
1 
 

 
OP.0021.2.2021 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 22 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 r.  
 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 
W okresie od 22 lutego 2021 roku do 19 marca 2021 roku odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
1. 25 lutego 2021 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 

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

2. 1 marca 2021 r., godz. 1030, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz, 

3. 4 marca 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, 

4. 11 marca 2021 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

5. 16 marca 2021 r., godz. 0900, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

6. 18 marca 2021 r., godz. 0930, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 
1. w sprawie zatwierdzenia wyników naboru i zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Lisówkach. Zarząd Powiatu zadecydował o wyborze na powyższe stanowisko Pana 
Roberta Leszczaka począwszy od dnia 1.03.2021 r. w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony.  

2. w sprawie: ustalenia zawodów, w których kształci Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. Zarząd Powiatu zadecydował o ustaleniu 
zawodów o charakterze pomocniczym-pracownika pomocniczego obsługi hotelowej nr 911205 oraz 
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pracownika pomocniczego gastronomii-nr 941203. Rozpoczęcie kształcenia w ww. zawodach 
nastąpi od dnia 1 września 2021 r., tj. od roku szkolnego 2021/2022.  

3. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Dworcowej  
w Kobylnicy gm. Swarzędz. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg 
gminnych ww. ulicy.  

4. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z lekarzem gastroenterologiem dotyczącej 
wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach ulg  
i uprawnień oraz konsultacji z dziedziny gastroenterologii na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2021 roku. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Panią Barbarą Osińską-Kapturek, prowadzącą Gabinet Specjalistyczny -Barbara 
Osińska -Kapturek, z dniem 01.03.2021 r., łączny koszt  usługi nie może przekroczyć  20.000,00 zł 
brutto. 

5.  w sprawie: 1. Uchylenia § 1 uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1738/2020 z dnia 18 listopada 
2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielnie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz 
szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki 
Mechanicznej zlokalizowanej w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, 
Os. Mielżyńskiego 5A, z podziałem na 2 części, w konsekwencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, 
z dnia 28.12.2020 r. o sygn. akt 3126/20; 2. unieważnienia Części nr 1 postępowania o udzielnie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, 
uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi i eksplantacji  wyposażenia przeznaczonego do 
Pracowni Obróbki Mechanicznej zlokalizowanej w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu, Os. Mielżyńskiego 5A, z podziałem na 2 części. W konsekwencji 
wyroku Krajowej Izby Odwoławczej oraz nakazania dokonania czynności ponownego badania  
i oceny ofert unieważniono postępowanie w zakresie część nr 1, ponieważ cena najkorzystniejszej 
oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Turnieje koszykówki dla dzieci 
z powiatu poznańskiego GO BASKET CUP 2021 oraz przeznaczenia środków finansowych. Zarząd 
Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 6.000,00 zł brutto dla Uczniowskiego  Klubu Sportowemu 
na realizację ww. zadania, w ramach tzw. „małego grantu”.  

7. w sprawie: wymiany uszkodzonej kamery. Zarząd wyraził zgodę na zakup Kamery  AXIS: P1375-E -1 
szt. od firmy T.T. Systems s.j. ul. Łużycka 40, 61-614 Poznań, koszt zakupu wyniesie 5.879,40 zł 
brutto.  

8. w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa drogi gminnej G331052P-ulicy 
Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie wraz z rozbudową ścieżki pieszo-rowerowej  
i kanalizacji deszczowej”. Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie ww. projekt.  

9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego 
porozumienia dotyczącego powierzenia czynności kontrolnych i ustalenia wysokości kosztów 
związanych z prowadzonym nadzorem nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli 
pojazdów. W ramach wykonywanego przez Starostę nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ww. porozumienia, za kwotę 49.000,00 zł.  

10.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wyposażenie przeznaczone dla Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a,                                   
z podziałem na 2 części. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji 
przetargowej. 

11.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonych przez Biuro Zamówień Publicznych w 2020 r. W 2020 roku Biuro Zamówień 
Publicznych wszczęło 87 postępowań, z czego 70 postępowań zakończonych zostało zawarciem 
umów w sprawie zamówienia publicznego, na łączną kwotę 24.156.575,23 zł brutto. Pozostałą ilość 
stanowią postępowania unieważnione, oraz takie których zawarcie umowy nastąpiło w 2021 roku. 
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12.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Modernizacja Ośrodka 
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów ppoż. - Segment A.  
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.  

13.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulic Daglezjowa i Jodłowa  
w Rokietnicy”. Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie ww. projekt.  

14.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Konopnickiej w Puszczykowie”. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję.  

15.  w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Swarzędza  
etap I, odc. od ul. Rabowickiej w Jasinie do ul. Średzkiej w Rabowicach. Zarząd Powiatu pozytywnie 
zaopiniował ww. inwestycję.  

16.  w sprawie upoważniania 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. Zarząd Powiatu upoważnił  
przedsiębiorcę „PERS” Roman Pers, z siedzibą w Suchym Lesie do obioru z parkingu i demontażu 
pojazdu wycofanego z eksploatacji (KOL98P7 marki Mercedes-Benz).  

17.  w sprawie: potwierdzenia kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń kuchni znajdującej się  
w budynku zlokalizowanym na działce nr 284/21, obręb Trzcielin, gmina Dopiewo, zawartej przez 
Powiat Poznański-Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Dzierżawa dotyczy pomieszczeń kuchni  
o pow. 522,80 m2 , znajdujących się na parterze budynku kuchni, zlokalizowanego na nieruchomości 
położonej na terenie gminy Dopiewo, w celu świadczenia usług całodziennego wyżywienia 
mieszkańców DPS przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Martina Catering spółka z.o.o.  
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sarmackiej 14D/2 oraz Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-
Usługowym Eksport-Import Martina Walczak Mirosław z siedzibą w Żninie przy ul. Mickiewicza 37. 
Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  

18.  w sprawie: potwierdzenia kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej pod automaty spożywcze 
w budynku zlokalizowanym na działce nr 284/21, obręb Trzcielin, gmina Dopiewo, zawartej przez 
Powiat Poznański - Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zarząd Powiatu potwierdził umowę 
najmu 2m2 powierzchni użytkowej znajdującej się na paterze budynku administracyjno-
rehabilitacyjnego, zlokalizowanego na nieruchomości położonej na terenie gminy Dopiewo, w celu 
zainstalowania automatów z napojami i przekąskami zawartą w dniu 1 stycznia 2021 r. przez Powiat 
Poznański-Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach z Panem Waldemarem Maćkowiakiem, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Maćkowiak Maple Vending z siedzibą 
w Stęszewie przy ul. Chmielniki 5. Umowa najmu została zawarta na czas oznaczony od dnia  
1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

19.  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Umowy nr RUM-00262/19 z dnia 14 marca 
2019 roku, o świadczenie usług drogą elektroniczną  dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS. 
Umowa została zawarta z firmą  AMM SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gajcego 
19, Wrocław. Przedmiotem Aneksu do Umowy jest przedłużenie świadczenia usług drogą 
elektroniczną z wykorzystaniem Systemu SIMS zapewniającego za pomocą  wiadomości tekstowych 
„SMS”, przekazywanie w określonych w Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego  
sytuacjach, zdefiniowanym grupom odbiorców, informacji lub ostrzeżeń, które wpłynęły do 
Powiatowego Centrum Zarządzani Kryzysowego Starosty Poznańskiego. Koszt zakupu usługi 
wyniesie 3.291,48 zł brutto (kwota obejmuje opłatę abonamentową na 24 miesiące oraz pakiet 
15.000 sztuk smsów). Aneks do ww. umowy zostaje zawarty na okres 24 miesięcy, tj. do dnia 30 
marca 2023 r. Szczegółowy zakres zadań  oraz zasady płatności określone zostaną w załączniku do  
Aneksu.  

20.  w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego 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. Zarząd Powiatu zatwierdził w zakresie: 
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1) Część 1 - krzesła, fotele, zestaw wypoczynkowy - wybór oferty złożonej przez Lucjan Sp. z o.o.,  
ul. Toruńska 39, Solec Kujawski, za kwotę 285.875,37 zł brutto. 

2) Część 2 - meble metalowe - wybór oferty złożonej  przez ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz,  
ul. Wierzbowa 3, Bydgoszcz, za kwotę 193.258,83 zł brutto.  

3) Część 3 - wyposażenie higieniczne łazienek - wybór oferty złożonej przez Lucjan Sp. z o.o.,  
ul. Toruńska 39, Solec Kujawski, za kwotę 104.911,62 zł brutto. 

4) Część 4 - urządzenia AGD - wybór oferty złożonej przez Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 
Warszawa, za kwotę 59.839,50 zł brutto. 

5) Część 5 - szafy i biurka - wybór oferty złożonej przez PHUP Wiesław Zajączek, ul. Zdunowska 201 
Kostrzyn, za kwotę 254.889,00 zł brutto. 

6) Część 6 - meble kuchenne - wybór oferty złożonej przez Meble Kampra A. Więcek, M. Więcek,  
P. Więcek Sp. j., Nochowo, ul. Brzozowa 1 Śrem, za kwotę 26.224,00 zł brutto.   

21.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ul. Czarnoleskiej w Kruszewni gm. 
Swarzędz”. Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie ww. inwestycję.  

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

23.  w sprawie: potwierdzenia kolejnej umowy najmu 6 lokali mieszkalnych w budynku hotelu 
pracowniczego zlokalizowanym na działce nr 284/21, obręb Trzcielin, gmina Dopiewo, zawartej 
przez Powiat Poznański-Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Lokale, o łącznej powierzchni 109,6 
m2 znajdują się na piętrze  budynku hotelu pracowniczego, zlokalizowanego na nieruchomości  
położonej na terenie  gminy Dopiewo, oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków jako: obręb 
0009 Trzcielin, ark. mapy 1, działka nr 284/21, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00238561/1, 
w celu wykorzystania  jako lokale mieszkalne dla pracowników PU-H Martina Sp. z o.o. zawartą 
przez Powiat Poznański-Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-
Handlowo-Usługowym Eksport-Import Martina Walczak Mirosław z siedzibą w Żninie przy ul. 
Mickiewicza 37. Umowa najmu na czas od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. jest kolejną 
umową zawartą pomiędzy stronami, a okres na który zostały zawarte  umowy z tymi samymi 
stronami przekracza trzy lata. 

24.  w sprawie: potwierdzenia kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku hotelu 
pracowniczego zlokalizowanym na działce nr 284/21, obręb Trzcielin, gmina Dopiewo, zawartej 
przez Powiat Poznański-Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Lokal mieszkalny o pow. 16,05 m2 

znajduje się na piętrze budynku hotelu pracowniczego, zlokalizowanego  na  nieruchomości 
położonej na terenie gminy Dopiewo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb 
0009 Trzcielin, ark. mapy 1, działka nr 284/21, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00238561/1, 
w celu wykorzystania  jako lokal mieszkalny dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach 
zawartą przez Powiat Poznański-Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach z Panem Piotrem 
Pajzderskim. Umowa najmu została zawarta  na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  
i jest kolejną umową zawartą pomiędzy stronami, a okres na który zostały zawarte umowy z tymi 
samymi stronami przekracza 3 lata.  

25.  w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Powiatu 
Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury za rok 2020. Zarząd Powiatu powołał Komisję w składzie:  
a. Przewodniczący - Starosta Poznański Pan Jan Grabkowski  lub Wicestarosta Poznański Pan 
Tomasz Łubiński, 
b. Wiceprzewodniczący - Pan Piotr Burdajewicz Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu, 
c. Członkowie: 
-  Pani Grażyna Głowacka - Przewodnicząca Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady      
Powiatu w Poznaniu  
-  Pan Paweł Bocian - Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady 
Powiatu w Poznaniu 
- Pan Jacek Szeszuła - Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu                                
w Poznaniu, 
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- Pan Andrzej Wróblewicz - Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej 
- Pan Tomasz Skupio - Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. 
Komisja została powołana na okres do 30 czerwca 2021 roku i ma za zadanie dokonanie 
merytorycznej oceny wniosków i przedstawienie Zarządowi opinii. 

26.  w sprawie: zatwierdzenie rozliczenia dotacji udzielonej w 2020 roku Miastu Poznań na zwrot 
kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na 
terenie Poznania. Rozliczenie dotacji stanowi załącznik do uchwały. Na podstawie zawartego 
porozumienia Powiat Poznański udzielił Miastu Poznań dotacji w wysokości 59.228,00 zł  
z przeznaczeniem na zwrot kosztów rehabilitacji. Rzeczywisty koszt  ww. zadania wyniósł 63.284,62 
zł i był wyższy o 4.056,62 zł od przekazanej w 2020 r. dotacji. Ww. różnica została przekazana Miastu  
Poznań w dniu 24.02.2021 r. 

27.  w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego 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 nr ZP.272.00044.2020 
część 2, z dnia 03.12.2020 r., dotyczącej ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej 
Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: Compensa 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, Warszawa, która 
zaoferowała realizację zamówienia za kwoty: 
- cena za ubezpieczenie przez okres 12 miesięcy 1 sztuki motocyklu, samochodu osobowego oraz 
osobowo-ciężarowego o ładowności do 750 kg przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu nie więcej 
niż 9 osób łącznie z kierowcą niedopuszczonego do ruchu - 600,00 zł, 
- cena za ubezpieczenie przez okres 12 miesięcy 1 sztuki samochodu ciężarowego oraz ciężarowo 
-osobowego o dmc do 3,5t i ładowności pow. 750 kg do 2,0 t niedopuszczonego do ruchu  
- 1.000,00 zł.  
Umowa będzie realizowana do wykorzystania kwoty 12.000,00 zł brutto. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 31.12.2023 r. Zadanie będzie realizowane                                   
w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac do usług będących 
przedmiotem zawartej umowy nr ZP.272.00044.2020 część 2, z dnia 03.12.2020 r., dotyczącej 
ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych 
jednostek  organizacyjnych.  

28.  w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielnie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 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. Zarząd Powiatu zatwierdził w zakresie:  
- część nr 1 - pracownia technologii przetwarzania drewna, wybór oferty złożonej przez 
Megamaszyny Rafał Pajek, 47-175 Spórok, ul. Guznera 55, na kwotę 498.244,00 zł brutto.  
- część nr 2 - pracownia tapicerska, wybór oferty złożonej przez Megamaszyny Rafał Pajek, 47-175 
Spórok, ul. Guznera 55, na kwotę 453.675,0,00 zł brutt. 

29.  w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. na szlaku II wojny światowej 
oraz przeznaczenia środków finansowych. Zarząd Powiatu stwierdził celowości realizacji ww. 
zadania za kwotę 7.000,00 zł brutto przez Fundację Muzeum Arkadego Fidlera, z siedzibą  
w Puszczykowie w ramach tzw. „małego grantu”.  

30.  w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań w odniesieniu do lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zarząd Powiatu zdecydował przeznaczyć kwotę  
w wysokości 80.000,00 zł na wykonanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa, realizowanego w 2021 r. w imieniu Starosty Poznańskiego przez Nadleśnictwa:  
- Babki: 28.800,00 zł,  
- Czerniejewo: 5.280,00 zł,  
- Konstantynowo: 30.080,00 zł, 
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- Łopuchówko: 15.840,00 zł. 
31.  w sprawie: organizacji Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” oraz przyjęcia 

treści Regulaminu Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. Organizatorem 
konkursu, który jest adresowany do małych, średnich i mikroprzedsiębiorców oraz startupów  
z terenu Metropolii Poznań, jest Starosta Poznański. Regulamin konkursu stanowi załącznik do 
uchwały.  

32.  w sprawie: zakupu oprogramowania do anonimizacji dokumentów. Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zakup oprogramowania ABBYY FineReader 15 Corporate - 5 licencji dostępnych od firmy  AutoID 
Polska S.A., ul. Wł. Żeleńskiego 103, Kraków. Całkowity koszt zlecenia nie przekroczy kwoty 
18.522,82 zł brutto.  

33.  w sprawie: zakupu sprzętu komputerowego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup Komputera HP 
ProDesk 600SFF G5 - 2 szt., drukarki OKI B432dn - 1 szt., czytnika kart inteligentnych Ominikey - 
3021 -2 szt. od firmy Sevencomp ul. Grudzińskiego 50, Swarzędz. Całkowity koszt zakupu wynosi 
8.548,50 zł brutto. 

34.  w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na usługę druku i zamieszczenie dodatku „Prasowa 
Powiatowa17.” w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim w jego części regionalnej (Wielkopolska) oraz 
w lokalnym serwisie internetowym gazety. Zarząd Powiatu zatwierdził  wybór oferty złożonej przez 
Agora S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, Poznań, w której zaproponowano na 
potrzeby porównania ofert realizację zamówienia za kwotę 54.000,00 zł brutto. Umowa będzie 
realizowana do wykorzystania kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 
zamówienia, tj. 78.000,00 zł brutto.   

35.  w sprawie: potwierdzenia kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku hotelu 
pracowniczego zlokalizowanym na działce nr 284/21, obręb Trzcielin, gmina Dopiewo, zawartej 
przez Powiat Poznański-Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Umowa dotyczy lokalu mieszkalnego 
o pow. 51, 3 m2, znajdującego się na piętrze budynku hotelu pracowniczego, zlokalizowanego na 
nieruchomości położonej na terenie gminy Dopiewo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
jako: obręb 0009 Trzcielin, ark. mapy 1, działka nr 284/21, zapisanej w księdze wieczystej nr 
PO1P/00238561/1, w celu wykorzystania jako lokal mieszkalny dla pracownika DPS w Lisówkach, 
zawartą przez Powiat Poznański-DPS z Panią Dorotą Kawał. Umowa najmu zawarta została na czas 
oznaczony od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

36.  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. Zarząd Powiatu postanowił 
upoważnić przedsiębiorcę „PERS” Roman Pers, z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Szkółkarska 4, 
prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdu (Renault 
Clio,  nr rejestracyjnym PZ 884PV). 

37.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy  nr ZP.272.00032.2020 z dnia 
09.10.2020 r. Umowa dotyczy dostawy energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby 
jednostek Powiatu Poznańskiego z ENEA S. A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, zwiększającego 
moc umowną dla budynku biurowego przy ul. Franowo 26, w Poznaniu, do wartości 100 kW. 

38.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy nr ZP.272.00032.2020 z dnia 
09.10.2020 r. Umowa dotyczy dostawy energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby 
jednostek Powiatu Poznańskiego z ENEA S. A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, zwiększającego 
moc umowną dla Ośrodka Szkoleniowego w Skrzynkach, Plac Parkowy 1, do wartości 50 kW.  

39.  w sprawie: ogłoszenia wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie Kostrzyn, obręb Siedlec, działki 
nr 207/4 oraz 208/4. Działka została oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb 0013 Siedlec, ark. 
mapy 1, działki nr 207/4 o pow. 0,5058 ha i nr 208/4 o pow. 0,3135 ha, zapisanej w księdze 
wieczystej KW nr PO1F/00033879/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni jako własność 
Powiatu Poznańskiego. Szczegółowe informacje dotyczące wyniku przetargu zostały określone  
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w załączniku nr 1 do uchwały. Cena wywoławcza wynosiła 290.000,00 zł. W wyniku 
przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy nieruchomości. 

40.  w sprawie: powołania Komisji do spraw oceny wniosków i rozliczenia dotacji celowych na likwidację 
źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Regulamin pracy Komisji 
stanowi załącznik do uchwały. 

41.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu zaakceptował projekt 
umowy o podwykonawstwo nr 3/S/2021, dotyczącej wykonania robót w zakresie instalacji 
sanitarnych dla prac przewidzianych zakresem umowy nr ZP.272.00085.2020 realizowanej przez 
Przedsiębiorcę Tomasza Plewę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Plewa 
Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji w Poznaniu, ul. M. Jackowskiego 52, przedstawiony przez 
Wykonawcę DOTA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy Perzyckiej 22, zgodnie  z umową 
wykonawczą nr ZP.272.00037.2019, z dnia 26.11.2019 r., na wykonanie zadania inwestycyjnego  
pn.: Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-
konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego.  

42.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania za 2020. z wykonania przez Powiat Poznański dotacji 
celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
dotacji celowych przekazanych gminom na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji dotowanych 
zadań zawiera sprawozdanie stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. 

43.  w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu czynszu  najmu lokalu mieszkalnego, 
stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego, położonego w Mosinie ul. Topolowa 2, 
wynajmowanego przez Panią  (…) od Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na umorzenie należności w kwocie ogółem 3.894,21 zł, zgodnie z wnioskiem. 

44.  w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na działania informacyjno-promocyjne związane  
z organizacją i przebiegiem XVIII edycji Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. 
Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć środki w kwocie 23.894,00 zł na:  
- kampanię informacyjno-promocyjną na antenie telewizji WTK (Wielkopolska Telewizja Kablowa 
Sp. z o.o.) w kwocie 12.423,00 zł, 
- produkcję i emisję spotów informujących na antenie Meloradio (Eurozet sp. z o.o.) w kwocie 
3.075,00 zł,  
- emisję spotów informujących na antenie Radia Emaus (Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o.) 
w kwocie 2.000,00 zł, 
- emisję spotów informujących na antenie Radia Eska  (Time S.A.)w kwocie 6.396,00 zł.  
Ww. działania emitowane będą na przedmiotowych antenach na podstawie mediaplanów 
ustalonych z każdym z podmiotów, w okresie od marca do końca czerwca 2021 r.   

45.  w sprawie: zatwierdzenia rozliczeń dotacji ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2020 
na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu 
poznańskiego. Rozliczenie dotacji stanowi załącznik do uchwały. Łącznie z budżetu Powiatu 
Poznańskiego  w 2020 r. wydatkowano 1.480.836,00 zł na dofinansowanie kosztów działalności  
8 warsztatów terapii zajęciowej, działających w powiecie poznańskim, które dysponowały łącznie 
289 miejscami. Suma niewykorzystanych dotacji wyniosła łącznie 328.213,71 zł. Kwoty zostały 
zwrócone na rachunek bankowy Powiatu Poznańskiego zgodnie z ww. załącznikiem. Zgodnie  
z rozliczeniem dotacji, kwoty dla poszczególnych siedzib warsztatów terapii zajęciowej kształtowały 
się następująco: 
1. Konarzewo - przekazana kwota dotacji wynosiła 430.416,00; rozliczona - 202.679, 30 zł, kwota 

dotacji do zwrotu - 227.736,70 
2. Owińska - kwota przekazana - 163.968,00 zł; rozliczona - 130.035,49 zł; do zwrotu - 33.932,51 zł 
3. Swarzędz - kwota przekazana - 230.580,00zł; rozliczona  165.538,28 zł; do zwrotu - 65.041,72 zł 
4. Drzązgowo - kwota przekazana - 102.480,00 zł; rozliczona - 102.480,00 zł  
5. Tarnowo Podgórne - kwota przekazana - 169.092,00 zł, rozliczona - 169.092,00 zł 
6. Murowana Goślina - kwota przekazana - 128.100,00 zł, rozliczona - 126.609,46 zł; do zwrotu -

1.490,54 zł 
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7. Pobiedziska - kwota przekazana - 128.100,00 zł, rozliczona - 128.100,00 zł  
8. Luboń - kwota przekazana - 128.100,00 zł, rozliczona - 128.087,76 zł; do zwrotu - 12,24 zł. 

46.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę paliwa 
gazowego dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej  
w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy. 2. Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków Zamówienia.  
3. Powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się PGNiG Obrót 
Detaliczny  Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, Warszawa. Wykonawca jest jedynym Podmiotem, który 
może świadczyć usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Warunki świadczenia dostaw 
gazu określone zostaną w umowie zawartej z Wykonawcą dla ww. punktu odbioru.    

47.  Decyzja (GN.N.6844.15.2020) dotycząca przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony 
Domowi Dziecka w Kórniku-Bninie zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Poznańskiego, położonych w gminie Kórnik, oznaczonych w ewidencji gruntów:  
- obręb Bnin, arkusz mapy 8, działka nr 613/2 o pow. 0,0941 ha, zapisana w księdze wieczystej  
KW nr PO1D/00032904/2, 
-  obręb Bnin, arkusz mapy 8, działka nr 613/3 o pow. 1,1837 ha, zapisana w księdze wieczystej  
KW nr PO1D/00065603/2, 
- obręb Bnin, arkusz mapy 8, działka nr 613/5 o pow. 0,0676 ha, zapisana w księdze wieczystej  
KW nr PO1D/00065301/5, 
-  obręb Bnin, arkusz mapy 8, działka nr 613/6 o pow. 2,6233 ha, zapisana w księdze wieczystej  
KW nr PO1D/00065300/8. 

48.  Decyzja dotycząca przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Domowi Dziecka nr 2  
w Kórniku-Bninie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, 
położoną w gminie Kórnik, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Bnin, arkusz mapy 8, działka nr 
613/4 o pow. 0,0682 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1D/00065302/2.  

49.  w sprawie: przeprowadzenia w 2021 roku kontroli w szkołach i placówkach niepublicznych na 
terenie powiatu poznańskiego. Zarząd Powiatu uchwalił plan przeprowadzenia kontroli 
prawidłowości pobrania dotacji przez szkoły i placówki  niepubliczne na terenie powiatu 
poznańskiego, zgodnie z załącznikiem do uchwały. Kontrola obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 
31 grudnia 2019 r. Kontrolą objęte zostaną następujące szkoły i placówki niepubliczne:  
1. Liceum Ogólnokształcące do Dorosłych „LIDER” w Pobiedziskach, dla której organem 

prowadzącym jest Pani Małgorzata Szlązak, 
2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kostrzynie, dla którego organem prowadzącym jest 

Fundacja „PRO VOBIS”, 
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER” w Buku, dla którego organem prowadzącym jest 

Pani Małgorzata Szlązak, 
4. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Swarzędzu, dla którego organem 

prowadzącym jest Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu.  
50.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie przeglądów serwisowych urządzeń 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz na usuwanie drobnych ich awarii w obiektach Powiatu 
Poznańskiego w okresie od 22.03.2021 r. do 31.12.2022 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
udzielenie zamówienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Cool-Art. 
Szymon Trybuś z siedzibą w Konarzewie, ul. Krokusowa 8 na wykonanie przeglądów serwisowych 
urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz na usuwanie drobnych ich awarii w budynkach                    
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, Słowackiego 8, Zielonej 8 oraz w pomieszczeniach Filii WKiT 
w Stęszewie i Pobiedziskach. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 57.450,00 zł brutto, w tym: 
1) 26.000,00 zł brutto - Poznań, ul. Jackowskiego 18, 
2) 18.000,00 zł brutto - Poznań, ul. Słowackiego 8, 
3) 2.450,00 zł brutto - Filie Wydziału Komunikacji i Transportu (Stęszew, ul. Poznańska 20, 

Pobiedziska, ul. Kościuszki 4) 
4) 11.000,00 zł brutto - Poznań, ul. Zielona 8.  
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51.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę foteli biurowych do budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 firmie: Mebarto Design, ul. Roberta  Kocha 14, 
61-407 Poznań. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 16.645,00 zł brutto.  

52.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021. 
53.  w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach dla osób w podeszłym wieku 
oraz osób przewlekle somatycznie chorych. 

54.  w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie okresu realizacji zamówienia publicznego udzielonego 
na podstawie Umowy nr ZP.272.00078.2020 zawartej w dniu 4 grudnia 2020 r., w zakresie 
świadczenia usługi całodobowej ochrony mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony 
fizycznej stałej w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Franowo 26 wraz z terenem przyległym. 
Zmianie ulega także łączna wysokość wynagrodzenia za całość przedmiotu Umowy, realizowanej 
przez konsorcjum firm pod nazwami:  
1) Lider - PTOTECTOR Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk,  
2) Partner - FIDES AMM Sp. z o.o., ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań,  
3) Partner - TS SERWICE Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 31, 60-476 Poznań.  
Okres realizacji ww. zamówienia publicznego zostanie wydłużony na czas określony od dnia  
1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. Łączna wartość zamówienia wyniesie 90.717,18 zł brutto, 
z podziałem na poszczególne lata:  
1) Rok 2020 - 9.438,78 zł brutto 
2) Rok 2021 - 81.278,40 zł brutto. 

55.  w sprawie: wznowienia serwisów producenckich na urządzenia sieciowe. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na wznowienie serwisów producenckich dla czterech urządzeń Cisco WS-C3850-12-XS-S na 
okres 1 roku. Całkowity koszt wznowienia serwisów wyniesie 18.429,09 zł brutto. Zadanie zostanie 
zrealizowane przez firmę Grandmetric, ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań.  

56.  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zakup usługi pobrania wymazów i przebadania 
w kierunku SARS-CoV-2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Instytutem Genetyki 
Człowieka PAN w Poznaniu, ul. Strzeszyńska  32, Poznań, na podstawie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedmiotem umowy jest zakup 
usługi polegającej na pobraniu wymazu i przebadaniu w kierunku SARS-CCoV-2 materiału 
biologicznego 175 osób -wytypowanych do badania na podstawie zidentyfikowanego zagrożenia 
epidemiologicznego wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, pracowników 
jednostek organizacyjnych oraz podopiecznych  jednostek organizacyjnych (m.in. domy dziecka, 
OWR, OIK). Koszt zakupu wyniesie 59.500,00 zł brutto. Umowa zostaje zawarta na okres do 31 
grudnia 2021 roku.  

57. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. Treść ogłoszenia 
stanowi załącznik do uchwały. 

58.  w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Luboniu. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały.  

59.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w ramach  
zadania polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych  do umowy nr 
ZP.272.00037.2019 z dnia 26.11.2019 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Modernizacja 
zabytkowego dworu, zlokalizowanego w Skrzynkach, Plac Parkowy 1, na potrzeby ośrodka 
szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia NWZ, 3. Powołania 
komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Firmę Budowlaną DOTA Sp.                
z o.o. Sp. k., ul. Perzycka 22, Poznań.  

60.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa ulicy Towarowej, „bez  nazwy”  
w Komornikach, Plewiskach”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję.  
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61.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Dojazd w Plewiskach”. Zarząd 
Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję. 

62.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze 
powiatowej nr 2450P Rybojedzko -Sapowice -Strykowo, (Etap I Sapowice-Strykowo) od km 0+000 
do km 3+650”, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie 
ww. inwestycję.  

63.  w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji w roku 2021 na 
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych 
na terenie powiatu poznańskiego. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do uchwały. Komisja 
została powołana do dnia 31 grudnia 2021 r.   

64.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni hotelarskich, 
zlokalizowanych w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. 
Szamotulska 24 oraz w placówce oświatowej w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, wchodzącej                           
w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, z podziałem na 2 części. 
2. Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. Do 
wzięcia udziału w negocjacjach zaproszono GLADIUS Jerzy Siemieniuch, ul. Słoneczna 13, Poznań.  

65.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz  
z odprowadzeniem wód opadowych z opaski budynku szkoły Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 2. Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków Zamówienia. 
3. Powołania komisji przetargowej. Termin wykonania zamówienia zaplanowany został na okres 3 
miesięcy od dnia podpisania umowy.  

66.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie ul. Obornicka 1. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania 
komisji przetargowej.  

67.  w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznak honorowych „Za zasługi dla województwa 
wielkopolskiego” Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Murowanej Goślinie oraz jego członkom 
(…). Ww. wniosek stanowi załącznik do uchwały.  

68.  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. Zarząd Powiatu upoważnił Zastępcę 
Dyrektora Wydziału Gabinet Starosty do składania oświadczeń woli w zakresie wydatkowania                        
w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności Powiatu - jednorazowo do kwoty 5.000,00 zł brutto.  

69.  w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na działania informacyjno-promocyjne związane                 
z produkcją i emisją spotów radiowych z życzeniami wielkanocnymi starosty poznańskiego  
z zarządem powiatu. Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 7.712,10 zł na: 
- produkcję i emisję spotów informacyjnych na antenie Meloradio (Eurozet Sp. z o.o.) w kwocie 
2.214,00 zł, 
- emisję spotów informacyjnych na antenie Radia Emaus (Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o.) 
w kwocie 922,50 zł 
- emisję spotów informacyjnych na antenie Radio Eska (Grupa ZPR Media) w kwocie 4.575,60 zł. 
Powyższe nagrania emitowane będą na przedmiotowych antenach na podstawie mediaplanów 
ustalonych z każdym z podmiotów, w okresie od końca marca do początku kwietnia 2021 r.  

70.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na sukcesywny zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz usług  
w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów służbowych będących w użytkowaniu 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, poprzez wydanie kart paliwowych umożliwiających zakup 
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bezgotówkowy. 2.Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji 
przetargowej. Termin realizacji zadania zaplanowany został na okres 24 miesięcy.  
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 
1) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Kobylniki rejon ul. Tarnowskiej,  
2) uzgodnienia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

osiedla Morskiego w Lusówku.   
3) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Rokietnica dla działek nr 744, 745 i 746, gm. Rokietnica.. 
4) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Skórzewo, w rejonie ulicy Akacjowej i Jarzębinowej, gm. Dopiewo.  
5) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Zakrzewo, w rejonie ul. Sosnowej, gm. Dopiewo.  
6) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Więckowice, w rejonie jeziora Niepruszewskiego, ulicy Zbożowej, Czeremchowej i Jarzębinowej, 
gm. Dopiewo.  

7) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek-rejon ulic 
Nektarowej i Krótkiej.  

8) nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Trzcielin, w rejonie ulicy Leśne Zacisze, Pułkownika Andrzeja Kopy, Łabędziej, Przepiórczej, Słowiczej  
i Żurawiej, gmina Dopiewo. Projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzonej, 
tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg 
wewnętrznych. Droga powiatowa nr 2402P-ul. Pułkownika Andrzeja Kopy (klasy Z) znajduje się na 
granicy opracowania. Przedłożony do uzgodnień projekt planu nie spełnia wymagań art. 43 ustawy  
o drogach publicznych (Dz.U z 2020r. poz. 470 z późn. zm.), który mówi, że obiekty budowlane przy 
drogach oraz niebędące obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza 
obszarami zabudowanymi, powinny być usytuowane w odległości co najmniej 20 m od zewnętrznej 
krawędzi jezdni (w przypadku dróg powiatowych). Ponadto zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 5 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie droga klasy Z powinna mieć 
powiązania z drogami wszystkich klas, 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 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. Nie 
wyraża się zgody na włączenia do drogi powiatowej 2402P klasy zbiorczej (Z) dróg oznaczonych jako 
9KDW i 10 KDW oraz na bezpośrednie zjazdy 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U. W związku 
z powyższym obsługa komunikacyjna powyższych terenów powinna odbywać się z terenów dróg 
wewnętrznych oraz dróg publicznych klasy dojazdowej. Sugeruje się, aby tereny oznaczone MN/U 
włączyć do drogi powiatowej poprzez drogę serwisową, która da możliwość dojazdu, postoju oraz 
lokalizacji infrastruktury technicznej dla terenu osiedla. 

9) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Zakrzewo, w rejonie ul. Długiej (część działki o nr. ewid. 92/44), gm. Dopiewo.  

10) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana i Śremskiej w Mosinie.  

11) nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki-część I, gm. Swarzędz.  
Projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy 
usługowej - usług sportu i rekreacji, teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów, magazynów 
lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
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i ogrodniczych, teren lasu, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny infrastruktury 
technicznej, tereny infrastruktury technicznej, elektroenergetyki, teren drogi publicznej klasy 
głównej, tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej, tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny dróg wewnętrznych-ciągi pieszo-jezdne, teren komunikacji kolejowej.  
W granicach opracowania przebiega droga powiatowa na 2407P relacji Koziegłowy-Kicin-Mielno                     
-Wierzonka-Kobylnica-Gruszczyn-Swarzędz (ulice Cieszkowskiego, Polna). Wskazuje się, że należy 
skoordynować przedmiotowy projekt z koncepcją planowanej inwestycji pn.: „Budowa wiaduktu 
kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407P 
Koziegłowy-Swarzędz w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532 linii 
kolejowej nr 353, w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach 
linii kolejowych z drogami-etap III" w systemie „projektuj i buduj". Po przeanalizowaniu załącznika 
graficznego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zarząd Powiatu w Poznaniu 
informuje o niezgodności granicy działek niewłączonych w pas drogowy drogi powiatowej nr 2407P. 
Na skrzyżowaniu terenów oznaczonych jako 3KD-Z z 4KD-Z, część działki (zatoka i chodnik) o nr 
ewid.: 85/5 obręb Gruszczyn oraz na terenie oznaczonym jako 1US, 3MN/U, działki o nr ewid. 183/1 
i 184/4, obręb Gruszczyn powinny zostać włączone do drogi powiatowej zgodnie z granicami 
własności Powiatu Poznańskiego. Na terenie oznaczonym jako 1KDZ, nie ujęto w pas drogowy drogi 
powiatowej działek nr ewid.: 226/3 i 226/7. Na skrzyżowaniu terenów oznaczonych jako 3KD-Z                      
z 1KD-Z i 4KD-Z należy wyłączyć z drogi powiatowej skos przy 9ZI i 6MN/U (część dz. o nr ewid.: 176 
i 175/4), skos przy 10ZI i 5MN/U (część dz. o nr ewid.: 228/1 i 229/1), skos przy 8ZI (część dz. o nr 
ewid.: 179) oraz skos przy 7MN/U i 11ZI (część dz. o nr ewid.: 229/1). Od ronda ul. 
Katarzyńska/Swarzędzka do nowo powstającej drogi 3KD-Z jest ok. 190 m, co prowadzi do 
nieprawidłowej obsługi komunikacyjnej terenów. Droga klasy Z powinna mieć powiązania z drogami 
wszystkich klas, 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 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 (§ 9 ust. pkt  
5 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). Po przeanalizowaniu odległości projektowanego skrzyżowania (3KD-
Z) do istniejącego ronda wskazuje się, że odległość ta wynosi około 190 m, jest to teren 
zabudowany, należy zatem uzasadnić zlokalizowanie nowego skrzyżowania w powyższej odległości. 
Ponadto obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego jako 2U należy zaplanować z 3KD-L poprzez 
37KDW. Na załączniku graficznym dla terenu P/U brak jest wymiaru linii zabudowy. Na terenach 
oznaczonych jako 1US, 3MN/U, P/U i 5MN/U linię zabudowy należy zlokalizować na min. 8 m od 
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych z 
dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) z dopuszczeniem linii zabudowy dla 
istniejących budynków. Jednocześnie wskazuje się, że na załączniku graficznym niniejszego planu 
nie został wskazany teren oznaczony jako 2KDZ. 

12) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w rejonie cmentarza, ulicy Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo ark. 9. 
 

IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 
1. w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla 

policjantów Komendy Miejskiej Policji, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na 
terenie Powiatu Poznańskiego.  

2. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Czerwonak. 
3. w sprawie: powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi nr 2061P i 2427P. 
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4. w sprawie: powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania  
publiczną droga powiatową nr 2431P-ul. Sucholeską m. Suchy Las. 

5. w sprawie:  określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów 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. 

6. w sprawie: zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego 
2021-2026. 

7. w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na 
lata 2021-2026”. 

8. w sprawie: przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2021-2026”. 

9. w sprawie: składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół 
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański od roku szkolnego 2021/2022. 

10.  w sprawie: określenia realizowanych przez powiat poznański zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje tych zadań w roku 2021. 

11.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021.  
12.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.  
13.  w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Gminie Buk.  
14.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kórnik.  
15.  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty 

edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego. 
16.  w sprawie: udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru 

Muzycznego, w celu wsparcia jego bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na lata 
2021-2023.  

 
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 zawiadomieniem:  

- o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Średzkiej/drogi powiatowej  
nr 2439P/ na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie, gmina 
Swarzędz, wraz z budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-chłonno-odparowującego 
oraz budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kv z oświetleniem, budową kanału 
technologicznego, wycinką drzew kolidujących z inwestycją.  
- o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Katarzyńskiej w Gruszczynie (od ul. 
Swarzędzkiej do ul. Promyk) i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału 
dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.  

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Państwowej Komisji Wyborczej PKW w sprawie 
aktualizacji  informacji zawartych w Rejestrze Korzyści. PKW  zwraca uwagę na weryfikację                                 
i ewentualne uaktualnienie danych osób zobowiązanych do złożenia informacji do Rejestru 
Korzyści.  

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą przyznania dyrektorom szkół i placówek, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, dodatku motywacyjnego.  

5. Zarząd Powiatu uznał za zasadne zorganizowanie nauczania indywidualnego:  
-  dla ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów 
Pułku w Owińskach, w wymiarze 6 godzin tygodniowo, do 30 czerwca 2021 r., 
- dla ucznia klasy I a technikum w ZS w Mosinie w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca zajęć 
dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021.  
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6. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie przyłącza światłowodowego z wykorzystaniem 
istniejącej w budynku infrastruktury firmy INEA SA, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
mającego siedzibę na I piętrze w budynku Powiatu Poznańskiego, położonym przy ul. Słowackiego 
8 w Poznaniu, zgodnie z pismem Wydziału Gospodarowania Mieniem z dnia 23.02.2021 r.  

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat Poznański na rok szkolny 2021/2022.  Oferty edukacyjne upublicznione 
zostaną na stronie internetowej NABÓR, z której korzystać mogą kandydaci do szkół 
ponadpodstawowych. Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. uczniowie będą mogli składać wnioski                          
o przyjęcie do wybranych placówek. 

8. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury mającej na celu przedłużenie powierzenia 
stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub 
placówki, na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2026 roku, jednak nie krótszy niż  jeden rok szkolny.  

9. Zarząd Powiatu  wyraził zgodę na wszczęcie procedury mającej na celu ogłoszenie konkursów na 
kandydatów na stanowisko dyrektora dla następujących szkół i placówek: 
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach  
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu. 

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu w dniach od 02.02.2021 r. do 12.02.2021 r. 
Kontrola dotyczyła prowadzenia okresowych inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych 
Powiatu Poznańskiego, w tym w szczególności drogą spisu z natury środków trwałych i wyposażenia 
oraz sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych po poprzednich kontrolach. Okres objęty 
kontrolą obejmował ostatnią inwentaryzację przeprowadzoną w drodze spisu z natury oraz 2020 
rok. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 22.02.2021 r.  

11.  Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą 
problemową przeprowadzoną w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu 
w dniach od 15.01.2021 r. do 26.01.2021 r. Kontrola dotyczyła prowadzenia okresowych 
inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, w tym w szczególności  drogą 
spisu z natury środków trwałych i wyposażenia oraz sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń 
pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą obejmował ostatnią 
inwentaryzację przeprowadzoną w drodze spisu z natury oraz 2020 rok. Ustalenia kontroli zawarte 
zostały w protokole z dnia 05.02.2021 r. 

12.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą zadania pn.: Modernizacja zabytkowego dworu 
w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Firma 
DOTA Sp. z o.o. Sp. k. poinformowała o wstrzymaniu robót budowlanych na obiekcie zabytkowego 
dworu w Skrzynkach do dnia 24.03.2021 r., z powodu konieczności utrzymania izolacji 
pracowników.  

13.  Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z wnioskiem i wyraził zgodę na uruchomienie na terenie 
Gminy Komorniki punktu konsultacyjnego poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Inspektor-Wydział Organizacyjny 
Poznań, 22.03.2021 r.  


