. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę Zespołowi Szkół w Rokietnicy na użyczenie na kolejny okres od 
01.01.2021r. do 31.12.2021 r. Pielęgniarskiemu Ośrodkowi Medycyny Szkolnej Zdrowia Szkoła 
Maria Klińska, pomieszczenia gabinetu pielęgniarskiego znajdującego się w pawilonie C na terenie 
ZS w Rokietnicy,  na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0010 Rokietnica, 
ark. mapy 4, działka nr 142/2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1A/00034355/9,                                            
z przeznaczeniem  na prowadzenie gabinetu pielęgniarskiego. 
Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie ZS  
w Rokietnicy. Szczegółowy sposób i zakres korzystania z nieruchomości w części objętej najmem 
określają umowy najmu i użyczenia.  

9. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania  zadania pn. Luboń, budynek willowy przy ul. 
Kolonia PZNF nr 1 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego-etap II 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu.  Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonała w terminie 
prace określone w umowie z dnia 1.06.2020 r. na kwotę 97.215,59 zł i złożyła sprawozdanie                                 
z wykonania ww. 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 uwag. 

10.  w sprawie: nieodpłatnego przekazania wyposażenia przeznaczonego do Zespołu Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie do Pracowni Hotelarskiej (wyposażenie gastronomiczne) 
zlokalizowanej w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, w ramach projektu pt. „Gotowi do pracy- 
rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Poznański”. Zarząd Powiatu postanowił nieodpłatnie przekazać wyposażenie przeznaczone 
do Zespołu Szkół w Bolechowie do Pracowni Hotelarskiej (wyposażenie gastronomiczne) o wartości 
14.258,00 zł brutto.  

11.  w sprawie: nieodpłatnego przekazania wyposażenia przeznaczonego do Zespołu Szkół im. Jadwigi 
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, do Pracowni Hotelarskiej (wyposażenie gastronomiczne)                
w ramach projektu pt. „Gotowi do pracy-rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Zarząd Powiatu postanowił  nieodpłatnie 
przekazać wyposażenie przeznaczone do ZS w Rokietnicy, do Pracowni Hotelarskiej (wyposażenie 
gastronomiczne) o wartości 10.483,00  zł brutto.  

12.  w sprawie: nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych (multimedia) do Zespołu Szkół im. 
Adama Wodziczki w Mosinie, do Pracowni Doradcy Zawodowego w ramach projektu pt. „Gotowi 
do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Poznański”. Zarząd Powiatu postanowił  przekazać pomoce dydaktyczne 
(multimedia) do ZS w Mosinie o wartości 3.999,96 zł brutto. 

13.  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 2021 roku. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty Fundacji Polskich Kawalerów 
Maltańskich „Pomoc Maltańska" z siedzibą w Poznaniu na powierzenie realizacji ww. zadania 
publicznego w 2021 roku. Zarząd Powiatu zatwierdził preliminarz wydatków z budżetu Powiatu 
Poznańskiego na 2021 rok z działu 852 rozdziału 85203 § 2360 na realizację ww. zadania 
publicznego z zakresu administracji rządowej, na kwotę 576.222,00 zł. Preliminarz stanowi załącznik 
do uchwały.  

14.  w sprawie: wypowiedzenia umów udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji                        
i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Zarząd Powiatu, w związku z niedopełnieniem 
przez ośmiu dotowanych obowiązków wynikających z podpisanej umowy, poprzez niezłożenie  
formularza wraz z dokumentami  rozliczeniowymi, postanowił wypowiedzieć ze skutkiem 
natychmiastowym następujące umowy: WŚ.3032.41.2020.XI, WŚ.3032.4.2020.XI, 
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WŚ.3032.135.2020.XI, WŚ.3032.114.2020.XI, WŚ.3032.187.2020.XI, WŚ.3032.101.2020.XI, 
WŚ.3032.188.2020.XI, WŚ.3032.143.2020.XI.  

15.  w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup i emisję na antenie Telewizji STK audycji 
ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego, na emisję audycji telewizyjnych  
pt. Powiatowa17. zwanych również Telewizyjną Powiatową17., oraz transmisje na żywo wraz                                   
z transkrypcją Sesji Rady Powiatu w Poznaniu VI kadencji 2018-2023. Zarząd Powiatu postanowił 
przeznaczyć środki finansowe w kwocie do 209.962,50 złotych brutto na: 

a) zakup i emisję na antenie Telewizji STK audycji ukazujących aktywność społeczną powiatu 
poznańskiego oraz na emisję audycji telewizyjnych pt. Powiatowa17. zwanych również Telewizyjną 
Powiatową17. w kwocie do 150.000,00 zł brutto, 

b) transmisję na żywo wraz z transkrypcją Sesji Rady Powiatu w Poznaniu VI kadencji 2018-2023                          
w roku 2021 w kwocie do 59.962,50 zł brutto. 
Audycje ukazujące aktywność społeczną powiatu poznańskiego realizowane i emitowane będą od 
stycznia do grudnia 2021 roku. 
Audycje telewizyjne pt. Powiatowa17. zwane również Telewizyjną Powiatową17. emitowane będą 
od lutego do grudnia 2021 roku. 
Dostawę wymienionych audiowizualnych usług medialnych oraz wymienionych transmisji na żywo 
wraz z transkrypcją sesji powierza się firmie: Telewizja STK sp. z o.o., ul. Graniczna 55, 62-020 
Swarzędz. 
Do 31 grudnia 2021 roku zaplanowano 96 audycji - newsów, które zostaną wyemitowane                                         
w Telewizji STK w serwisie informacyjnym oraz umieszczone na stronie internetowej telewizji. 

16.  w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup i emisję audycji telewizyjnych  
pt. Powiatowa17. zwanych również Telewizyjną Powiatową17., audycji radiowych pn. Transmisje 
meczów Lecha Poznań oraz audycji radiowych pn. Transmisje meczów Warty Poznań. Zarząd 
Powiatu postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie do 426.832,84 zł brutto na zakup                         
i emisję audycji telewizyjnych pt. Powiatowa17. zwanych również Telewizyjną Powiatową17. 
audycji radiowych pn. Transmisje meczów Lecha Poznań oraz audycji radiowych pn. Transmisje 
meczów Warty Poznań, w tym: 

a) na zakup od dostawcy audiowizualnych usług medialnych - World Trade Center Poznań sp. z o.o., 
ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań - audycji telewizyjnych pt. Powiatowa17. wraz z ich 
przekazywaniem do rozpowszechnienia w telewizji i w Internecie. Wartość zamówienia nie 
przekroczy kwoty 237.600,00 zł brutto. 

b) na zakup czasu antenowego od dostawcy audiowizualnych usług medialnych - Wielkopolskiej 
Telewizji Kablowej sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań - na potrzeby emisji 
audycji telewizyjnych pt. Powiatowa17. Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 123.427,84 zł 
brutto  

 c) na zakup od dostawcy radiowych usług medialnych-Radia Poznań S.A. Polskie Radio, Regionalna 
Rozgłośnia w Poznaniu, ul. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań-audycji radiowej oraz czasu antenowego 
na jej emisję pn. Transmisje meczów Lecha Poznań. Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 
47.355,00 zł brutto  oraz audycji radiowej oraz czasu antenowego na jej emisję na drugiej antenie 
Radio Poznań-MC Radio pn. Transmisje meczów Warty Poznań. Wartość zamówienia nie przekroczy 
kwoty 18.450,00 zł brutto. 
Emisja cyklu audycji pt. Powiatowa17. na antenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej planowana jest  
w okresie od 3 lutego do 31 grudnia 2021 roku. 
Emisja na antenie Radia Poznań audycji pn. Transmisje meczów Lecha Poznań planowana jest  
w terminie od lutego do grudnia 2021 r., w zależności od harmonogramu przedstawionego przez 
organizatora rozgrywek.  
Emisja na antenie MC  Radio audycji pn. Transmisje meczów Warty Poznań planowana jest                                
w terminie  od lutego do grudnia 2021 r., w zależności od harmonogramu przedstawionego przez 
organizatora rozgrywek. 

17.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr D/I/50/12422820/00002/0  z dnia16.06.2017 r. Zarząd Powiatu wyraził 
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zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy nr D/1/50/12422820/00002/0 z dnia 16.06.2017 r.,                            
z ENEA Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-479), ul. Strzeszyńska 58, zwiększającego moc 
umowną dla obiektu Zespołu Szkół  w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu, ul. Rubież 20. 

18.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej 
w Swarzędzu, ul. Cmentarna. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
3. Powołania komisji przetargowej. 

19.  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usług polegających na 
stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu, zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie 
stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. Nr 39 poz. 202) oraz Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1085), co do osób 
zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych Powiatu 
Poznańskiego, zgłaszanych Wykonawcy przez funkcjonariuszy Policji. Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie umowy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 
10, 60-346 Poznań, która zaproponował kwotę 550,00 zł brutto za jednorazowe stwierdzenie zgonu. 
Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. lub do 
wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. do wysokości 
75.000,00 zł brutto. 

20.  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 dla Pracowni zlokalizowanych 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 dotyczy:  
- Część nr 1-pracownia technologii przetwarzania drewna, 
- Część nr 2-pracownia tapicerska. 

21.  w sprawie zakupu replikatorów portów. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup replikatorów 
portów DELL od firmy SevenComp Marcin Indrzejczak, ul. Zygmunta Grudzińskiego 50, 62-020 
Swarzędz.  Całkowity koszt zakupu wynosi 11.070,00 zł brutto. 

22.  w sprawie zawarcia umowy na platformę zakupową OPEN NEXUS. Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie umowy na korzystanie z usług platformy zakupowej z firmą Open Nexus Sp. z o.o.                            
z siedzibą w Poznaniu ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań. Całkowity koszt zakupu wynosi 
10.504,20 zł brutto. 

23.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi wymiany oświetlenia w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie 
zamówienia przedsiębiorcy Grzegorzowi Józefowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą 
pod nazwą: Zakład Elektronicznych Systemów z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II nr 14 na 
wykonanie usługi wymiany oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 
18. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: 28.190,37 zł brutto. 

24.  w sprawie: nieodpłatnego przekazania sprzętu i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, dla Pracowni Gastronomicznej w ramach projektu pt.  
„Horeca Logistic-poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego                                  
w Bolechowie”. Zarząd Powiatu postanowił w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu i pomocy 
dydaktycznych do Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, dla Pracowni 
Gastronomicznej sprzęt o wartości  38.069,32 zł i wyposażenie kuchenne o wartości 13.685,95 zł. 

25.  w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 

26.  w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na powierzenie zadania publicznego polegającego na 
„Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego                         
w 2021 r.” oraz zatwierdzenia preliminarza wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego. Zarząd 
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Powiatu zatwierdził  wybór oferty Stowarzyszenia MONAR z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 
9B, na realizację ww. zadania Powiatu Poznańskiego w roku 2021 za kwotę 703.660,00 zł. 

27.  w sprawie: przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją  
przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2, do uchwały Rady Powiatu z dnia 16 grudnia                        
2020 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026,                                                     
Nr XXV/327/VI/2020. Zarząd Powiatu upoważnił dyrektorów jednostek budżetowych podległych 
Powiatowi Poznańskiemu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 
zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały Rady Powiatu z dnia 16 grudnia 2020r., w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026, Nr XXV/327/Vi/2020. 
Upoważnienie dotyczy także dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                                        
i głównego księgowego oraz dyrektorów i głównych księgowych następujących jednostek 
budżetowych Powiatu Poznańskiego: 
1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 
2. Zespół Szkół w Kórniku, 
3. Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, 
4. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, 
5. Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu, 
6. Zespół Szkół w Mosinie, 
7. Zespół Szkół w Bolechowie, 
8. Zespół Szkół w Rokietnicy, 
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, 
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu, 
12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie, 
13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu, 
14. Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, 
15. Dom Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie 
16.  Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, 
17. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, 
18. Dom Rodzinny w Swarzędzu, 
19. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach 
20. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
21. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 
22. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 
23. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. 

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

29.  w sprawie: ustanowienia Pełnomocnika w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi                                        
i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej, z podziałem na  
2 części. Zarząd Powiatu ustanowił Pełnomocnika - Panią Joannę Rządkowską - Jurgę - Dyrektora 
Biura Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Poznaniu - do reprezentacji Powiatu 
Poznańskiego w postępowaniu toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO 3126/20),                            
w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie                                 
w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej, 
z podziałem na 2 części. 

30.  w sprawie: ustanowienia Pełnomocnika w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi                                           
i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej, z podziałem na  
2 części. Zarząd Powiatu ustanowił Pełnomocnika - Panią Magdalenę Zajączek – Zastępcę - 
Dyrektora Biura Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Poznaniu - do reprezentacji 
Powiatu Poznańskiego w postępowaniu toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO 
3126/20), w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie                              
w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej,                        
z podziałem na 2 części. 

31.  w sprawie: ustanowienia Pełnomocnika w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi                                            
i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej, z podziałem na  
2 części. Zarząd Powiatu ustanowił Pełnomocnika – Pana Macieja Grupę – Zastępcę - Dyrektora 
Wydziału Tworzenia I Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu - do reprezentacji 
Powiatu Poznańskiego w postępowaniu toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO 
3126/20), w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie 
w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej, 
z podziałem na 2 części. 

32.  w sprawie: ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę, montaż uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi                                        
i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej, z podziałem na  
2 części. Zarząd Powiatu ustanowił Pełnomocnika – Pana Piotra Stasiaka –Wicedyrektora ds. 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu - do reprezentacji Powiatu 
Poznańskiego w postępowaniu toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO 3126/20),                           
w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie                                
w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej, 
z podziałem na 2 części. 

33.  w sprawie: ustanowienia Pełnomocnika w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi                                
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i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej, z podziałem na  
2 części. Zarząd Powiatu ustanowił Pełnomocnika – Pana Pawła Sliwowskiego – Radcę Prawnego 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu - do reprezentacji Powiatu Poznańskiego w postępowaniu 
toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO 3126/20), w sprawie przetargu 
nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi                                         
i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej, z podziałem na  
2 części. 

34.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdani z wykonania zadania pn. Wronczyn dworek – remont 
fragmentu ściany frontowej i ganku przez Panią Agnieszkę Chudzińską oraz Pana Jacka 
Chudzińskiego. Pani Agnieszka Chudzińska oraz Pan Jacek Chudziński wykonali w terminie prace 
określone w  umowie z  12.05.2020 r. na kwotę 30.000,00 zł i złożyli sprawozdanie z wykonania ww.  
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 uwag. 

35.  w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu wykonania umowy nr ZP.272.00055.2020 oraz 
dokonanie zmian w tej umowie, dotyczącej zaprojektowania i wykonania  zestawu reliefowych 
planów tyflograficznych, w ramach projektu: „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu 
cysterskiego”. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia 
wynikającego z Umowy nr ZP.272.00055.2020 zawartej w dniu 20.11.2020 r. z wybranym w trybie 
przetargu nieograniczonego przedsiębiorcą MACIEJEM URBANIAKIEM z siedzibą w Łodzi (92-503), 
ul. Smetany 5/3, na zaprojektowanie i wykonanie zestawu reliefowych planów typograficznych dla 
osób niewidzących i słabowidzących, obrazujących rozmieszczenie pomieszczeń w głównym 
budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku 
w Owińskach (budynek A) w formie plansz tyflograficznych wraz z opisami w piśmie Braille'a oraz                                  
w szpilkowym piśmie Kleina a także z opisami audio deskrypcyjnymi, w ramach projektu: 
„Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach" do dnia 15 stycznia                         
2021 r. 

36.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany zapisu w umowie, dotyczącej wymiany dźwigu 
osobowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na dokonanie zmiany zapisów w Umowie nr ZP.272.00040.2020, zawartej w dniu 24 września 
2020 r. z MP Prolift Sp. z o.o. ul. Kościelna 21, 60-536 Poznań na wykonanie zadania pn. 
„Opracowanie dokumentacji wykonawczej i wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu wraz z pracami towarzyszącymi oraz odbiorem 
Urzędu Dozoru Technicznego". Zmiana, dotyczy wydłużenia terminu realizacji umowy do dnia 
28.02.2021 r. 

37.  w sprawie: powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań powiatu 
poznańskiego w roku 2021 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy 
społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Zarząd Powiatu powołał komisje konkursowe ds. opiniowania ofert na realizację 
ww. zadań powiatu poznańskiego: 

1. Komisja ds. edukacji obraduje w następującym składzie: 
a) Przewodniczący - Wicestarosta Poznański, Tomasz Łubiński, 
b)Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Piotr Zalewski. 

2. Komisja ds. kultury i sztuki obraduje w następującym składzie: 
a) Przewodniczący - Wicestarosta Poznański, Tomasz Łubiński, 
b) Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Piotr Zalewski. 

3. Komisja ds. kultury fizycznej obraduje w następującym składzie: 
a) Przewodniczący - Wicestarosta Poznański, Tomasz Łubiński, 
b) Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Piotr Zalewski. 

4. Komisja ds. turystyki obraduje w następującym składzie: 
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a) Przewodniczący - Wicestarosta Poznański, Tomasz Łubiński, 
b) Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Piotr Zalewski. 

5. Komisja ds. pomocy społecznej obraduje w następującym składzie: 
a) Wicestarosta Poznański, Tomasz Łubiński, 
b) Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Antoni Kalisz. 

6. Komisja ds. ochrony i promocji zdrowia obraduje w następującym składzie: 
a) Wicestarosta Poznański, Tomasz Łubiński, 
b)Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Antoni Kalisz. 

7. Komisja ds. ratownictwa i ochrony ludności obraduje w następującym składzie: 
a)Przewodniczący - Wicestarosta Poznański, Tomasz Łubiński, 
b) Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - Antoni Kalisz. 

 Wyniki pracy komisji zatwierdza Zarząd Powiatu w Poznaniu w formie uchwały. 
38.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Odtworzenie zniszczonej 

przynależności zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku  wraz                                 
z zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania remontu 
ogrodzenia przy kościele kolegiackim pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kórniku przez Parafię  
Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Kórniku. Parafia wykonała w terminie prace 
określone w umowie z dnia 12.05.2020 r. na kwotę 299.000,00 zł i złożyła sprawozdanie                                           
z wykonania ww.  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 uwag. 

39.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont kapitalny budynku Sali 
tanecznej przy dawnym Zajeździe pod Złotą Gwiazdą w Golęczewie-etap II przez panią Małgorzatę 
Kaźmierowską oraz Pana Jakuba Kaźmierowskiego. Pani Małgorzata Kaźmierowska oraz Pan Jakub 
Kaźmierowski wykonali w terminie część prac określonych w umowie z dnia 12.05.2020 r. na kwotę 
30.119,70 zł, tym samym zmniejszenie zakresu zadania skutkowało zmianą kwoty dotacji. Zgodnie          
z umową został zachowany procentowy udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania. Pani 
Małgorzata Kaźmierowska oraz Pan Jakub Kaźmierowski złożyli sprawozdanie z wykonania ww. 
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 uwag. 

40.  w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu wykonywania umowy nr ZP.272.00050.2020 oraz 
dokonanie zmian w tej umowie, dotyczącej zaprojektowania, wykonania i zamontowania  
2 zewnętrznych makiet, obiektów znajdujących się na terenach pocysterskich w Owińskach,                                        
w ramach projektu: „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego.” Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia wynikającego ww. umowy zawartej                            
w dniu 02.10.2020 r. z wybranym w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. pkt 4 przedsiębiorcą 
KAROLEM BADYNA prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Karol Badyna Pracownia 
Rzeźby „FORMA" z siedzibą w Krakowie (30-499), ul. T. Ważewskiego 53a, na zaprojektowanie, 
wykonanie i zamontowanie 2 zewnętrznych dotykowych makiet, obiektów znajdujących się na 
terenach pocysterskich należących obecnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela                                
w Owińskach w ramach projektu: „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego                                     
w Owińskach" do dnia 20 stycznia 2021 r. 

41.  w sprawie: usługi dostępu do sieci Intranet. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie z firmą 
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe z siedzibą przy ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, umowy na świadczenie usługi 
dostępu do sieci Internet na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Całkowity koszt zlecenia 
nie przekroczy kwoty 16.975,19 zł brutto. Płatność będzie ze środków finansowych będących                             
w dyspozycji Wydziału Informatyki na rok 2021, 2022, 2023, 2024. 
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42.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie nr ZP.272.00042.2017 z dnia 11 
października 2017 roku. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w ww. umowie  zawartej 
z Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod 60-104), przy ul. Klinkierowej 7, dla usługi 
pn.: Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego, opieki 
autorskiej na użytkowane przez Zamawiającego oprogramowanie Finansowo-Księgowe FoKa Pro 
wraz z modułem do obsługi centralizacji rozliczeń VAT, w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 
31.12.2020 roku, tj. na wydłużenie  okresu realizacji przedmiotu umowy o 1 miesiąc, tj. do dnia 31 
stycznia 2021 r., zwiększenie wynagrodzenia za wydłużony okres realizacji przedmiotu umowy                              
o kwotę brutto 3.455,61zł, do wysokości brutto 127.857,57 zł. 

43.  w sprawie zmiany Uchwały Nr 1563/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na wydłużenie terminu obowiązywania umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej 
w Poznaniu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na realizację usług polegających na świadczeniu 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu  zbiorowego                          
w powiatowych przewozach pasażerskich. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę i wydłużenie do 
dnia 30 czerwca 2021 r. terminu obowiązywania umowy zawartej ze spółką akcyjną 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-923), przy ul. 
Piekary 19, na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich 
w granicach administracyjnych Powiatu Kościańskiego, Powiatu Międzychodzkiego, Powiatu 
Nowotomyskiego, Powiatu Obornickiego, Powiatu Śremskiego, Powiatu Poznańskiego, Miasta 
Poznań oraz gmin leżących w ich granicach oraz zawarcie Aneksu nr 4. Wartość usług ustalono na 
kwotę brutto 9.616.757,41 zł.  Środki na powyższy cel zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na 2020 r. w dziale 600/60004/4300 w wysokości 5.971.841,00 zł i budżecie na 2021r. 
w dziale 600/60004/4300 w wysokości 2.407.600,00 zł oraz w Wieloletniej Prognozie Powiatu 
Poznańskiego na lata 2019-2021 w wysokości 9.834.078,00 zł. 

44.  w sprawie w sprawie:1. Przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
świadczenie usługi kontynuacji opieki autorskiej programu finansowo - księgowego System FoKa 
Pro. 2. Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2023 r. Do wzięcia udziału                              
w negocjacjach zaprasza się Sputnik Software Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań. 

45.  w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na 
kompleksowym sprzątaniu obiektów Starostwa Powiatowego, z podziałem na 7 części. Zarząd 
Powiatu zatwierdził w zakresie: 
- Część nr 1 - budynek zlokalizowany w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, wraz z terenem przyległym - 
wybór oferty złożonej przez ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 809.798,40 zł. 
- Część nr 2 - Filia Wydziału Komunikacji i Transportu zlokalizowana w Swarzędzu, ul. Poznańska 25 
- wybór oferty złożonej przez PUH "CLEANEX" Waldemar Rogodziński, ul. Poznańska nr 74/106,  
62-510 Konin, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 64.944,00 zł. 
- Część nr 3 - Filia Wydziału Komunikacji i Transportu zlokalizowana w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 
4 - wybór oferty złożonej przez Skarem Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 40.117,68 zł. 
- Część nr 4 - Filia Wydziału Komunikacji i Transportu zlokalizowana w Stęszewie, ul. Poznańska 20 
- wybór oferty złożonej przez Skarem Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 40.117,68 zł. 
- Część nr 5 - Filia Wydziału Komunikacji i Transportu zlokalizowana w Czerwonaku, ul. Gdyńska 53 
- wybór oferty złożonej przez Skarem Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 40.412,88 zł. 
- Część nr 6 - budynek zlokalizowany w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, wraz z terenem przyległym - 
wybór oferty złożonej przez Skarem Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 740.189,76 zł. 
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- Część nr 7 - budynek zlokalizowany w Poznaniu, ul. Zielona 8 - wybór oferty złożonej przez ALKOM 
Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 
149.961,60 zł. 
W każdej z części, wszystkie osoby, które będą świadczyć usługi zostaną zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 31.12.2022 r. 

46.  w sprawie: ogłoszenia wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości  
stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie Kostrzyn, obrębie Siedlec, działki 
nr 207/4 oraz 208/4. Ww. działki są oznaczone w ewidencji gruntów jako: obręb 0013 Siedlec, ark. 
mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1F/00033879/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
we Wrześni jako własność Powiatu Poznańskiego. Działka nr 207/4 ma powierzchnię 0,5058 ha,                        
a działka nr 208/4 – 0,3135 ha. Szczegółowe informacje dotyczące wyniku przetargu określa 
załącznik nr 1 do uchwały. Zgodnie z art. 40 ust. 4 przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, 
ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 319.390,00 zł. Sprzedaż 
korzystała ze zwolnienia z podatku VAT. Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do 
publicznej wiadomości na okres co najmniej 7 dni, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie www.powiat.poznan.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibach Starostwa przy 
u. Jackowskiego 18 oraz Słowackiego 8. 

47.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Stabilizacja konstrukcji, ścian                           
i dachu, wymiana pokrycia dachu, rynien, rur spustowych. Wymiana stropu i posadzki piwnicy 
„Jadwiniówka” Puszczykowo ul. Cienista 1 przez Panią Henrykę Stępniak. Pani Henryka Stępniak 
wykonała w terminie część prac określonych w umowie z dnia 12.05.2020 r. i złożyła sprawozdanie  
z wykonania ww. zadania na kwotę 22.114,94 zł brutto wraz z protokółem odbioru prac 
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonany przez przedstawiciela 
Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji 
i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wnosi uwag. 

48.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie nr WA.2512.1.00002.2020, 
dotyczącej świadczenia usługi aktualizacji  tablic informacyjnych dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty ww. umowy 
postanowiono zmienić termin obowiązywania umowy do dnia 31.12.2021 r., by nadal mogła być 
realizowana na niezmienionych warunkach. 

49.  w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru                      
z parkingu i demontażu pojazdu, wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pojazd wycofany z eksploatacji 
(Mazda 323 o nr rejestracyjnym PZ  2399S) zostanie przekazany do demontażu w stacji prowadzonej 
przez przedsiębiorcę „PERS” Roman Pers, siedzibą w Suchym Lesie ul. Szkółkarska 4. Upoważnienie 
wydaje się na okres od 28.12.2020 r. do 8.01.2021 r. 

50.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada- 
Rejtana-Traugutta w Luboniu na mini rondo”. Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie ww. 
inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

51.  w sprawie: przyjęcia przez Zarząd Powiatu w Poznaniu projektu „Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026” i skierowania dokumentu do 
konsultacji społecznych oraz konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Projekt ww. strategii 
stanowi załącznik do uchwały. Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Powiatu Poznańskiego zostanie zamieszczone na stronie internetowej Powiatu oraz w BIP i od tego 
momentu rozpoczyna się początek biegu terminu konsultacji, który upływa po 14 dniach. Celem 
Strategii jest rozwiązywanie ważnych problemów społecznych Powiatu Poznańskiego oraz 
planowanie i realizacja wyznaczonych zadań w zakresie polityki społecznej. Strategia odnosi się do 
innych kluczowych dokumentów na poziomie ogólnokrajowym, wojewódzkim oraz powiatu. 
Zawiera także diagnozę społeczno-demograficzną powiatu. Odnosi się m.in. do: uwarunkowań 
społeczno-gospodarczych i demograficznych, infrastruktury społecznej, świadczonej pomocy 
społecznej w powiecie, powiatowego systemu wsparcia, systemu pieczy zastępczej, wsparcia osób 
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z niepełnosprawnością, zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, przeciwdziałania i rozwiązywania 
sytuacji kryzysowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zostały w niej opisane   
w szczególności cele strategiczne, operacyjne oraz zadania, a także wskaźniki realizacji Strategii. 

52.  w sprawie: wyrażenia zgody Domowi Dziecka w Kórniku-Bninie na zawarcie umowy użyczenia 
części budynku znajdującego się na działce nr 613/6 w Bninie. Użyczenie dotyczy parteru i piętra 
budynku „Jacek” o łącznej powierzchni 423,5 m2, zlokalizowanego na nieruchomości położonej na 
terenie gminy Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: nr 613/6 o pow. 2,6233 ha, zapisanej 
w księdze wieczystej nr PO1D/00065300/8, obręb 0001 Bnin, ark. mapy 8, w celu prowadzenia 
działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Umowa użyczenia zostanie zawarta z Powiatem 
Poznańskim reprezentowanym przez Marię Bobrowską Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Puszczykowie na czas oznaczony, od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. 

53.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej polegającej na 
zastępstwie procesowym. Umowa zostanie zawarta z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych 
P.J. Sowisło & Topolewski, Spółka komandytowo-akcyjna, ul. Fabryczna 9 w Poznaniu, na kwotę 
103.320,00 zł brutto, na czas określony, tj. do 31 grudnia 2021 r. Szczegółowy zakres zadań, 
wysokość i zasady wynagrodzenia określone zostaną w umowie. 

54.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa dróg: ul. Miodowej (od ul. Klonowej 
do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej (od ul. 11 Listopada do ul. Brzoskwiniowej)”. Zarząd Powiatu 
zaopiniował pozytywnie ww. inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodne z art. 11b 
ust. 1a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych. 

55.  w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021. 
56.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020. 
57.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu w 2021 r. 

dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej. Wartość dopłat do usług przewozowych na liniach objętych wnioskiem ma wynieść 
maksymalnie 249.150,00 zł. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., 
tj. na okres w którym Powiat Poznański jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego  
w autobusowych przewozach regionalnych na obszarze Miasta Poznania, powiatu poznańskiego 
oraz powiatów grodziskiego, kościańskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, 
szamotulskiego i śremskiego, na podstawie porozumienia międzypowiatowego z dnia 26 września 
2019 r. 

58.  w sprawie nieodpłatnego przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kórniku, kasety straży pożarnej. 
Wartość przekazywanej kasety wraz z instalacją wynosi 57.000,00 zł brutto. 

59.  w sprawie nieodpłatnego przekazania kasety straży pożarnej Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Wartość przekazywanej kasety wraz z instalacją, 
zamontowanej w Szkole w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1, wynosi 49.000,00 zł brutto.  

60.  w sprawie nieodpłatnego przekazania kaset straży pożarnej Dyrektorowi Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Wartość przykazywanych kaset do: 
- Szkoły, przy ul. Kasprowicza 3, wynosi 45.000,00 zł brutto, 
- Internatu, przy ul. Żupańskiego 2, wynosi 45.000,00 zł brutto. 

61.  w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego (laptopów) do szkół prowadzonych 
przez Powiat Poznański, w ramach projektu „Nauczanie zdalne w Powiecie Poznańskim”. Łączna 
wartość przekazywanych laptopów (111 sztuk) wynosi 380.236, 05 zł brutto. Działanie finansowane 
jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Postanowiono przekazać sprzęt komputerowy do: 
- ZS w Kórniku – 25 szt. 
- ZS w Bolechowie – 16 szt. 
- ZS w Mosinie – 20 szt. 
- ZS w Rokietnicy – 20 szt.  
- ZS nr 1 w Swarzędzu – 30 szt.  
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62.  w sprawie zmiany uchwały Nr 974/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2020 roku 
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020. Zarząd 
ustalił plan finansowy w następujący sposób: 
- Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.368.442,22 zł, 
- Wydatki na zdania z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.368.422,22 zł, 
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.800.391,00 zł. 

63.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 rok. 
64.  sprawozdania z rozliczenia udzielonych dotacji celowych na likwidacje źródeł niskiej emisji                                  

i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 26 kwietnia 2019 roku nr VII/74/VI/2019 w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowych 
na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi, udzielone 
zostały dotacje celowe na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami 
proekologicznymi. Wnioskodawcy, którzy znaleźli się na liście rankingowej pod pozycjami od 1 do 
177 przedłożyli prawidłowo przygotowany formularz wniosku z wymaganymi załącznikami oraz 
wynik kontroli przedwykonawczej był pozytywny. Dotacje przyznano ww. 177 wnioskodawcom,                      
a 171 z nich podpisało z Powiatem Poznańskim umowy. W dalszym ciągu realizacji zadania  
8 beneficjentów nie złożyło formularza rozliczenia, w przypadku 1 dotowanego stwierdzono 
nieprawidłowości, a następnych 4 dotowanych złożyło rezygnację. Na podstawie złożonych przez 
wnioskodawców formularzy rozliczenia dotacji wraz z załącznikami i protokołów kontroli 
powykonawczej, wypłacono 158 dotacji na łączną kwotę w wysokości 1.088.694,26 zł. 

65.  w sprawie wydania opinii dotyczącej  inwestycji pn. „Budowa ul. Podgórnej w Czerwonaku”. Zarząd 
Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję.  Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 
11b ust. 1 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

66.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. 
a i b ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Krystian Ziemski & Partners Kancelaria  Prawna 
SP. K. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, na wykonanie w 2021 roku konsultacji 
prawnopodatkowych. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie ww. zamówienia publicznego 
spółce Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna SP.K. z siedzibą w Poznaniu. Wartość 
przedmiotu umowy wynosi 405,90 zł brutto za godzinę świadczonych usług i nie przekroczy w roku 
2021 kwoty brutto 28.413 zł. Zakres pomocy prawnej w formie konsultacji obejmować będzie                             
w szczególności doradztwo w zakresie: obowiązków publicznoprawnych Powiatu powstałych lub 
mogących powstać na gruncie VAT z tytułu bieżącej działalności, kwestii związanych                                              
z opodatkowaniem transakcji dotyczących nieruchomości oraz zbycia rzeczowych składników 
majątkowych, problematyki kwalifikacji dochodów Powiatu i poszczególnych jednostek 
organizacyjnych z punktu widzenia VAT, aspektów zawiązanych z posiadaniem prawa do odliczania 
podatku naliczonego, bieżących kwestii dotyczących rozliczeń VAT, sporządzania wniosków                            
o wydanie interpretacji podatkowych.  

67.  w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Rokietnica na lata 
2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028. Opinia stanowi załącznik do uchwały.  

68.  w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1879/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., 
dotyczącej przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie 
usługi kontynuacji opieki autorskiej programu finansów-księgowego System FoKA Pro. Zmiana 
dotyczy uaktualnienia danych adresowych  firmy zaproszonej do negocjacji, tj.  Sputnik Software 
Sp. z o.o., ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań.  

69.  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego na 
2021 rok. W 2021 roku przewiduje się przeprowadzenie 21 kontroli problemowych w zakresie 
prowadzenia okresowych inwentaryzacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego. 
Ponadto, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, w których wydane zostały 
zalecenia pokontrolne po poprzedniej kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wydział 
Audytu i Kontroli, sprawdzeniu podlegać będzie stopień realizacji zaleceń pokontrolnych. Kontrole 
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przeprowadzone zostaną w sposób hybrydowy, tj. zdalnie oraz jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce 
na to pozwoli również w siedzibie danej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego. 

70.  w sprawie obowiązku wskazywania przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego 
elektronicznego identyfikatora PEF jednostki, w umowach o świadczenie dostaw i usług, dla których 
faktury przekazywane są za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Wejście                            
w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi w partnerstwie publiczno-prywatnym, 
zobligowało jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego do założenia kont na Platformie 
Elektronicznego Fakturowania. Podczas rejestracji wprowadzony został NIP zamawiającego- 
Powiatu Poznańskiego oraz jako elektroniczny identyfikator REF numer NIP jednostki 
organizacyjnej. Taki sposób rejestracji pozwala na precyzyjne wskazanie jednostki organizacyjnej, 
jako odbiorcy towaru lub usługi oraz jednocześnie płatnika faktury. Faktury ustrukturyzowane na 
podstawie wprowadzonego PEF jednostki wpływają na platformę w tej jednostce, która jest 
odbiorcą towaru i usługi. Podanie identyfikatora PEF w umowie umożliwi wystawcom faktur 
korzystającym z Platformy Elektronicznego Fakturowania, wystawienie i skierowanie faktury na 
platformę właściwej jednostki organizacyjnej.  

71.  w sprawie: przyznania Gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w  2021r. Przyznaje się środki na bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego                            
w następujący sposób: 

- Buk    107.400,00 zł 
- Kostrzyn    252.200,00 zł 
- Kórnik      78.600,00 zł, 
- Mosina    166.300,00 zł, 
- Murowana Goślina  202.900,00 zł, 
- Pobiedziska   263.700,00 zł, 
- Puszczykowo   218.000,00 zł, 
- Stęszew    111.600,00 zł, 
- Swarzędz    248.400,00 zł.  

Środki finansowe przekazywane przez Powiat Poznański Gminom, zgodnie z porozumieniami 
zawartymi pomiędzy Zarządem Powiatu w Poznaniu a Gminą Buk, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, 
Murowana Goślina, Puszczykowo, Pobiedziska, Stęszew i Swarzędz, przeznaczone są na bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast, obejmujące m.in, 
najpotrzebniejsze remonty, utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie dróg, a także pokrywają 
wydatki związane z oznakowaniem poziomym i pionowym. Rozdysponowano kwotę 
1.649.100,00zł, w rezerwie pozostaje kwota 50.900,00 zł. W roku 2021  na 1 km drogi 
przeznaczono kwotę 31.027,00 zł. 

72. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu 
Poznańskiego do 2030 r. Elementami składowymi procesu monitoringu będą: monitoring 
rzeczowy (badanie postępu realizacji działań), monitoring statystyczny (śledzenie tendencji                           
i zmian wskaźników). Monitoring zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem Karty realizacji 
działania strategicznego. Raport z monitoringu strategii stanowi część składową raportu o stanie 
powiatu, który ma charakter sprawozdawczy z działalności Zarządu Powiatu w Poznaniu w roku 
poprzednim. Monitoringiem w 2021 r. zostanie objęty rok 2020. Monitorowaniu podlegać będzie 
zarówno sytuacja społeczno-gospodarcza w powiecie, jak i realizacja celów Strategii. Wzorem 
poprzednich lat monitoring zostanie przeprowadzony w oparciu o przyjęte w dokumencie 
wskaźniki, z wykorzystaniem Karty realizacji działania strategicznego oraz będzie opierał się na 
danych GUS, na danych jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, na informacjach 
pozyskiwanych od realizatorów i partnerów programów strategicznych. 

73. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Puszczykowie w przypadku jego nieobecności. Zarząd Powiatu powierzył Pani 
Agnieszce Mikołajczyk pełnienie w zastępstwie obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-
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Pedagogicznej w Puszczykowie z siedzibą przy ul. Żupańskiego 2,62 - 041 Puszczykowo, na czas 
nieobecności dyrektora placówki. Okresowe powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora 
placówki obejmuje okres niewykonywania funkcji kierowniczej przez dotychczasowego dyrektora 
placówki, w związku z wystąpieniem usprawiedliwionej nieobecności w pracy i  kończy się wraz                     
z powrotem zastępowanego dyrektora do pracy i podjęciem przez niego sprawowania funkcji 
kierowniczej.  

74.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. Budowa Gazociągu Tulce-Nekla wraz                                                
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa. Zarząd Powiatu opiniuje 
pozytywnie ww. inwestycję.  

75.  w sprawie wydania opinii dotyczącej zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 
2029P granica powiatu-Murowana Goślina w m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki 
rowerowej i chodnika. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję.  

76.  w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie  Kostrzyn, obrębie Siedlec, działki nr 207/4 
oraz 208/4.  Nieruchomość została oznaczona w ewidencji gruntów jako obręb 0013 Siedlec, ark. 
mapy 1. Działka nr 207/4 ma pow. 0,5058 ha, a działka  nr 208/4 - 0,3135 ha; zostały zapisane w 
księdze wieczystej KW nr PO1F/00033879/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni jako 
własność Powiatu Poznańskiego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa ogłoszenie 
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Cena wywoławcza wynosi 290.000,00 zł, po 
wyrażeniu zgody przez Zarząd Powiatu na jej obniżenie. Sprzedaż korzysta ze zwolnienia z podatku 
VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, przy ul. 
Słowackiego 8, w Sali konferencyjnej (IV piętro) o godzinie 10.00. Uczestnik przetargu zobowiązany 
jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 29.000,00 zł.  

77.  w sprawie: powołania Koordynatora projektu pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji 
Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zarząd Powiatu powołał na Koordynatora 
projektu Pana Tomasza Powroźnika-Dyrektora PODGIK.  Koordynator powołuje Zespół zarządzający 
projektem w celu zapewnienia jego prawidłowej realizacji. Koordynatorowi przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie, ustalone w odrębnym piśmie Starosty.  

78.  w sprawie: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 
2021 -2024 z perspektywą do roku 2028. Opinia stanowi załącznik do uchwały i zawiera uwagi do 
niektórych zagadnień ujętych  w projekcie Programu. 

79.  w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. Kontrola 
zostanie przeprowadzona przez pracowników Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu w terminie 20.01.2021 r. – 19.02.2021 w zakresie gospodarowania darowiznami 
rzeczowymi i finansowymi w roku 2020 r. kryteria i zasady przyznawania nagród  pracownikom                             
w latach 2027-2020, zmiany w wymiarze zatrudnienia i wynagradzania zatrudnionych pracowników 
w latach 2017-2020. Z kontroli zostanie sporządzony protokół, a jej wyniki oraz ocena działalności 
zostaną  przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym. 

80.  w sprawie: zatwierdzenia wyników postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi kontynuacji opieki autorskiej programu 
finansowo-księgowego System FoKa Pro. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Sputnik Software Sp. z o.o.,  
ul. Klinkierowa 7, Poznań, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 133.455,00 zł brutto. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres  do 31.12.2023 r.  

81.  w sprawie: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2021 
-2024 z perspektywą do roku 2028. Opinia stanowi załącznik do uchwały i zawiera uwagi do 
niektórych zagadnień ujętych  w projekcie Programu. 

82.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na naprawę samochodu służbowego Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 firmie: Grupa Cichy –Zasada sp. z o.o. sp. K., ul. Skórzewska 8, 
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62-081 Wysogotowo. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 6.509,58 zł brutto i dotyczy naprawy 
samochodu służbowego marki Skoda Octavia. 

83.  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 powiatu w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 
wywołującym chorobę COVID19. Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego Pawła Kurosza do składania oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w 
imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężanach związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 jednorazowo do kwoty 
20.000,00 zł brutto. Upoważnienie jest ważne do 31.12.2021 r.   

84.  w sprawie: zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok. Plan stanowi 
załącznik do uchwały.  

85.  w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego            
w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo- 
wychowawczej w Swarzędzu, ul. Cmentarna. Zarząd Powiatu unieważnił postępowanie, ponieważ 
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty była na kwotę 8.226.240,00 zł, a na 
zadanie zamierzono przeznaczyć kwotę 3.465.000,00 zł.  

86.  w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Ośrodkowi Wspomagania Rodziny  
w Kobylnicy zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, położoną               
w gminie Swarzędz, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 5, działki nr: 
81/1 o pow. 0,1010 ha, 80/11 o pow. 0,6364 ha i 80/12 o pow. 0,1751 ha, zapisaną w księdze 
wieczystej KW nr PO2P/00127669/4. Nieruchomość przekazuje się w celu realizacji zadań 
statutowych związanych z działalnością oświatowo-wychowawczą, 

87.  w sprawie: uchwalenia planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 
2021. Opracowuje się plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie                          
z załącznikiem, w związku z utworzeniem w 2020 roku rachunku dochodów na pozyskane                              
w ramach RFIL środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu finansowania lub 
dofinansowania realizacji zadań związanych i przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 
2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.). Z tego: 

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2021 r, ustala się w kwocie 20.000.000,00 zł. 
2. Wysokość planowanych dochodów w 2021 roku ustala się w kwocie 0,00 zł. 
3. Wysokość planowanych wydatków w 2021 roku ustala się w kwocie 20.000.000,00 zł. Otrzymane 

środki jednostka samorządu ma obowiązek przeznaczyć na wydatki majątkowe. Zadanie 
inwestycyjne nie musi rozpocząć się w 2020 roku. Finansowanie może być przeznaczone zarówno 
na inwestycję, która rozpoczęła się w poprzednich latach, jak również na inwestycję, która 
dopiero się rozpocznie. Zgodnie z zobowiązaniami JST mają obowiązek na koniec 2020, 2021                              
i 2022 roku przekazać do właściwego wojewody informację o wykorzystaniu środków. Powiat 
Poznański planuje przeznaczyć środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na następujące 
wydatki majątkowe: 

1) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5) na odcinku 
Pobiedziska - Kapalica (Iwno), gmina Pobiedziska - kwota 3.000.000,00 zł; 

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk - Szewce, gmina Buk - kwota 5.750.000,00 zł; 
3)  Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki - Rybitwy, na odcinku Latalice - granica 

powiatu poznańskiego, gmina Pobiedziska - kwota 912.000,00 zł; 
4) Przebudowa fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich 

(w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkichaaz0  - kwota 750.000,00 zł; 
5) Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę 

PODG1K - wyposażenie - kwota 1.150.000,00 zł; 
6) Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen, Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. 
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Obornicka 1 - kwota 2.000.000,00 zł; 
7) Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz  

z przystosowaniem do przepisów p.poż - kwota 2.800.000,00 zł; 
8) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12./2 obręb Jasin) - kwota 

3.638.000,00 zł. 
4. Stan środków na dzień 31 grudnia 2021 r. ustala się w kwocie 0,00 zł.  

88. w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu 
poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań 
powiatu poznańskiego  w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy 
społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności  w otwartym konkursie 
ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zatwierdzone preliminarze na 2021 rok stanowią 
załączniki do uchwały. Zarząd Powiatu powołał w drodze uchwały komisje konkursowe ds. 
opiniowania ofert  na realizację zadań  w ww. zakresie, które na posiedzeniu 15 stycznia 2021 r. 
dokonały oceny merytorycznej ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Zatwierdzone preliminarze wydatków, będące załącznikami do uchwały, będą 
stanowiły podstawę do zawierania umów z wykonawcami zadań. Na realizację zadań w zakresie 
edukacji przeznaczono 70.000,00 zł, przyznano 58.500,00; kultury i sztuki  - 500.000,00 zł, przyznano 
472.600,00zł; kultury fizycznej – 660.000,00 zł, przyznano 660.000 zł; turystyki – 170.000,00 zł, 
przyznano 155.000,00; pomocy społecznej – 430.000,00 zł, przyznano 430.00,00zł; ochrony  
i promocji zdrowia – 80.000,00 zł, przyznano 80.000,00 zł; ratownictwa i ochrony ludności – 
50.000,00 zł, przyznano 50.000,00 zł.  

89. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wymianę wpustów dachowych w Zespole Szkół 
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Dominiką Sieszchuła, prowadzącą działalność gospodarczą pod 
firmą zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszchuła w Gnieźnie. Wartość ww. prac 
ustalono na kwotę  brutto 5.318,80 zł.  

90. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie badań wydajności hydrantów  
zewnętrznych, zlokalizowanych w miejscowości Skrzynki przy ul. Plac Parkowy, gm. Stęszew. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Przemysławem Czekaj, prowadzącym 
działalność  pod firmą Przemysław Czekaj OGNIPOZ, AP TECH w Poznaniu, ul. Hetmańska 112/10. 
Wartość ww. prac ustalono na kwotę brutto 615,00 zł. W związku  z odmownym postanowieniem 
Komendanta Wojewódzkiego PSP dotyczącym zamiennego rozwiązania zamiast podziemnych 
zbiorników wody zaistniała konieczność wykonania badań wydajności hydratów.  

 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Sobota  
– Północ – etap 1., gm. Rokietnica, 

2) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kicin – rejon ulicy 
Swarzędzkiej i Fabrycznej” , gm. Czerwonak, 

3) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zabudowy 
mieszkaniowej w Kamionkach w rejonie ulic: Porannej Rosy, Wiklinowej, Malwowej  
i Mieczewskiej w gminie Kórnik, 

4) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kicin – rejon ulicy 
Kościelnej i Swarzędzkiej”, 

5) uzgodnienia  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część 
działki o nr ewid. 468/4 obręb Radzewice, gm. Mosina, 

6) nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie - projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, obiektów produkcyjnych, składów 
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i magazynów oraz zabudowy usługowej, zieleni izolacyjnej, infrastruktury technicznej, dróg 
wewnętrznych, publicznych ciągów pieszo-jezdnych, dróg publicznych klasy lokalnej, biorczej                             
i głównej.  W obszarze objętym projektem planu znajduje się istniejąca droga powiatowa 2463P 
Mosina (ulice Mostowa, Śremska) – Żabinko – granica powiatu średzkiego – Żabno – Grabianowo                    
o klasie technicznej Z i 2466P Mosina (ul. Wawrzyniaka, Sowiniecka) – Sowiniec – Baranowo – 
granica powiatu śremskiego – (Żabno) o klasie technicznej Z.  Droga 2463 P jest drogą klasy Z, należy 
to skorygować w treści i na rysunku planu. Wskazuje się, że linia zabudowy, dla pasa drogi 
powiatowej w terenie zabudowy powinna wynosić 8m od krawędzi jezdni 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.). Zgodnie                 
z rysunkiem, przy drodze powiatowej 2463P linie zabudowy wyznaczono z naruszeniem tej 
odległości. Wnosi się o rozważenie i ewentualną weryfikację obszaru wskazanego jako tereny 
publicznych ciągów pieszo-jednych oznaczonych jako KX. W obowiązujących przepisach nie istnieje 
legalna definicja publicznych ciągów pieszo-jezdnych. W związku z powyższym należałoby rozważyć 
ustalenie na tym obszarze np. drogi wewnętrznej. Ponadto zgodnie z informacją z Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu projekt przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie nie przewiduje 
bezpośredniego zjazdu z drogi powiatowej nr 2466P na teren 2KX.  W pasie drogi powiatowej 2466P 
nie uwzględniono działki pasa drogowego 2018/4 ark. 22, obr. Mosina, należy skorygować przebieg 
pasa drogowego.  Jednocześnie z informacji uzyskanej z Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, 
wskazuje się, że zarządca drogi wyraża wolę włączenie w pas drogi powiatowej nr 2463 P terenów: 
5IT - cz. działki nr 2128/3 i cz. działki nr 2163/3,  6IT (część tj. pas o szerokości ok. 5 m wzdłuż granicy 
z terenem KDG) - cz. działki nr 2163/9 i cz. działki nr 2163/10,  

7) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek  
o nr 8/2 i 8/3 w Rakowni, gm. Murowana Goślina, 

8) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek  
o nr 596/1 i 596/2 położonych w obrębie Wojnowo, gm. Murowana Goślina, 

9) nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, 
obejmującej  działki położone w Gowarzewie, Tulcach i Bylinie. Projekt planu wyznacza teren 
zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej w tym usług publicznych, teren zabudowy usług 
komunikacji oraz usług publicznych, teren zabudowy usług oświaty, teren obiektów produkcyjnych, 
magazynów oraz zabudowy usługowej. Projekt planu obejmuje drogi powiatowe nr 2429P Tulce – 
Gowarzewo – Siekierki Wielkie – Kostrzyn i 2410P Swarzędz – Gowarzewo – Krerowo – granica 
powiatu.  Na załączniku  graficznym do projektu planu na terenie oznaczonym jako 1U zostały 
częściowo ujęte działki o nr ewid. 142/1 (zieleń, ścieżka piesza) i 142/7 (zieleń, ścieżka piesza i teren 
nieurządzony), obręb Gowarzewo. Jest to niezgodne ze stanem faktycznym ponieważ działki 
stanowią część pasów drogowych dróg powiatowych nr 2429P i 2410P i stanowią własność Powiatu 
Poznańskiego. W związku z powyższym część ww. działek należy wyłączyć z terenu oznaczonego 
jako 1U, 

10) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, 
obejmującej działki położone w rejonie ulicy Pogodnej w Gowarzewie, 

11) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach, dla działki 
nr 72, gm. Tarnowo Podgórne.   
 

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

1. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę ronda na 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk, 

2. w sprawie: wyrażenia następczej zgody na zawarcie umowy o świadczenie przewozów  
o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego  
w powiatowych przewozach pasażerskich w granicach administracyjnych Powiatów na 
autobusowych liniach komunikacyjnych, 

3. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021, 
4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026. 
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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 i odpowiedział na interpelację Radnego Filipa Żelaznego w sprawie filii 
Wydziału Komunikacji w Kórniku.  

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem: 
a) o wydaniu dnia 30 listopada 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. 
Sucholeskiej z droga gminną ul. Perłową w m. Suchy Las, gm. Suchy Las", z rygorem 
natychmiastowej wykonalności,  

b) o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 
2456P w ramach „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2456P Tomiczki-granica powiatu               
w m. Słupia, gmina Stęszew" i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału 
dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia,  

c) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P na 
odcinku od pętli autobusowej na węźle Koninko do ronda w rejonie miejscowości Żerniki",  

d) o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowę drogi gminnej nr 332032P 
w miejscowości Czmoniec na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 do drogi powiatowej nr 2464P. 

4. Zarząd Powiatu, na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu wyraził 
zgodę na zamknięcie Poradni wraz z filiami w dniu 24 grudnia 2020 roku. 

5. Zarząd Powiatu uznał za zasadne zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy Zespołu 
Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć  
dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021.  

6. Zarząd Powiatu, na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu wyraził 
zgodę na zamknięcie Poradni wraz z filiami w dniu 24 grudnia 2020 roku. 

7. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z prac Komisji oceniającej wnioski i rozliczenia 
dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami 
proekologicznymi. 

- 177 wnioskodawcom udzielono dotacji celowej, 
- umowę podpisało 171 wnioskodawców, 
- 4 Dotowanych złożyło rezygnację po podpisaniu umowy, 
- 8 Dotowanych nie złożyło formularza rozliczenia, 
- w przypadku 1 Dotowanego stwierdzono nieprawidłowości, 
- ostatecznie wypłacono 158 dotacji na kwotę w wysokości 1.088.694,26 zł. 
8.  Zarząd Powiatu zapoznał się z Informacją dotycząca części nr 7 postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego na dostawę, 
montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni przedmiotowych w jednostkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Poznański – 8 części. Zawarcie umowy stało się 
niemożliwe z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a ponieważ  oferta wybranego wykonawcy  była 
jedyną złożoną do przedmiotowej części, umowa w sprawie zamówienia publicznego nie zostanie 
zawarta. 

9.  Zarząd Powiatu zaakceptował następujące zadania do dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych:  

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P wraz z dwoma sąsiadującymi skrzyżowaniami tej drogi  
z drogą 2425P Żydowo - Rokietnica (ul. Kolejowa) i drogą 2423P Mrowino - Rokietnica  
(ul. Szamotulska) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica. 

- Dokumentacja została opracowana na zlecenie ZDP. Uzyskano ostateczną decyzję ZRID. 
- Szacunkowy koszt zadania to 6 mln zł. 
- Planowana realizacja inwestycji w latach 2021-2022. 
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2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P wraz z przepustem na rzece Głuszynka w m. Kamionki. 
- Dokumentacja została opracowana na zlecenie ZDP. Uzyskano ostateczną decyzję ZRID. 
- Szacunkowy koszt zadania to 4,3 mln zł. 
- Planowana realizacja inwestycji w roku 2021-2022. 
3. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P Tulce - Kostrzyn w m. Gowarzewo  

(ul. Siekierecka), gmina Kleszczewo 
- 1,0 km długości 
- koszt 4,5 mln zł 
- przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej ze środków 

Gminy Kleszczewo 
- zakres robót - poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, kanalizacja deszczowa, obustronne chodniki 

przystanki autobusowe oraz kanalizacja sanitarna ze środków Gminy 
- termin realizacji - 2021-2022. 
10.  Zarząd  Powiatu wyraził zgodę na przeniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 39.360,00 

zł do kosztów bieżących budżetu 2020 r. W roku 2018 wykonana została dokumentacja projektowa, 
dotycząca modernizacji budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Zadanie sfinansowane zostało ze środków 
inwestycyjnych i zaewidencjonowane na koncie 080. Z uwagi na zły stan techniczny obiektu 
odstąpiono od wykonania modernizacji, W związku z powyższym, wydatek ten nie będzie skutkował 
zwiększeniem wartości środka trwałego. 

11.  Zarząd Powiatu przyjął informację z działalności Spółdzielni Socjalnej „KOSTRZYNIANKA”                                     
w Kostrzynie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. W ww. okresie Spółdzielnia 
zrealizowała następujące zadania: usługi opiekuńcze w OPS w Kostrzynie, prowadzenie Dziennego 
Ośrodka Wsparcia w Gwiazdowie, sprzątanie tunelu kolejowego oraz konserwacja i utrzymanie 
zieleni miejskiej w Kostrzynie, gospodarowanie świetlicą środowiskową w Gwiazdowie oraz 
Drzązgowie, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, dodatkowe zlecenia na prace 
porządkowe na terenie Gminy, sprzątanie toalety publicznej. Dodatkowo Spółdzielnia realizowała 
zlecenia od osób prywatnych z zakresu usług opiekuńczych, pielęgnacji terenów zielonych, sprzątnie 
domów i firm. Przychody Spółdzielni w 2019 r. wyniosły 677.741,42 zł (wzrost w stosunku do 2018 
o 11%). Koszty działalności Spółdzielni w 2019 r. wyniosły 646.104,12 zł (wzrost w stosunku do roku 
2018 o 7%). Nadwyżka bilansowa (zysk netto) za rok 2019 w kwocie 28.424,30 zł wzrosła o 210% w 
stosunku do roku 2018 i została podzielona na fundusz zasobowy i reintegracyjny. Na koniec 2019 
roku spółdzielnia zatrudniała 24 osoby. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej „Kostrzynianka” 
podjęło uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019  oraz 
sprawozdania z działalności jednostki za rok 2019, podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019, 
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2019.  

12.  Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli  
„Wykonanie zadań w zakresie interwencji kryzysowej  przez powiaty”. Dyrektor OIK w Kobylnicy 
przekazała kopie ww. dokumentu, który zawiera m.in.: ogólną ocenę kontrolowanej działalności, 
opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności, wnioski oraz 
pozostałe informacje i pouczenia. 

13.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Zespole Szkół w Kórniku. Kontrola został przeprowadzona  przez Wydział Audytu 
i Kontroli Starostwa Powiatowego  w dniach 16-30.11.2020 r., w zakresie: realizacji wydatków na 
wynagrodzenia bezosobowe, wydatków na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników w 
jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń 
pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2019 r. 
do dnia 30.09.2020 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 14.12.2020 r. 
Sformułowano zalecenia pokontrolne. 

14.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji planu kontroli w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Poznańskiego prowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli od stycznia 
do grudnia 2020 r. W 2020 roku Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził 12 kontroli problemowych, 
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w zakresie dokonywania przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego wydatków na 
wynagrodzenia bezosobowe oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników. Ze 
wszystkich kontroli sporządzone zostały protokoły. Żaden z dyrektorów jednostek, w których 
przeprowadzone zostały kontrole nie odmówił podpisania protokołu. Po przeprowadzeniu kontroli 
do dyrektorów skontrolowanych jednostek skierowano pisemne wystąpienia pokontrolne 
zawierające opis dokonanych ustaleń i zalecenia pokontrolne. 
Kontrole zostały przeprowadzone w następujących jednostkach: 
1) Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, 
2) Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu, 
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, 
4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 
5) Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 
6) Zespół Szkół w Rokietnicy, 
7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, 
8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
9) Dom Rodzinny w Swarzędzu, 
10)  Zespół Szkół w Mosinie, 
11)  Zespół Szkół w Bolechowie, 
12)  Zespół Szkół w Kórniku. 
Sprawozdanie zawiera m.in. charakterystykę kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu                              
i Kontroli, zalecenia pokontrolne wystosowane do dyrektorów poszczególnych  jednostek, 
informacje o odwołanych kontrolach w związku z wprowadzeniem stanu epidemii (w 4 jednostkach 
organizacyjnych).  

15.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. zadania „Dostawa systemu bezpieczeństwa 
przeznaczonego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 
wraz z usługami serwisowymi”, umowa nr ZP.272.00081.2020 z dnia 11.12.2020 r.  

16.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. 
Wojewoda Wielkopolski wyznaczył dodatkowy termin na osiągnięcie wymaganych przepisami 
prawa warunków i standardów w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, do dnia 31 grudnia 
2021.  

17. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. zadania pn.: Remont pokrycia dachu budynku szkoły 
Zespołu  Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 2.  

18. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą zadania pn.: Modernizacja zabytkowego dworu 
w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego.                             
W związku z koniecznością uzyskania postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarne dot. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zaistniała konieczność 
zawieszenia biegu terminu Umowy. 

19. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą zadania pn.: Opracowanie materiałów 
niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy części budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. W związku z trwającymi konsultacjami  
i uzgodnieniami, okres weryfikacji i akceptacji szkiców architektonicznych został przesunięty do dnia 
15 stycznia 2021 r., następnie do dnia 8.02.2021 r. i może ulec dalszemu przesunięciu. 

20. Zarząd Powiatu omawiał sytuację w Starostwie i pozostałych jednostkach w związku z zagrożeniem 
wirusem SARS-CoV-2,  wywołującym chorobę COVID-19.  

 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Inspektor-Wydział Organizacyjny 
Poznań, 25.01.2021 r.  


