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OP.0021.1.2021 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 24 stycznia 2021 r. do 19 lutego 2021 r.  

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 

W okresie od 24 stycznia 2021 r. do 19 lutego 2021 roku odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
1.  28 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. 

2. 4 lutego 2021 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik. 

3. 11 lutego 2021 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik. 

4. 16 lutego 2021 r., godz. 0900, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik. 

5. 17 lutego 2021 r., godz. 0900, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik. 

6. 18 lutego 2021 r., godz. 0900, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska. 

 
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

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

2. 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. 
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3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielonych dotacji celowych na bieżące 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych.  

4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielonych dotacji celowych na bieżące 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych. 

5. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,  
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, szkoły wyższe, oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, a także podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkół i placówek  prowadzonych przez Powiat Poznański w 2021 r.  

6. w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia fakultatywne w I półroczu 2021 r. dla uczniów  
klas maturalnych, w szkołach  prowadzonych przez Powiat Poznański.  

7. w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia fakultatywne w I półroczu 2021 r. dla uczniów  
klas maturalnych, w szkołach  prowadzonych przez Powiat Poznański.   

8. w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne w 2021 r. w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Poznański.  

9. w sprawie wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie na 
zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia barku znajdującego się w budynku zlokalizowanym  
na działce nr 1325 w Puszczykowie.  

10.  w sprawie: wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie 
na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia gabinetu pielęgniarskiego znajdującego się                  
w budynku zlokalizowanym na działce nr 1321/10 w Puszczykowie.  

11.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji przyznanej gminie Swarzędz                        
w związku z realizacją zadań powiatu poznańskiego w zakresie prowadzenia powiatowej  biblioteki 
publicznej w roku 2020.   

12.  decyzja w sprawie wygaszenia ostatecznej decyzji Zarządu Powiatu w Poznaniu  z dnia 4 czerwca 
2003 r., znak GN.7224/17/99, o przekazaniu domowi Dziecka w Kórniku-Bninie w trwały zarząd 
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego.  

13.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na kontynuację 
asysty technicznej sytemu OPTIest. 2. Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków Zamówienia. 3. 
Powołania komisji przetargowej. 

14.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w 2021 roku do Programu „Szkolny Klub Sportowy”.  
15.  w sprawie zmiany uchwały 1930/2021 Zarządu Powiatu z dnia 21 stycznia 2021 r. 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, turystki, 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. 

16.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany zapisów  w umowie nr WA.2601.00105.2020, 
dotyczącej dostawy wody pitnej.  

17.  w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej udzielonej Miastu Poznań na zatrudnienie 
nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów szkół prowadzonych 
przez Powiat Poznański, będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku 2020.  

18.  w sprawie zmiany uchwały nr 362/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usługi SMSApi w celu wysyłania 
do klientów urzędu wiadomości SMS.  

19.  w sprawie podpisania umowy na świadczenie usług wydawania kwalifikowanych lub 
niekwalifikowanych certyfikatów oraz elektronicznych znaczników czasu i dostawy elementów 
urządzeń do składania podpisu elektronicznego. 

20.  w sprawie powołania rzeczoznawcy majątkowego Pana Marka Sewkowskiego.  
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21.  w sprawie: zatwierdzenie rozliczenia dotacji udzielonej Goślińskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Murowanej Goślinie na pokrycie kosztów dowozu osób 
niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej.  

22.  w sprawie zatwierdzenie rozliczenia dotacji udzielonych w 2020 roku Szpitalowi w Puszczykowie 
im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. na zakup sprzętu medycznego.  

23.  w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z dotacji udzielonej w 2020 roku na realizację zadania 
publicznego pn. „Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu 
poznańskiego w 2020 r.”  

24.  w sprawie przyznania Politechnice Poznańskiej środków finansowych w celu wsparcia studentów              
z Białorusi.  

25.  w sprawie zmiany Uchwały nr 2405/2013 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2013 roku 
w sprawie ustalenia stawek za najem sal w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. 
Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 stanowiących własność Powiatu Poznańskiego.  

26.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2020 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Poznański.  

27.  w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                     
i o wolontariacie, projektu regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania                                 
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób 
fizycznych za osiągnięte  wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym.  

28.  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.  

29.  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.  

30.  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020.  

31.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Nad Żabinką w Luboniu”.   
32.  w sprawie odtajnienia zastrzeżonych przez Wykonawców  dokumentów zawierających wyjaśnienia 

dotyczące rażąco niskich cen udzielonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia dla 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Franowo 26,                                
z podziałem na 6 części. 

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

34.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na usługę dostawy oprogramowania poczty elektronicznej Exchange Online.                                 
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.  

35.  w sprawie akceptacji szkiców architektonicznych wielobranżowych, wykonanych w ramach zadania 
pn.: Opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej 
przebudowy części budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.  

36.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w związku                          
z postępowaniem w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej Domowi Dziecka Nr 2                                          
w Kórniku-Bninie.  

37.  w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego za rok 2020 
na realizację zadania publicznego w związku z realizacją projektu  pn. „Wyposażenie środowisk  



4 

 

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia 
informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie 
sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.  

38.  w sprawie: zmiany uchwały nr 1918/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu  z dnia 14 stycznia 2021 r. 
39.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielonych dotacji z przeznaczeniem dla 

Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia ratunkowego 
SPZOZ w Poznaniu.  

40.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ul. Nowej w m. Palędzie i m. Gołuski”, 
gm. Dopiewo.  

41.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w związku                            
z postępowaniem w sprawie zgłoszenia Domu Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie jako płatnika składek 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.  

42.  w sprawie: powołania Komisji do spraw ocen wniosków i rozliczenia dotacji celowych na likwidację 
źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.  

43.  w sprawie: upoważnienia Pani Anny Czerniak-Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 

44.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie                          
i wykonanie wymiany przyłącza wodociągowego do budynku biurowego, przeznaczonego na 
siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu przy ul. 
Franowo 26.  

45.  w sprawie: zatwierdzenia regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów zawierających 
azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2021.  

46.  w sprawie: zakupu drukarek.  
47.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na druku i zamieszczenie dodatku „Prasowa Powiatowa17.” w dzienniku o zasięgu 
ogólnopolskim w jego części regionalnej (Wielkopolska) oraz w lokalnym serwisie internetowym 
gazety. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji 
przetargowej.   

48.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Świerkowej-droga 
gminna 319320P w m. Zielątkowo”.  

49.  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.  
50.  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie.  
51.  w sprawie zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w Domu 

Rodzinnym w Swarzędzu.  
52.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację Ośrodka Wspomagania 
Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.-Segment A. 

53.  w sprawie: udzielenia Wicestaroście Poznańskiemu, pełnomocnictwa do podejmowania czynności 
w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.  

54.  w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Powiatu pełnomocnictwa do podejmowania czynności                             
w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.  

55.  w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych pełnomocnictwa do 
podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.  

56.  w sprawie: udzielenia Zastępcy dyrektora Biura Zamówień Publicznych pełnomocnictwa do 
podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenia zamówienia publicznego.  

57.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P w km 
od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 wraz z obiektami mostowymi”.  

58.  w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie opłaty za przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji 
gazowej zabytkowego dworu w Skrzynkach,  dotyczącej umowy o przyłączenie do sieci gazowej nr 
18644/03/20/W3005950/1 z dnia 02.10.2020 r.  
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59.  w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na kontynuację asysty technicznej sytemu 
Optiest.  

60.  w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego pt. „Program 
psychologiczno-terapeutyczny Partner”.   

61.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na obowiązkowe 
ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, co do których sąd orzekł ich przepadek na 
rzecz Powiatu Poznańskiego w ramach zadania polegającego na powtórzeniu podobnych usług do 
umowy r ZP.272.00044.2020 część 2, z dnia 03.12.2020 r., dotyczącej ubezpieczenia majątku oraz 
odpowiedzialności cywilnej  Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych. 2. 
Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.  

62.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Pogodnej-droga 
gminna 319319P w m. Zielątkowo”.   

63.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa dróg gminnych, ulicy Polnej od km 
0+001,00 do km 0+229,49 oraz Kwiatowej od km 0+418,30 do km 0+533,80 w miejscowości 
Golęczewo, Gmina Suchy Las, wykonywana w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej                           
i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las”.  

64.  w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. „Letnie spotkania 
przyrodnicze. Magiczne zwyczaje związane z porami roku i zmianami zachodzącymi w przyrodzie” 
oraz przeznaczenia środków finansowych.  

65.  w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. „Program edukacyjny                                 
z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (psami i kotami), dla dzieci i młodzieży                                   
z terenu Powiatu Poznańskiego” oraz przeznaczenia środków finansowych.  

66.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 
Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje                               
i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.  

67.  w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na usługę dostawy oprogramowania poczty elektronicznej 
Exchange Online.  

68.  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 2 części. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
3. Powołania komisji przetargowej.  

69.  w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Przygotowanie imprezy 
plenerowo-rekreacyjnej w Szreniawie, pt. „Poznańska pyra” oraz przeznaczenia środków 
finansowych.  

70.  w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Festiwal Batyskaf-VII edycja 
21 oraz przeznaczenia środków finansowych.  

71.  w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. „1 Minuta” Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy oraz przeznaczenia środków finansowych.  

72.  w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. „Mistrzowie smaku”. Działania 
kulinarne na imprezach plenerowych w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie oraz przeznaczenia środków finansowych.  

73.  w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. V Koncert Muzyki Pasyjnej                      
w Luboniu oraz przeznaczenia środków finansowych.  

74.  w sprawie: nieodpłatnego przekazania ozonatora do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.  
75.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie usług z zakresu przeglądów                                       

i konserwacji oraz usuwania drobnych awarii urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się                              
w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i ul. Słowackiego 8.  



6 

 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 
45/2 i 45/5 w Górze.  

2) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki  
nr 312/5 w Baranowie.  

3) uzgodnienia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy ul. 
Agawy i ul. Imbirowej w Lusówku. 

4) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu 
położonego  na południe od drogi powiatowej nr 2472P, naprzeciwko osiedla Nadwarciańskiego  
w obrębie geodezyjnym Czmoniec. 

5) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów  
wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gm. Kórnik-etap  

6) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  
w miejscowościach Przybroda i Cerekwica, rejon ul. Kaźmierskiej, Przybrodzkiej i Żalewskiej                     
część A,  

7) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Zakrzewo, w rejonie Niezłomnych i Sportowej, gmina Dopiewo.  

8) nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości  Skórzewo w rejonie ulicy Skórzewskiej, Stawnej i Poznańskiej, gmina Dopiewo. 
Przedmiotowy plan był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 
Postanowieniem znak: WD.673.2.118.2020.MA Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił projektu 
planu z uwagi na niezgodność przebiegu drogi powiatowej 2401P w zakresie: 
1. Na terenie oznaczonym jako 8MN/U i 1KDD, tj. część działek o nr ewid.: 305/6 i 263/3 powinny 

zostać włączone do pasa drogowego zgodnie z granicami i własnością Powiatu Poznańskiego; 
2. Nie wyraża się zgody na poszerzenie pasa drogi powiatowej o działki o nr ewid.: 305/12, 305/13, 

305/14 i 305/15 oznaczone na rysunku planu jako 2KDZ. Zgodnie ze stanem faktycznym jest to 
droga serwisowa obsługująca działki o nr ewid.: 257/8, 257/7, 257/2 i 257/3, która powinna być 
drogą gminną albo wewnętrzną. 

3. Nie wyraża się zgody na poszerzenie pasa drogowego o działki o nr ewid.: 256/1 i 256/2 
stanowiące własność prywatną oznaczone na rysunku planu jako 2KDZ, które stanowią własność 
prywatną. Teren ten należy oznaczyć jako 8MN/U lub kontynuację drogi serwisowej gminnej. 

Nadesłany obecnie projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, teren zabudowy usługowej, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg publicznych klasy zbiorczej. 
Jednakże dz. o nr ewid. 305/22 i 305/23 stanowiące własność prywatną zostały włączone do pasa 
drogi powiatowej i oznaczone jako 2KDZ. W związku z powyższym wnosi się o wyłączenia ich z pasa 
drogi powiatowej 2401P Dopiewo-Palędzie-Dąbrówka-granica miasta Poznań. 

9) nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Skórzewo w rejonie ulicy Batorowskiej, Poznańskiej i Księżycowej, gmina Dopiewo. Przedmiotowy 
projekt planu był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu. Postanowieniem znak 
WD.673.2.117.2020 Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił przesłanego wówczas projektu planu 
ze względu na nieprawidłowy przebieg drogi powiatowej nr 2401P klasy Z relacji Dopiewo-Palędzie 
-Dąbrówka-granica miasta Poznań. Obecnie nadesłany projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, tereny zabudowy 
usługowej, tereny dróg wewnętrznych, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, teren drogi 
publicznej klasy zbiorczej. Przesłany projekt planu niespełnienia jednak wymogów §9 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). 
Zgodnie z ww. przepisem droga klasy Z powinna mieć powiązania z drogami wszystkich klas,                            
z ograniczeniami wynikającymi z pkt 1 i 2, a odstępy między skrzyżowaniami poza terenem 
zabudowy nie powinny być mniejsze niż 500 m oraz na terenie zabudowy nie mniejsze niż 300 m; 
dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie mniejsze niż 
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250 m, a na terenie zabudowy - nie mniejsze niż 150 m, przy czym na drodze klasy Z należy dążyć 
do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. 
W związku z powyższym droga oznaczona jako 5KDW nie może zostać włączona do drogi 
powiatowej 2401P z uwagi na zwiększony ruch samochodowy, występującą dużą ilość lewoskrętów, 
oraz wyspę na wysokości planowanego włączenia 5KDW do drogi powiatowej. Wskazuje się, aby 
dostęp komunikacyjny dla terenów 6MN, 7MN oraz 4MN/U i 5MN/U został zapewniony poprzez 
4KDD i KDW z dopuszczeniem pozostawienia zjazdów istniejących (z drogi powiatowej do terenów 
4MN/U i 5MN/U). Nie należy przewidywać włączenia 5KDW do drogi powiatowej i zaplanować pętlę 
do zawracania na końcu terenu 5KDW. 

10) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu 
zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Czmoń, położonego w rejonie ulic Lipowej i Bnińskiej, 
gmina Kórnik.  

11) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
budownictwa jednorodzinnego w rejonie wsi Wójtostwo, gmina Pobiedziska, dla działek nr 64/3  
i 64/4.  
 

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

1. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za 
pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym                                
o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

2. w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy. 

3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/307/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 listopada                 
2020 r. w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w Kórniku-
Bninie poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Dom Dziecka Nr 
2 w Kórniku-Bninie oraz nadania statutów obu jednostkom. 

4. w sprawie: udzielenia Gminie Swarzędz pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 
polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz-Jasin-Biskupice 
-Pobiedziska.  

5. w sprawie: udzielenia Gminie Kleszczewo pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 
polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 489 na trasie Kleszczewo-Siekierki Wlk. 
-Gowarzewo-Swarzędz.  

6. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie 
połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. 

7. w sprawie: udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 
polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina D.K.-Puszczykowo- 
Niwka/Szpital-Radzewice-Mieczewo-Kórnik.  

8. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021.  
9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.  
 
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 z pismem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu informującym                                           
o rozpoczęciu w dniu 8 lutego 2021 r. kontroli „Informacja na temat kontroli zewnętrznych                                 
i wewnętrznych w roku 2020". 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się i udzielił odpowiedzi na pytanie Radnej Powiatu Marzeny Fiedler 
zgłoszone podczas XXVI Sesji Rady Powiatu w Poznaniu VI kadencji w dniu 27 stycznia 2021 r. 
dotyczące punktu szczepień przy Szpitalu w Puszczykowie. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się: 
-  z zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 332032P w miejscowości 
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Czmoniec na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 do drogi powiatowej nr 2464P z rygorem 
natychmiastowej wykonalności. 
-  z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącym 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” i przystąpienia do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego                       
w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.  

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą zadania pn.: Modernizacja zabytkowego dworu 
w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Zarząd 
wyraził zgodę na  rezygnację z wykonania remontu  boiska sportowego  wraz z oświetleniem oraz                     
z wykonania instalacji  paneli fotowoltanicznych  na dachu budynku nr 2, zgodnie z wnioskiem 
Wydziału Inwestycji i Remontów.  

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Głównego Księgowego Starostwa w sprawie sygnalizacji 
możliwości popełnienia przestępstwa przez Fundację Brand. Zarząd Powiatu zadecydował                                   
o złożeniu do Prokuratury Rejonowej w Poznaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa.  

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z sprawozdaniem przedstawionym przez Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa z wykonania kontroli podmiotów i osób fizycznych, którym wydano decyzje                      
z zakresu ochrony środowiska – za rok 2020. 
- referat  ds. Gospodarki Odpadami i Środowiska – na 2020 r. zaplanowano 20 kontroli z zakresu 

gospodarki odpadami. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz brakami kadrowymi  
w Referacie odstąpiono od przeprowadzenia zaplanowanych kontroli. Upoważnieni pracownicy 
uczestniczyli w kontrolach prowadzonych przez WIOŚ (w 2020 r. odbyło się 27 kontroli).  

- referat ds. Ochrony Powietrza, wód i edukacji ekologicznej – na 2020 r. zaplanowano 4 kontrole  
w zakresie wydanych przez Starostę decyzji na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza  
związanych z eksploatacją  instalacji będących  przedmiotem pozwoleń oraz realizowania 
obowiązku wykonywania pomiarów wielkości  emisji do powietrza. W związku z zaistniałą sytuacją 
epidemiologiczną w kraju, odstąpiono od przeprowadzenia zaplanowanych kontroli. Ponadto  
8 podmiotów zostało wezwanych do przedstawienia wyników pomiarów wielkości emisji. Wyniki 
zostały przedstawione w wymaganym terminie.   

- referat ds. Ochrony Gruntów Rolnych – zaplanowaną na 2020 r. kontrolą objętych było 121 decyzji 
dotyczących zezwolenia na trwałe lub nietrwałe wyłączenie gruntu rolnego z produkcji  rolniczej  
i ustalających z tego tytułu obowiązek wnoszenia przez inwestora opłat (należność i opłaty 
roczne), kontrolę przeprowadzono w odniesieniu do 113  wydanych decyzji , w większości na 
podstawie  korespondencji ze stronami postępowania. 

- referat ds. Przyrody i Leśnictwa –  w roku 2020 zaplanowano 84 kontrole dotyczące  nasadzeń 
drzew i krzewów. Spośród zaplanowanych kontroli przeprowadzono 66 postępowań 
administracyjnych  dot. naliczenia lub umorzenia  wcześniej naliczonych   opłat za korzystanie  ze 
środowiska  oraz jedną dodatkową kontrolę poza planem. 18 kontroli nie wykonano, z czego  
3 decyzje wygaszono, jedno postępowanie jest nadal w toku, a w dwóch decyzjach zmieniono 
termin nasadzeń drzew. Ponadto  z powodu COVID nie było możliwości wykonania 12 kontroli, 
które przeniesiono do planu kontroli na 2021 rok. 

8. Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do propozycji współpracy w ramach  projektu dotyczącego 
utworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego z gmin Buk i Stęszew. 

9. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą zadania pn.: Zaprojektowanie zadania pn.: 
Zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z odprowadzeniem wód 
opadowych dla budynku szkoły Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, 
ul. Obornicka 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę  na rozdzielenie zamówienia na:  
- zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych,  
- zaprojektowanie podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych,  
- wykonanie podziemnego zbiornika dla wód opadowych,  
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 zgodnie z pismem  Wydziału Inwestycji i Remontów z dnia 15.02.2021 r.  
10.  Zarząd Powiatu uznał za zasadne zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy III 

szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka  
w Mosinie w wymiarze 6 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 
2020/2021.  

11.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem i wyraził zgodę na przerwy w działalności poradni 
psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Poznański w okresie wakacyjnym w 
2021 r. w następujących terminach: 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie (jednostka macierzysta z filią) - od 19 lipca 

2021 r. do 30 lipca 2021 r. 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu (jednostka macierzysta z filiami) - od 26 lipca 

2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu (jednostka macierzysta z filiami) - od  

2 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. 
Zaakceptowany harmonogram  zapewnia możliwość ciągłego korzystania ze specjalistycznych usług 
poradni  w okresie wakacyjnym.  

12.  Zarządu Powiatu, na podstawie art. 30a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), przedłożył Radzie Powiatu kopię Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu 
Nr 1956/2021  z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2020  
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Inspektor-Wydział Organizacyjny 
Poznań, 22.02.2021 r.  


