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OP.0021.3.2021 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 
od 22 marca 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r.  

 
I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 

W okresie od 22 marca  2021 roku do 23 kwietnia 2021 roku odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
1. 22 marca 2021 r., godz. 1545, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

2. 25 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 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

3. 30 marca 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 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

4. 1 kwietnia 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 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

5. 8 kwietnia 2021 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
oraz 
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska 

6. 12 kwietnia 2021 r., godz. 1330, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

7. 15 kwietnia 2021 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
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Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

8. 19 kwietnia 2021 r., godz. 1110, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
Oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

9. 20 kwietnia 2021 r., godz. 1300, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

10. 22 kwietnia 2021 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 

 
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 

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

2. w sprawie stwierdzenia niecelowości realizacji zadania publicznego pt. Letni obóz sportowy. Zarząd 
Powiatu stwierdził niecelowość realizacji ww. zadania przez Klub Sportowy „AVIA” z siedzibą  
w Kamionkach w ramach tzw. „małego grantu” z powodu braku środków, 

3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie ogrodzenia  budynków szeregowych 
w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą 
Wojciechem Lewandowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MENOS Wojciech 
Lewandowski w Poznaniu, ul. Christiana Andersena, nr 20F. Wartość prac ustalono na kwotę 
47.355,00 zł brutto, 

4. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie zadań edukacyjnych realizowanych 
przez szkoły z terenu powiatu poznańskiego. Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 
4.800,00 zł na dofinansowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez szkoły z terenu 
powiatu poznańskiego, na zakup nagród dla uczestników: 
- Konkursu „Matematyka bez granic – Senior”, organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące 

im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym – 2.000,00 zł,  
-  XX Ponadgminnego Konkursu Języka Angielskiego „TAKE ON SIX”, organizowanego  przez Szkołę 

Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie 800,00 zł, 
-  XXI Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mól książkowy”, organizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie – 2.000,00 zł, 
5. w sprawie wydania opinii w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury dla 

realizacji zadania pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” - Linia kolejowa nr 395 od km 
2.629 do km 2.696. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 
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6. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa ul. Źródlanej w Czerwonaku”. 
Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 

7. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1926/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14.01.2021r.  
w sprawie uchwalenia planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 
2021, 

8. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021, 
9. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2020. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu poznańskiego za rok 2020 oraz  informację o stanie 
mienia powiatowego na dzień 31.12.2020 r. zostało przekazane Radzie Powiatu w Poznaniu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 

10. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa infrastruktury na terenie aktywizacji 
gospodarczej w Złotkowie - rejon pomiędzy ul. Pawłowicką, torami kolejowymi, ul. Sobocką  
i ul. Obornicką w Złotkowie”, gm. Suchy Las. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 

11. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych  
z pomocy społecznej polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022 oraz naboru kandydatów 
reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej. Ogłoszenia o otwartych 
konkursach ofert stanowią załączniki 1 i 2 do uchwały. Szczegółowe warunki naboru określa 
ogłoszenie o naborze kandydatów.  
- Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych w latach 2021-2022 zostanie zrealizowane  

w terminie  od 15.05.2021 r. do 31.12.2022 r. za kwotę 376.000,00 zł brutto, w tym, w roku 2021 
- 126.000,00 zł i w roku 2022 -250.000,00 zł.  

- Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022 zostanie 
zrealizowane w terminie od 15.05.2021 r. do  31.12.2022 r. za kwotę 1.320.000,00 zł brutto,  
w ty,  w roku 2021 - 430.000,00 zł i w roku 2022 -890.000,00 zł, 

12. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Porannej w m. Plewiska”. Zarząd 
Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 

13. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 
polegającego na prowadzeniu Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 
poznańskiego w 2020 r. Rozliczenie ww. dotacji przez organizacje pozarządowe zostało zawarte  
w załączniku do uchwały. Powiat Poznański zawarł umowy z trzema organizacjami społecznymi na 
prowadzenie 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i przekazał dotacje w łącznej wysokości 
480.480,00 zł, z której wydatkowano łącznie 480.319,93 zł,  

14. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 
polegającego na przeprowadzeniu edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 r. 
Rozliczenie ww. dotacji przez organizacje pozarządowe zostało zawarte w załączniku do uchwały. 
Powiat Poznański przekazał dotacje w łącznej wysokości 31.680,00 zł, z której wydatkowano łącznie 
31.344,00 zł, 

15. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora „Programu polityki 
zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” w 2021 roku 
(kontynuacja). Szczepienie będzie obejmować dziewczęta i chłopców urodzonych w 2007 roku  oraz 
uzupełniająco dla dziewcząt i chłopców, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki  
w ramach programu realizowanego w 2020 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, 
zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na stronie internetowej Powiatu 
Poznańskiego oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Treść ogłoszenia stanowi załącznik 
nr 1 do uchwały. Zarząd Powiatu zatwierdził szczegółowe warunki konkursu ofert - stanowiące 
załącznik nr 2 do uchwały, projekt umowy - stanowiący załącznik nr 3 do uchwały, wzór formularza 
ofertowego -stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Zarząd Powiatu powołał komisję 
konkursową. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik nr 5 do uchwały. Kwota przeznaczona na 
realizację Programu w 2021 r. wynosi maksymalnie 566.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane 
do 31 grudnia 2021 r., 
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16. w sprawie 1. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo -
wychowawczej w Swarzędzu, ul. Cmentarna, 2. Odtajnienia zastrzeżonych przez Wykonawcę 
dokumentów  zawierających protokoły  odbioru robót i potwierdzenie wpłaty wadium. Zarząd 
Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez EKSPERTIS BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. k.,  
ul. Nieszawska 1, Poznań, w której zaproponowano realizację zadania za kwotę 5.787.150,00 zł 
brutto, z terminem gwarancji 120 miesięcy. Odtajnia się zastrzeżone przez POZ BRUK Sp. z o.o.  
Sp. J., Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica, dokumenty zawierające protokoły odbioru robót 
i potwierdzenie wpłaty wadium, 

17. w sprawie wymiany uszkodzonej kamery. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup kamery AXIS: 
P1 375-E -1 szt. od firmy T.T. Systems s.j. ul. Łużycka 40, Poznań. Całkowity koszt zakupu wynosi 
5.879,40 zł brutto. Naprawa uszkodzonej kamery nie jest możliwa z powodu wycofania tego modelu 
z rynku, 

18. w sprawie zatwierdzenia rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji budżetowej udzielonej 
niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym, 

19. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ul. Strumykowej, Jowisza, Tęczowej, 
Porankowej i Księżycowej w Skórzewie”, gm. Dopiewo. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. 
inwestycję,  

20. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadnia publicznego pt. Projekt OFF Opera 2021 – 
program edukacyjny oraz przeznaczenia środków finansowych. Zarząd Powiatu postanowił 
przekazać środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł brutto Stowarzyszeniu Młodych Animatorów 
Kultury, z siedzibą w Poznaniu w ramach tzw. „małego grantu”. Oferta została zamieszczona na  
7 dni w BIP, na tablicy ogłoszeń w Starostwie oraz na stronie www.powiat.poznan.pl. Do oferty nie 
zgłoszono żadnych uwag. Uchwała będzie podstawą do zawarcia umowy z oferentem, 

21. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie założeń optymalizacyjnych dla 
poprawy efektywności energetycznej wybranych obiektów Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Ecoterm Complex Sp. z o.o., Plac Wolności 18, Poznań. 
Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za kwotę 155.000,00 zł brutto. Termin wykonania 
zadania zaplanowany został na okres 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

22. 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.: Firmą Budowlaną DOTA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Perzycka 22, Poznań, który 
zaproponował realizację zadania za kwotę 318.246,50 zł brutto. Przeprowadzenie robót 
zaplanowano na okres do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamówienie obejmuje prace 
instalacyjne w tym m.in. wodno – kanalizacyjne oraz dotyczące centralnego ogrzewania, 

23. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją  
pn.: Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do 
przepisów ppoż. – segment A. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez „PRO-BUD” 
Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak,  
ul. J. Porazińskiej 52 w Poznaniu, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 
23.862,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres do 8 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, 

24. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  
im. Synów Pułku w Owińskach, 

25. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru  
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
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Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu upoważnił 
przedsiębiorcę „PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Szkółkarska 4, do odbioru  
z miejsca przechowywania i wykonania demontażu pojazdów (Volkswagen Passat  nr rej. PNT 
56208, Fiat Seicento nr rej. PSR 38Y2), wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego, 

26. w sprawie: przyznania Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S. A. dotacji na zakup 
sprzętu medycznego. Zarząd Powiatu przyznał Szpitalowi w Puszczykowie dotację w wysokości 
30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, tj. defibrylator Lifepak 20e, monitor 
EKG z kardiowersją, stymulacją przezskórną i pomiarem SP02, czujniki typu Nellcor i Masimo. 
Podstawą przekazania środków jest umowa określająca m.in. sposób i termin przekazania dotacji 
oraz jej rozliczenie, 

27. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. NEURO-trening dla 
mieszkańców powiatu poznańskiego oraz przeznaczenia środków finansowych. Zarząd Powiatu 
stwierdził celowości realizacji zadania publicznego pt. NEURO-trening dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego przez  Fundację ORCHidea z siedzibą w Walerianowie oraz przeznaczenia środków 
finansowych w kwocie 6.960,00 zł, w ramach tzw. małego grantu.  Oferta została zamieszczona  na 
7 dni  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.powiat.poznan.pl. 
Do oferty nie zgłoszono żadnych uwag. Uchwała będzie podstawą do zawarcia umowy z oferentem, 

28. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Limbowej  
w miejscowości Promnice, gm. Czerwonak. Zarząd Powiatu negatywnie opiniuje zaliczenie do 
kategorii dróg gminnych ul. Limbowej w miejscowości Promnice, gm. Czerwonak. Pomimo,  
iż przedmiotowa droga uzupełnia sieć dróg służących miejscowym potrzebom, to na chwilę obecną 
posiada nawierzchnię nieutwardzoną i stanowi jedynie pas wydzielony do poruszania się pojazdów 
i pieszych, 

29. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej  
nr 2445P Siedlec-Gułtowy, gm. Kostrzyn. Zarząd Powiatu pozytywnie opiniuje ww. inwestycję, 

30. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Montaż dławików kompensacyjnych mocy 
biernej w budynku biurowym przeznaczonym na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Franowo 26 w Poznaniu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Grzegorzem Józefowskim, prowadzącym działalność gospodarczą 
pod firmą Grzegorz Józefowski ZAKŁAD ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW w Poznaniu, ul. Jana Pawła 
II nr 14, na: Montaż dławików kompensacyjnych mocy biernej w budynku biurowym przeznaczonym 
na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Franowo 26 
w Poznaniu. Wartość prac ustalono  na kwotę brutto 15.252,00 zł, 

31. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Dostawę i montaż tablic informacyjnych dla 
inwestycji Powiatu Poznańskiego, dofinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-
19. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ww. umowy z Przedsiębiorcą Krzysztofem 
Prażanowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Prażanowski ENGAGE 
MEDIA w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 7C/77. Wartość prac ustalono na kwotę brutto 
6.150,00 zł, 

32. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Remont pokrycia dachu budynku 
administracyjnego Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,  
ul. Szamotulska  24. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ww. umowy ze spółką PRB ADAM 
sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Szamotułach, ul. Romana Maya 28. Wartość prac ustalono na kwotę 
brutto 21.000,00 zł, 

33. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie dotyczącej inwestycji pn.: Modernizacja 
zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu 
Poznańskiego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian zapisów w Umowie  
nr ZP.272.00037.2019, zawartej w dniu 26 listopada 2019 r., ze spółką Firma Budowlana DOTA sp. 
z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Perzycka 22, dla ww. inwestycji, dotyczących: dodatkowego 
zakresu przedmiotu umowy, zwiększenia wynagrodzenia, za wykonanie dodatkowego zakresu 
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przedmiotu umowy, o kwotę brutto 121.617,33 zł, do wysokości brutto 10.415.342,92 zł. Prace 
dodatkowe zostały ujęte w zestawieniu robót nr 5 z dnia 30.03.2021 r., 

34.  decyzja w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Ośrodkowi Interwencji 
Kryzysowej w Kobylnicy zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, 
położoną w gminie Swarzędz, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 5, 
działki nr: 79 o pow. 0,1187 ha i 80/13 o pow. 0,2227 ha, zapisane w księdze wieczystej KW nr 
PO2P/00288485/6. Ww. działki przekazuje się Ośrodkowi w celu realizacji zadań statutowych 
związanych z działalnością oświatowo-wychowawczą, 

35. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zamówienia  z wolnej ręki na dostawę paliwa gazowego dla nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału  
w negocjacjach, tj.: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z. o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, 
która zaoferowała realizację zamówienia za kwoty: 
 opłata za paliwo gazowe - 0,11383 zł kWh, 
 opłata dystrybucyjna stała - 0,00468 zł kWh/h, 
 opłata handlowa - 121,00 zł za 1 miesiąc, 
 opłata dystrybucyjna zmienna - 0,01916 zł kWh. 
Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 96.000,00 zł brutto. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 12 miesięcy, 

36. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa/przebudowa pasa drogi 
powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego 
wraz z infrastrukturą techniczną”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 

37. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Rozbudowę instalacji sanitarnej i elektrycznej 
w pracowniach, w Szkole w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie ww. umowy ze spółką JACK-BUD POLSKA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu,  
ul. Obornicka 352. Wartość prac ustalono na kwotę brutto 29 922,90 zł, 

38. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania  Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu 
udzielił pełnomocnictwa Panu Borysowi Łęgosz - przedstawicielowi EKSPERT1S BUDOWNICTWO  
sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 1, realizującemu zadanie pn.: 
Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu przy  
ul. Cmentarnej, do występowania w imieniu Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego, przed 
urzędami administracji publicznej, służbami i instytucjami w sprawach związanych z realizacją ww. 
zadania, 

39. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie podstawowym 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 bezgotówkowy. Zarząd Powiatu unieważnił postępowanie, ponieważ nie 
złożono żadnej oferty, 

40. w sprawie zatwierdzenia logotypu oraz Systemu Identyfikacji  Wizualnej dla Domu Dziecka Nr 2  
w Kórniku-Bninie, 

41. w sprawie zatwierdzenia podziału środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku  
z przyznaniem Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020. Zarząd Powiatu zatwierdził podział środków  
w związku z przyznaniem ww. Nagród. Preliminarz wydatków na powyższe nagrody stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. Zatwierdzony preliminarz stanowi podstawę do wypłaty nagród 
finansowych laureatom, 

42. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert 
na powierzenie realizacji zadań publicznych z pomocy społecznej polegających na prowadzeniu 



7 
 

mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  
w latach 2021-2022, 

43. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu zaakceptował projekt 
umowy o podwykonawstwo nr 4/S/2021, na kwotę 137.073,64 zł brutto, dotyczącej wykonania 
robót w zakresie instalacji sanitarnych dla prac przewidzianych zakresem umowy  
nr ZP.272.00011.2021, dla Przedsiębiorcy Tomasza Plewy, prowadzącego działalność gospodarczą 
pod firmą Tomasz Plewa Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji w Poznaniu, ul. M. Jackowskiego 52, 
przedstawiony Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę DOTA sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w 
Poznaniu, przy ul. Perzyckiej 22, zgodnie z umową na wykonanie podobnych robót budowlanych nr 
ZP.272.00011.2021 z dnia 08.04.2021 r., do umowy nr ZP.272.00037.2019 z dnia 26 listopada 2019 
r. dla zadania pn.: Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka 
szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, 

44. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie czynności kontrolnych realizowanych 
w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie dotacji celowych, zgodnie z uchwałą  
nr XXV/324/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami 
proekologicznymi. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z KARKON Biuro Projektów  
i Obsługi Inwestorskiej Karol Zimny, os. Orła Białego 48/10, 61 - 251 Poznań, który zaproponował 
przeprowadzenie kontroli przedwykonawczych lub powykonawczych za następujące ceny 
jednostkowe brutto: 
- w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - 88,56 zł, 
- bez zaistnienia powyższych sytuacji - 125,00 zł. 
Zadanie będzie realizowane do wykorzystania kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
wykonanie zamówienia, tj. do wysokości 96.750,00 zł brutto, w terminie do 30.11.2021 r., 

45. w sprawie wydania opinii dotyczącej projekt pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P  
w m. Kiekrz, na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie 
inwestycję dotyczącą ww. projektu, 

46. w sprawie określenia zasad używania logo Powiatu Poznańskiego, 
47. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji mapy do celów 

projektowych terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy ul. Poznańska 95, działki  
nr 80/11, 80/12, 80/13, 79 i 81/1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z Przedsiębiorcą Mariuszem Biegańskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
Prywatna Firma Geodezyjna inż. Mariusz Biegański w Poznaniu (60-688), os. Jana III Sobieskiego 
3/86, na wykonanie aktualizacji ww. mapy terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. 
Wartość usługi ustalono na kwotę brutto 1.476,00 zł, 

48. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usługi SMSApi w celu wysyłania 
do klientów urzędu wiadomości SMS. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą 
LINK Mobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101. Całkowity koszt zakupu 
wynosi 6.150,00 zł brutto, 

49. w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia publicznego pod nazwą druk i prace powiązane 
dotyczące rocznika „Kronika Powiatu Poznańskiego” w 2021 roku. Zadanie zostanie wykonane przez 
firmę: Grupa Maciaszczyk sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu. Na wydanie ww. rocznika przeznacza się 
środki w wysokości 59.600,00 zł brutto. Publikacja zostanie przygotowana, wydana i dostarczona 
do Starostwa Powiatowego w Poznaniu do dnia 29.10.2021 r., 

50. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi 
załącznik do uchwały i obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje 
problemów osób z niej korzystających, ich rozkład ilościowy, infrastrukturę, kadrę, organizacje 
pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej oraz prognozy roku następnego, 

51. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach do 
bieżącej działalności powiatu. Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Robertowi 
Leszczakowi do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Poznańskiego  
w zakresie reprezentowania Powiatu Poznańskiego przed sądami, organami administracji 
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publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach  sądowych, administracyjnych 
i egzekucyjnych związanych z działalnością bieżącą DPS w Lisówkach łącznie z prawem zawierania 
ugód. Ww. pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw pełnomocnikom 
wpisanym na listę radców prawnych lub adwokatów, 

52. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zarząd 
Powiatu upoważnił Pana Marka Borowczaka do wykonywania w imieniu Zarządu Powiatu funkcji 
zarządcy drogi, a w szczególności do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych,  

53. w spawie udzielenia upoważnienia Panu Leszkowi Garwackiemu Zastępcy Dyrektora ds. utrzymania 
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. W przypadku nieobecności Pana Marka Borowczaka 
Dyrektora ZDP w Poznaniu, Zarząd Powiatu upoważnił Pana Leszka Garwackiego do wykonywania 
funkcji zarządcy drogi i dokonywania wszystkich czynności objętych upoważnieniem udzielonym 
Panu Markowi Borowczakowi, 

54. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Markowi Bereżeckiemu Zastępcy Dyrektora ds. 
inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. W przypadku jednoczesnej nieobecności 
Pana Marka Borowczaka i Pana Leszka Garwackiego, Zarząd Powiatu upoważnił Pana Marka 
Bereżeckiego do wykonywania funkcji zarządy drogi i dokonywania wszystkich czynności objętych 
upoważnieniem udzielonym Panu Markowi Borowczakowi, 

55. 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 Macieja Andraszyka 
Dyrektora Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej do składania oświadczeń woli w zakresie 
wydatkowania środków związanych z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie mających  na celu wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych, których 
wartość jednorazowo nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, 

56. 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 Joannę Kostrzewską 
Zastępcę Dyrektora Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej do składania oświadczeń woli  
w zakresie wydatkowania środków związanych z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie mających na 
celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych  w zakresie dróg publicznych, 
których  wartość jednorazowo nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, 

57. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej z siedzibą w Poznaniu. Zarząd Powiatu upoważnił Pana Tomasza Powroźnika do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w zakresie 
wydatkowania środków pieniężnych oraz podejmowania czynności niezbędnych do 
funkcjonowania urzędu położonego przy ul. Franowo 26 w Poznaniu. Upoważnienie jest ważne na 
czas pełnienia funkcji dyrektora PODGiK, 

58. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Lipowej na terenie 
miejscowości Tarnowo Podgórne, w gminie Tarnowo Podgórne zlokalizowanej na działkach 
ewidencyjnych oznaczonych numerami 70/52, 70/60, 70/62, 70/57, 70/55, 70/58, 70/44, 175/4, 
obręb Swadzim, gm. Tarnowo Podgórne. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 

59. w sprawie upoważnienia Pana Karola Zimnego, Pana Wojciecha Janoty, Pana Kaspra Zimnego oraz 
Pani Izabeli Głowackiej do wykonywania czynności kontrolnych realizowanych w ramach procedury 
udzielania przez Powiat Poznański dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia 
ich rozwiązaniami proekologicznymi. Zarząd Powiatu upoważnił ww. osoby do wykonywania 
czynności kontrolnych do dnia 30.11.2021 r., 

60. 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. Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie za 2020 r.  
z wykonania przez Powiat Poznański ww. dotacji celowych na pomoc finansową, zgodnie  
z załącznikiem do uchwały, 
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61. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na emisje dwóch audycji telewizyjnych  
pt. Powiatowa17. zwanych również Telewizyjną Powiatową17. poświęconych ogłoszeniu nagród  
z Kultury i ze Sportu. Zarząd Powiatu zadecydował przeznaczyć środki finansowe w kwocie 
13.515,58 zł brutto na emisje na antenie Telewizji TVP3 Poznań ww. audycji, w okresie od 5 maja 
do 30 czerwca 2021 r., 

62. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 462/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.  
„w sprawie: nieodpłatnego przekazania klocków edukacyjnych LEGO Mindstorms w ramach 
projektu pt. „Informat -  wzmocnienie kompetencji kluczowych z matematyki i informatyki  wśród 
uczniów szkół Powiatu Poznańskiego” do Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu”. Wartość klocków 
edukacyjnych wynosi łącznie 8.501,75 zł, 

63. w sprawie nieodpłatnego przekazania klocków edukacyjnych LEGO Mindstorms w ramach projektu 
pt. „Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych z matematyki i informatyki wśród uczniów 
szkół Powiatu Poznańskiego” do Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie. Pierwotne założenia 
dla przedmiotowego projektu przewidywały zakup ww. sprzętu na potrzeby LO w Puszczykowie, 
jednak na skutek oczywistej omyłki we wniosku aplikacyjnym, która nie mogła zostać skorygowana 
na żadnym etapie procedury – został on przekazany do ZS Nr 2 w Swarzędzu, zasadne jest 
przekazanie sprzętu do LO w Puszczykowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański. Wartość przekazanych klocków wynosi 8.501,75 zł, 

64. w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielnie zamówienia 
publicznego na wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów 
zawierających azbest  znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu 
Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji 
przetargowej. Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zmierza 
przeznaczyć na wykonanie zadania tj.: do wysokości 567.000,00 zł brutto, do 6 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 22 października 2021 r., 

65. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu do 
zawarcia wieloletniej umowy dzierżawy. Dzierżawa dotyczy nieruchomości wchodzącej w skład 
pasa drogowego drogi powiatowej  2407P Koziegłowy – Swarzędz, będącej własnością Powiatu 
Poznańskiego, położonej w gminie Czerwonak, obręb Koziegłowy, stanowiącej część działki nr 273/6 
o powierzchni 560 m2 (całkowita powierzchnia 0,1005 ha), posiadającej użytek drogowy i zapisanej 
w księdze wieczystej KW PO1P/00269541/1. Wydzierżawienie nieruchomości ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 
1) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, 

obejmującej działki położone w Gowarzewie, Tulcach i Bylinie, gm. Kleszczewo, 
2) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – teren 

zabudowy usługowo – przemysłowej w rejonie Sprzecznej i Mokrej, gm. Suchy Las, 
3) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  

ul. Batorowskiej, Polnej, Ogrodowej, Poznańskiej i Księżycowej, gm. Dopiewo, 
4) nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Walerianowo i części wsi Szreniawa w rejonie ulicy Poznańskiej, gm. Komorniki. Projekt planu 
wyznacza: tereny kultury, kultury fizycznej i edukacji publicznej, teren kultury fizycznej, teren wód 
powierzchniowych śródlądowych lub zieleni krajobrazowej, teren drogi publicznej klasy głównej, 
teren drogi publicznej klasy zbiorczej oraz teren dróg publicznych klasy dojazdowej. 
W granicach projektu planu znajduje się droga powiatowa nr 2412P ul. Poznańska. Ustalenia 
przewidują poszerzenia pasa drogi powiatowej i włączenie drogi 1 KD-D w drogę powiatową. Zarząd 
Powiatu w Poznaniu nie zgadza się na poszerzenia drogi powiatowej. W tym zakresie należy 
skorygować rysunek planu i uzupełnić zapisy planu o możliwości lokalizacji na tym obszarze terenów 
infrastruktury w zakresie ewentualnych elementów pasa drogowego. W ramach minimalizacji 
miejsc kolizyjnych należy zapewnić obsługę terenów oznaczonych jako U, przez drogi niższej klasy 
technicznej, czyli KD- D. Manewry związane są z włączeniem się do ruchu na drodze są manewrami 
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niebezpiecznymi zarówno dla włączającego się do ruchu jak i dla pojazdu jadącego drogą publiczną. 
Nowe zjazdy wpływają negatywnie na płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze. Zadaniem 
zarządcy drogi jest minimalizować ilość możliwych miejsc kolizyjnych w pasie drogowym. Należy 
pamiętać, że zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(tj. Dz.U.2019 poz. 1643 ze zm.), dla dróg 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. Nowe 
zagospodarowanie terenów oznaczonych jako U, będzie się wiązało również się ze znacznym 
zwiększeniem natężenia ruchu, z problemami komunikacyjnymi, możliwością występowania 
dyskomfortu oraz problemów w zakresie bezpieczeństwa włączenia się ruchu generowanego z dróg 
dojazdowych na ul. Poznańską. Ustalenia projektu planu zostały również negatywnie zaopiniowane 
przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (uwagi z dnia 25.03.2021r.). 

5) nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Cybiny  
i okolice”, gmina Swarzędz -obręb Gortatowo, część zachodnia (pow. ca. 146 ha). Projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, tereny 
zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej - usług sportu i rekreacji, tereny zieleni 
krajobrazowej lub wód powierzchniowych śródlądowych, tereny zieleni, teren cmentarza, teren 
ogrodów działkowych, tereny lasów, tereny infrastruktury technicznej wodociągowej, teren 
infrastruktury technicznej kanalizacyjnej, teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, 
tereny dróg publicznych klasy głównej, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej, tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych, teren publicznych 
ciągów pieszych lub rowerowych, tereny dróg wewnętrznych, tereny wewnętrznych ciągów pieszo- 
jezdnych, teren publicznego parkingu. W granicach opracowania przebiegają droga powiatowa  
nr 2407P relacji Koziegłowy - Kicin - Mielno - Wierzonka - Kobylnica - Gruszczyn - Swarzędz (ulice 
Cieszkowskiego, Polna) oraz droga powiatowa nr 2435P relacji Swarzędz (Cmentarna) - Gortatowo 
- Uzarzewo - Biskupice. Wskazuje się, że należy prawidłowo oznaczyć teren 2KD-G, droga 
powiatowa nr 2407P jest drogą zbiorczą klasy Z. Należy usunąć bezpośredni zjazd z drogi 
powiatowej nr 2435P na teren 15KDW. Obsługę komunikacyjną terenów oznaczonych jako 18MN 
oraz 20MN należy zaplanować z dróg wewnętrznych oraz 8KD-D. Po przeanalizowaniu załącznika 
graficznego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zarząd Powiatu w Poznaniu 
informuje o niezgodności granicy działki terenu oznaczonego jako 7MN/U. 

6) nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy Skórzewskiej, Stawnej i Poznańskiej, gm. Dopiewo. 
Przedmiotowy plan był już przedmiotem uzgodnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu. 
Postanowieniami znak: WD.673.2.118.2020.MA oraz WD.673.2.9.2021.MA Zarząd Powiatu  
w Poznaniu nie uzgodnił projektu planu z uwagi na niezgodność przebiegu drogi powiatowej 2401P. 
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. 305/12, 305/13 obr. Skórzewo stanowiące własność Powiatu Poznańskiego 
zostały włączone do terenu oznaczonego jako 8 MN/U. Działki te winny zostać włączone do drogi 
oznaczonej jako 7KDD dla prawidłowej obsługi komunikacyjnej dz. o nr ewid. 257/2 i 257/3. 

7) uzgodnienia projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica-rejon ul. Szamotulskiej i Łanowej,  

8) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czerwonak – rejon 
ul. Polnej” – część B., gm. Czerwonak, 

9) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo 
obejmującej tereny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 pod realizację ścieżki rowerowej, 
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10) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miękowo – rejon 
ulicy Łąkowej”, gm. Czerwonak. 
 

IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 
1. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2021-

2023”, 
2. w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi nr 2402P i 2412P w m. Trzcielin, 
3. w sprawie zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2021 roku 

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, 

4. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach, 

5. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych wspieranych w Lisówkach,  

6. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2418P, 

7. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2516P w miejscowości Baranowo, 

8. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/140/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września 2019 r. 
w sprawie zawarcia porozumienia  przez Powiat Poznański z Powiatem Obornickim, Powiatem 
Międzychodzkim, Powiatem Nowotomyskim, Powiatem Kościańskim, Powiatem Śremskim, 
Powiatem Grodziskim, Powiatem Szamotulskim oraz Miastem Poznań jako miastem na prawach 
powiatu dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu przez Powiat Obornicki, Powiat 
Międzychodzki, Powiat Nowotomyski, Powiat Kościański, Powiat Śremski, Powiat Grodziski, Powiat 
Szamotulski oraz Miasto Poznań zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności  
publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasażerskich, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XIII/153/VI/2019 z 30 października 
2019 r., uchwałą Nr XV/188/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. oraz uchwałą Nr XXV/321/VI/2020 z 
16 grudnia 2020 r., 

9. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2390P w miejscowości Komorniki, 

10. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2472P, 

11. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2461P – ul. Poznańska m. Kamionki, 

12. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/231/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020 r.  
w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2147P – ul. Kiszkowska, m. Pobiedziska, zmienionej 
uchwałą nr XXV/314/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 r., 

13. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pobiedziska, 
14. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021,  
15. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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  udzielił odpowiedzi na: 

a) pismo Prezesa Zarządu Wlkp. Związku  Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Poznaniu  
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie wprowadzenia zakazu używania 
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jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach powiatu 
poznańskiego, 

b) propozycję Klubu Radnych PIS, w sprawie propozycji dotacji na rzecz aktywizacji uczniów  
po długotrwałym nauczaniu zdalnym spowodowanym pandemią COVID-19, 

c) list otwarty w sprawie budowy odwodnienia w drodze powiatowej nr 2461P.  
3. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym:  
a) w związku z kontrolą problemową przeprowadzoną w dniach od 17.02.2021 r. do 3.03.2021 r.  

w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Kontrola dotyczyła m. in.: prowadzenia okresowych 
inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, w tym w szczególności drogą 
spisu z natury środków trwałych i wyposażenia, 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 kontroli z dnia 8.03.2021 r. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

b) w związku z kontrolą problemową przeprowadzoną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Kontrola został przeprowadzona w dniach 
od 16.02.2021 r. do 29.02.2021 r. na podstawie upoważnienia Starosty Poznańskiego przez Wydział 
Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu w zakresie 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: ostatnia 
inwentaryzacja przeprowadzona w drodze spisu z natury, tj.: w 2018 roku oraz 2020 rok. Ustalenia 
kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 12.03.2020 r. 

c) w związku z kontrolą problemową przeprowadzoną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, 
w zakresie: prowadzenia okresowych inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Poznańskiego, w tym w szczególności drogą spisu z natury środków trwałych i wyposażenia, 
sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. 
Kontrolę przeprowadził Wydział Audytu i Kontroli w dniach od 08.03.2021 r. do 15.03.2021 r. na 
podstawie upoważnienia. Okres objęty kontrolą: ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona  
w drodze spisu z natury oraz 2020 rok. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli  
z dnia 22.03.2021 r. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.  

4. Zarząd Powiatu podpisał Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

5. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  
w Poznaniu w 2020 r. pn. „Rynek pacy Poznania i powiatu poznańskiego w 2020 r.”. Tegoroczne 
opracowanie poza informacjami z zakresu bezrobocia rejestrowanego w Poznaniu i powiecie 
poznańskim oraz działaniami na rzecz  powrotu do zatrudnienia bezrobotnych i promocji  
zatrudnienia na lokalnym rynku pracy zawiera również informacje dotyczące sytuacji epidemicznej 
i działań  podejmowanych w celu wsparcia przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.  

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołami i wystąpieniami pokontrolnymi Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu z kontroli pt.: 
a) Informacja o stanie realizacji inwestycji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej – wnioski.  
b) Kontrola uchwał powierzonych do realizacji Zarządowi Powiatu w roku 2019 w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego 
terminu ich wydatkowania.  

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem 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”.  

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
zadań powiatowych i gminnych. Zarząd Powiatu rozważył następujące propozycje: 
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1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2416P – ul. Szkolnej w m. Plewiska obejmująca budowę 
peronu – wyznaczenie przystanku autobusowego. Przewidywany koszt robót wyniesie 
400.000,00 zł. Zarząd Powiatu postanowił zgłosić wniosek o dofinansowanie. 

2. Zmiana stałej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej w m. Siekierki 
Wielkie, gm. Kostrzyn. Przewidywany koszt wyniesie 496.920,00 zł. Zarząd postanowił zgłosić 
wniosek o dofinansowanie. 

9. Zarząd Powiatu zaakceptował treści pisma skierowanego do Burmistrza Miasta Puszczykowa 
 w sprawie zakończenia realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
drogach powiatowych na terenie Puszczykowa”. Koszt realizacji powierzonego zadania wyniósł: 
koszty całkowite: 639.105,80 zł, w tym: z budżetu Powiatu 434.591,94 zł, z budżetu Gminy 
204.513,86 zł. 

10. Zarząd Powiatu zaakceptował treści pisma skierowanego do Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie 
zakończenia powierzonego zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz 
budowy przejścia dla pieszych w ciąg drogi powiatowej nr 2456P w m. Jeziorki. Koszt realizacji 
powierzonego zadania wyniósł: koszty całkowite: 137.874,82 zł, w tym z budżetu Powiatu 0,00 zł,  
z budżetu Gminy 137.874,82 zł. 

11. Zarząd Powiatu zaakceptował treści pisma skierowanego do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne  
w sprawie zakończenia powierzonego zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji 
technicznej oraz przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2420P w związku z budową 
chodnika na odcinku ul. Poznańskiej od ronda na wiadukcie nad drogą krajową nr 92 do ul. Rolnej 
w m. Tarnowo Podgórne. Koszt realizacji powierzonego zadania wyniósł koszty całkowite: 
461.381,57 zł, w tym z budżetu Powiatu 0,00 zł, z budżetu Gminy 461.381,57 zł. 

12. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z realizacji w 2020 r. zadań ujętych  
w harmonogramie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2018-2020. 

13. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z działalności PCPR za 2020 rok oraz 
Sprawozdaniem  z działalności PCPR w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020.  

14. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą zadania pn.: Modernizacja zabytkowego dworu 
w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego z dnia 
7.04.2021 r. dot. wykonania ekspertyzy technicznej i uzyskanie postanowienia Wielkopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 

15. Zarząd Powiatu uznał za zasadne zorganizowanie nauczania indywidualnego: 
a) dla uczennicy Zespołu Szkół w  Kórniku, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021, 
b) dla ucznia klasy branżowej szkoły I stopnia Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie,  

w wymiarze 9 godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021. 
16. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z dnia 12.04.2021 r. dotyczącą zadania pn.: 

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 1. 

17. Zarząd Powiatu zapoznał się z Informacją z dnia 14.04.2021 r. dotyczącą podstawowych kwot 
dotacji (rocznej i miesięcznych) obowiązujących w 2021 roku dla szkół i placówek niepublicznych 
wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego. 

18. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie instalacji telefonicznej i internetowej od  
tzw. głowicy telefonicznej znajdującej się na parterze budynku do rejestracji Specjalistycznej 
Przychodni Lekarskiej Alergo-Med Sp. z o. o., mieszczącej się na II piętrze budynku Powiatu 
Poznańskiego, położonego przy ul. Słowackiego 8  Poznaniu.  

 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Inspektor-Wydział Organizacyjny 
Poznań, 26.04.2021 r.  


