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OP.0021.5.2021 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 
od 26 kwietnia 2021 r. do 21 maja 2021 roku 

 
I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 

W okresie od 26 kwietnia 2021 roku do 21  maja 2021 roku odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
1. 26 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 Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

2. 29 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 Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

3. 6 maja 2021 r., godz. 1010, 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 

4. 13 maja 2021 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 

5. 18 maja 2021 r., godz. 1100, 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 stwierdzenia niecelowości realizacji zadania publicznego pt. Międzynarodowy Turniej 
Tenisowy o awans do finałów Drużynowych Mistrzostw Europy do lat 14. Zarząd Powiatu stwierdził 
niecelowość realizacji powyższego zadania przez Wielkopolski Związek Tenisowy w ramach  
tzw. „małego grantu”, z uwagi na brak środków.  
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2. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Przebudowa/rozbudowa 2425 Żydowo -
Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica”. Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie ww. inwestycję.  

3. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Dąbrówka - dokumentacja projektowa dla 
budowy drogi wzdłuż torów na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Widok”. Zarząd Powiatu zaopiniował 
pozytywnie ww. inwestycję.  

4. w sprawie unieważnienia 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, z uwagi na niezłożenie żadnej 
oferty. 

5. 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.  

6. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2021 roku 
(kontynuacja). Zarząd Powiatu zatwierdził wybór realizatora ww. program, tj. Edictum Plus  
Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 31, Poznań. Na realizację powyższego zadania Powiat Poznański 
udzieli dotacji w wysokości 566.000,00 zł. Oferent zaproponował: koszt szczepienia  
z wykorzystaniem szczepionki 4-waletnej (1 dawka): 215,00 zł brutto, koszt szczepienia  
z wykorzystaniem szczepionki 9-waletnej (1 dawka): 423,04 zł brutto oraz wydatki na inne cele 
obejmujące w szczególności: edukację zdrowotną, promocję Programu, koszty administracyjno-
biurowe, pocztowe: 40.00,00 zł brutto.  

7. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Puszczykowie. Zarząd Powiatu zadecydował o przedłużeniu powierzenia 
stanowiska dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie, ul. Żupańskiego 2, 
pani Marii Bobrowskiej od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2025 r. 

8. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi Zespołu Szkół w Kórniku. Zarząd 
Powiatu zadecydował o przedłużeniu powierzenia stanowiska dyrektorowi Zespołu Szkół w Kórniku, 
ul. Poznańska 2, pani Emilii Stanny od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.  

9. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Swarzędzu. Zarząd Powiatu zadecydował o przedłużeniu powierzenia stanowiska 
dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu, ul. Dworcowa 7, pani Adrianie 
Jankowskiej-Semik od dnia 1 września  2021 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.  

10. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. Zarząd Powiatu zdecydował o powierzeniu 
Panu Bartłomiejowi Maternickiemu stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9,  
od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.  

11. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań, w formie zestawień tabelarycznych, organizacji 
pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z realizacji w 2020 roku zadań powiatu poznańskiego z edukacji, 
kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz 
ratownictwa i ochrony ludności. Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdania w formie zestawienia 
tabelarycznego, stanowiące załączniki do uchwały, w następujących zakresach: 
- Oświata i wychowywanie - załącznik nr 1. Na realizację przekazano 55.000,00 zł, z czego 
wykorzystano 43.451,74 zł, do zwrotu 11.548,26 zł, 
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - załącznik nr 2. Na realizację przekazano 456.959,50 
zł, z czego wykorzystano 420.566,00 zł, do zwrotu 36.393,50 zł, 
- Kultura fizyczna - załącznik nr 3. Na realizację przekazano 576.470,00 zł, z czego wykorzystano 
510.745,30 zł, do zwrotu 65.724,70 zł, 
- Turystyka -załącznik nr 4. Na realizację przekazano 118.800,00 zł, z czego wykorzystano 114.630,03 
zł, do zwrotu 4.169,97 zł,  
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- Pomoc społeczna -załącznik nr 5. Na realizację przekazano 379.225,00 zł, z czego wykorzystano 
354.618,19 zł, do zwrotu 24.606,81 zł, 
- Ochrona zdrowia - załącznik nr 6. Na realizację przekazano 82.100,00 zł, z czego wykorzystano 
70.426,18 i do zwrotu 11.673,82 zł, 
- Bezpieczeństwo publiczne -załącznik nr 7. Na realizację przekazano 40.000,00 zł, z czego 
wykorzystano 40.000,00 zł. 

12. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury pod 
nazwą „INSTYTUT SKRZYNKI - Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego  
i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego” z siedzibą w Skrzynkach. Zarząd Powiatu powierzył Panu 
Janowi Babczyszynowi pełnienie obowiązków Dyrektora ww. Samorządowej Instytucji Kultury na 
czas od 1.05.2021 r. do 30.04.2022 r.  

13. w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do  
2030 r. za rok 2020. Raport zawiera informacje na temat postępu w zakresie realizacji celów 
strategicznych  i operacyjnych zapisanych w Strategii i obejmuje okres od 1.01.2020 r. do 
31.12.2020 r.  

14. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Obróbki Mechanicznej - pozostałe 
wyposażenie zlokalizowanej z Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu  
os. Mielżyńskiego 5A, w ramach projektu pt. „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Swarzędzu. Wyposażenie zostało współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT dla MOF Poznania, Oś Priorytetowa 9 - 
Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Łączna wartość 
przekazanego sprzętu wyniosła 286.071,50 zł.  

15. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie  
wyposażenia pracowni przedmiotowych w jednostkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem na 2 części. Zarząd Powiatu zatwierdził: 
-  część nr 1  Pracownie hotelarskie  zlokalizowane w ZS w Rokietnicy oraz w placówce o światowej 

w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład ZS w Bolechowie - wybór oferty złożonej przez  
PH ENERGIA s.c., Przemysław Wielgo, Hubert Widomski, ul. Warszawska 151, Kielce, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 11.139,86 zł brutto.  

-  części nr 2 Pracownia doradcy zawodowego (elektronika zlokalizowana w ZS w Mosinie) - wybór 
oferty złożonej przez PH ENERGIA  s.c. Przemysław Wielgo, Hubert Widomski, ul. Warszawska 151, 
Kielce, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 4.677,60 zł brutto.  

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

16. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym 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 1. Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty złożonej przez UB Szałata Sp. z o.o., ul. Niegolewskich 10/7 Poznań, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 393.600,00 zł brutto, z terminem gwarancji 
wynoszącym 84 miesiące. Termin wykonania zamówienia zaplanowany został na okres 3 miesięcy 
od dnia podpisania umowy. 

17. w sprawie określenia wysokości nagród w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”.  
Do czasu ogłoszenia wyników konkursu informacja o nagrodzonych kandydatach nie może być 
upubliczniona.  

18. w sprawie: określenia wysokości nagród w Konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”. 
Do czasu ogłoszenia wyników konkursu informacja o nagrodzonych kandydatach nie może być 
upubliczniona.  
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19. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wyznaczenie terenu inwestycji  
pn.: Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,  
ul. Obornicka 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Dionizym 
Waloszczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Dionizy Waloszczyk UŁUGI 
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE w Poznaniu, ul. Rataja 136, na wyznaczenie terenu ww.  inwestycji 
Wartość ww. usługi ustalono na kwotę brutto 984,00 zł. 

20. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za rok 2020. Zarząd Powiatu 
przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2020 składające się z: bilansu z wykonania budżetu Powiatu 
Poznańskiego, bilansu jednostki budżetowej, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian  
w funduszu jednostki, informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Sprawozdanie zostało 
przekazane Radzie Powiatu w Poznaniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

21. w sprawie przekazania środków finansowych na promocję oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1  
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu na rok szkolny 2021/2022. Zarząd Powiatu 
zdecydował przeznaczyć kwotę w wysokości 2.000,00 zł brutto na realizację kampanii reklamowej 
mającej na celu działania promocyjne związane z naborem na rok szkolny 2021/2022. 

22. w sprawie zmiany uchwały Nr 1847/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia 
wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, 
polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 
środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2021 roku. 
Zmiana dotyczy zwiększenia  wysokość wydatków o kwotę 18.927,00 zł.  

23. w sprawie darowizny rzeczowej sprzętu ochrony osobistej dla Szpitala w Puszczykowie im. prof.  
S. T. Dąbrowskiego S.A., w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę 
COVID19. Dokonuje się darowizny rzeczowej sprzętu ochrony osobistej stanowiącego własność 
Powiatu Poznańskiego dla Szpitala w Puszczykowie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 
wywołującym chorobę COVID19: maska FFP3 -1500 szt., maska chirurgiczna trójwarstwowa - 40000 
szt., kombinezon TYVEC rozmiar S - 300 szt., kombinezon TYVEC rozmiar M - 1000 szt., kombinezon 
TYVEC rozmiar L - 700 szt., kombinezon TYVEC rozmiar XL - 800 szt., fartuch ochronny medyczny - 
2000 szt., płyn do dezynfekcji rąk - 600 litrów, rękawiczki nitrylowe S -10000 szt., rękawiczki 
nitrylowe M - 10000 szt., rękawiczki nitrylowe L -10000 szt. Wartość przekazywanego sprzętu 
ochrony osobistej wynosi 238.642,00 zł brutto. 

24. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na 
prowadzeniu edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2021 r. Zarząd Powiatu 
zatwierdził preliminarz wydatków na realizację ww. zadania polegającego na prowadzeniu edukacji 
prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe, z którymi 
Powiat Poznański zawarł umowy na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, stanowiący załącznik do uchwały. Dotacje 
otrzymały: 
1) Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji, ul. Osiedlowa 19 64-300 Nowy Tomyśl, 

Punkt NPP w Puszczykowie i Golęczewie - 3.960,00 zł, 
2) Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji, ul. Osiedlowa 19 64-300 Nowy Tomyśl, 

Punkt NPP w Murowanej Goślinie - 3.960,00zł, 
3) Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji, ul. Osiedlowa 19 64-300 Nowy Tomyśl, 

Punkt NPP w  Koziegłowach - 3.960,00zł, 
4) Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji, ul. Osiedlowa 19 64-300 Nowy Tomyśl, 

Punkt NPP w  Kostrzynie - 3.960,00zł, 
5) Fundacja Ochrony Praw Konsumentów S&P ul. Lodowa 16/3/4, 60-226 Poznań, Punkt NPP  

w Buku - 3.960,00zł,  
6) Fundacja Ochrony Praw Konsumentów S&P ul. Lodowa 16/3/4, 60-226 Poznań, Punkt NPP  

w Kórniku - 3.960,00zł, 
7) Fundacja Ochrony Praw Konsumentów S&P ul. Lodowa 16/3/4, 60-226 Poznań, Punkt NPP  

w Komornikach - 3.960,00zł, 
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8) Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono, ul. Lodowa 16/3/4, 60-226 
Poznań, Punkt NPP w Cerekwicy - 3.960,00zł. 

25. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 
2021-2024 z perspektywą  na lata 2025-2028. Opinia stanowi załącznik do uchwały. 

26. w sprawie 1. Przeprowadzenia  w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu, z podziałem na 3 części. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
3. Powołania komisji przetargowej.  Postępowanie dotyczy:  
1) Część nr 1 - Stacje robocze, 
2) Część nr 2- Kasety do biblioteki taśmowej, 
3) Część nr 3-Skanery.  

27. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń wpisów w rejestrze  
instytucji kultury dla których organizatorem jest Powiat Poznański. Zarząd Powiatu upoważnił Annę 
Koziołkiewicz Zastępcę Dyrektora Wydziału Organizacyjnego do dokonywania wpisów, zmian oraz 
wykreśleń wpisów w rejestrze  instytucji kultury dla których organizatorem jest Powiat Poznański. 

28. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie 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 za rok 2020.  

29. w sprawie akceptacji rzutu parteru wykonanego w ramach projektu budowlanego dla zadania  
pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu przy  
ul. Cmentarnej. Zarząd Powiatu zaakceptował rzut parteru wykonanego w ramach projektu 
budowlanego dla ww. zadania, realizowanego na podstawie umowy nr ZP.272.00005.2021 z dnia 
08.04.2021 r., zawartej z firmą EKSPERTIS BUDOWNICTWO Sp. z o.o. sp.k., ul. Nieszawska 1, Poznań. 

30. w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie z wolnej ręki, 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 
bezgotówkowy. 2. Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji 
przetargowej.  

31. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych  konkursach 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. Zarząd Powiatu powołał Komisje w składzie: Tomasz Łubiński - Wicestarosta Poznański, 
Przewodniczący Komisji, Antoni Kalisz - Członek Zarządu Powiatu, Członek Komisji.  

32. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
im. Janusza Korczaka w Mosinie do projektu pn. „Helathy living = Healthy eating + doing sports” 
realizowanego w ramach programu Erasmus +. Przewidywana wartość projektu to ok. 60.000,00 
euro do podziału na trzech partnerów, projekt będzie współfinansowany w 100% przez Fundację  
Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu Erasmus +.  

33. w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Mazur - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie, do zawarcia umowy i realizacji zadań związanych 
z realizacją projektu w ramach programu Erasmus +.  

34. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”. Sprawozdanie stanowi 
załącznik do uchwały. Sprawozdanie zostało przekazane Radzie Powiatu i opublikowane  
w Biuletynie Informacji Publicznej.  

35. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej na realizację zadania z zakresu administracji 
rządowej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy - ośrodka wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2020. Zarząd Powiatu zatwierdził rozliczenie dotacji 
udzielonej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu 
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środowiskowego domu samopomocy - ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
w roku 2020, udzielonej Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska" z siedzibą  
w Poznaniu na podstawie umowy nr 11.442.1.2020 z dnia 31 grudnia 2019 r. - zgodnie  
z załącznikiem uchwały. PCPR w Poznaniu po dokonaniu ostatecznej oceny sprawozdania 
końcowego nie wnosi uwag, co do prawidłowości wykonania zadania i wykorzystania  dotacji przez 
realizatora zadania.  Przyznana dotacja w kwocie 585.473,50 zł została wykorzystana w całości.  

36. w sprawie zawiadomienia o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w związku  
z nierozliczeniem w terminie dotacji udzielonej w 2020 r. Gminie Kostrzyn.  

37. w sprawie zawiadomienia o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w związku  
z nierozliczeniem w terminie dotacji udzielonej w 2020 r. Gminie Buk.  

38. w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na rewaloryzację zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 - Etap 
II. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.  

39. w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Zaprojektowanie  
i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu, ul. Cmentarna. 2. Zatwierdzenia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.  

40. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego, programów działalności i planu pracy 
Środowiskowego Domu Samopomocy - „Dom Pomocy Maltańskiej” z siedzibą w Puszczykowie na 
rok 2021. Zarząd Powiatu zatwierdził opracowane przez Kierownika Środowiskowego Domu 
Samopomocy - „Pomoc Maltańska" w Puszczykowie w uzgodnieniu z Wojewodą Wielkopolskim: 

a) Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy - „Dom Pomocy Maltańskiej"                            
w Puszczykowie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

b) Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie - Dom typu A i Dom 
typu B,  stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 

c) Plan pracy Domu Pomocy Maltańskiej - Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie na 
rok 2021, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 

41. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę postanowień umowy nr ZP.272.00030.2019 zawartej z Pocztą 
Polską S.A. w dniu 30 maja 2019 r. w zakresie terminu jej realizacji. Termin realizacji umowy 
zmieniono na: od dnia 3 czerwca 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku. 

42. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ul. Platynowej wraz z rozbudową  
ul. Szamotulskiej w m. Baranowo”, gm. Tarnowo Podgórne.  Zarząd Powiatu zaopiniował 
pozytywnie  ww. projekt.  

43. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie podstawowym 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 1. Zarząd Powiatu unieważnił postępowanie, ponieważ 
wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz uchylił się 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

44. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 do umowy nr ZP.272.00032.2020 z dnia 
09.10.2020 r., o świadczenie usługi kompleksowej na dostawę energii elektrycznej. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na zawarcie Aneksu nr 3 z ENEA 5.A z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1. W trakcie 
realizacji zadania pn.: Przebudowa budynku biurowego na potrzeby Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Franowo 26, wykonano mikroinstalację 
fotowoltaiczną o mocy 21,76 kW, która została zgłoszona do ENEA Operator w dniu 08.03.2021 r. 
W związku z powyższym, zaistniała konieczność zawarcia Aneksu nr 3 do umowy.  

45. w sprawie zmiany uchwały nr 2016/2021 Zarządu Powiatu z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie 
wymiany uszkodzonej kamery. Zmiana dotyczy klasyfikacji finansowania zadania - na remont 
systemu wizyjnego. 
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46. w sprawie zmiany uchwały nr 2101/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie 
wymiany uszkodzonej kamery. Zmiana dotyczy klasyfikacji finansowania zadania - na remont 
systemu wizyjnego. 

47. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Bocznej  
w miejscowości Biskupice, gm. Pobiedziska. Zarząd Powiatu zaopiniował negatywnie zaliczenie ww. 
drogi do kategorii dróg gminnych. Pomimo iż przedmiotowa droga uzupełnia sieć dróg służących 
miejscowym potrzebom, a działki ewidencyjne, na których jest zlokalizowana droga stanowią 
własność gminy, co stanowi podstawę do zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych, to na chwilę 
obecną posiada nawierzchnię nieutwardzoną i stanowi jedynie pas wydzielony do poruszania się 
pojazdów i pieszych. 

48. w sprawie przyznania Gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2021 r. Zarząd Powiatu przyznał środki na 
remonty na drogach powiatowych  w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego  
w kwocie stanowiącej 50% kosztów, lecz nie więcej niż kwota przedstawiona w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. Udzielono łącznie dofinansowanie  w kwocie 731.892,00 zł (szacunkowa wartość  
robót -1.463.784,00zł). 

49. w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Zagospodarowanie terenu 
Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1. 2. Zatwierdzenia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3.Powołania komisji przetargowej.  

50. sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania 
usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz podpisanie umowy o udzieleniu dotacji. Zawarcie 
umowy dotyczącej udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu Powiatowi Poznańskiemu, nastąpi w przypadku przyznania dotacji. 

51. w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Podgórnej w Wirach”. Zarząd 
Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję.  

52. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 
Regulamin stanowi załącznik do uchwały.  

53. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działania informacyjne związane z produkcją 
filmu obrazującego zmiany zachodzące w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Poznaniu, w związku z przeniesieniem do nowej siedziby. Materiał filmowy 
zostanie wyprodukowany przez Telewizję STK, ul. Graniczna 55, Swarzędz, za kwotę 2.460,00 zł 
brutto. 

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

55. w sprawie powołania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli 
emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zarząd Powiatu 
powołał komisję w składzie: Tomasz Łubiński - Wicestarosta Poznański - Przewodniczący Komisji, 
Zbigniew Jankowski - Przedstawiciel Rady Powiatu w Poznaniu, Jacek Szeszuła - Przedstawiciel Rady 
Powiatu w Poznaniu, Wojciech Miśko - Przedstawiciel NSZZ „Solidarność", Barbara Fąka - Jankowiak 
- Przedstawiciel ZNP, Agnieszka Przybylska - Pracownik Wydziału Edukacji. 

56. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji planu  zagospodarowania 
terenu dla zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wnętrz budynku 
Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy dla potrzeb poradni psychologiczno - pedagogicznej - 
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segment B. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą PERSPEKTYWA Pracownia 
Projektowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Salwatorska 14, na wykonanie aktualizacji planu 
zagospodarowania terenu dla ww. zadania. Wartość usługi ustalono na kwotę brutto 3.690,00 zł. 

57. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przyłączenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 
zlokalizowanej w Jasiniu, ul. Cmentarna, dz. nr 12/1 i 12/2, do sieci ENEA Operator sp. z o.o.  Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z ENEA Operator sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-
479), ul. Strzeszyńska 58, o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej placówki opiekuńczo- 
wychowawczej zlokalizowanej w Jasiniu, ul. Cmentarna, dz. nr 12/1 i 12/2. Wartość prac ustalono 
na kwotę brutto 2.257,30 zł. 

58. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę 35 zestawów sprzętu ratowniczo -
gaśniczego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z PHU SYSTEM PLUS Teresa 
Sadzawiczna, ul. Słupska 21, Poznań, za kwotę 131.250,00 zł brutto. 
 

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

Konarzewo, w rejonie cieku wodnego i ulicy Młyńskiej, gm. Dopiewo.  
2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości 

Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej, Szkolnej, Sportowej i Żeglarskiej, gmina Dopiewo. 
3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości 

Palędzie, w rejonie ulicy Modrzewiowej, gm. Dopiewo. 
4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości  

Dąbrowa, w rejonie ulicy Wiejskiej i Śliwkowej, gm. Dopiewo. 
5. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w miejscowości Dopiewo, rejon ulicy Wysokiej, gm. Dopiewo. 
6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulicy 

Leśnej i Dębowej, gm. Suchy Las. 
7. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 

Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik - etap 4. Projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
zabudowy usługowej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  
i ogrodniczych, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni z wodami powierzchniowymi 
śródlądowymi, oznaczone symbolami, tereny infrastruktury technicznej, tereny ciągów pieszych, 
tereny dróg wewnętrznych, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, teren drogi publicznej klasy 
lokalnej, teren drogi publicznej klasy zbiorczej. W granicach planu znajduje się droga powiatowa 
2477 P Gądki – Robakowo – Dachowa - Szczodrzykowo klasy technicznej Z. Linia zabudowy dla pasa 
drogi powiatowej w terenie zabudowy powinna wynosić 8m od krawędzi jezdni zgodnie z art. 43 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z rysunkiem, przy drodze 
powiatowej 2477P linie zabudowy wyznaczono z naruszeniem tej odległości. Należy skorygować 
linię zabudowy, przy uwzględnieniu wytycznych w postanowieniu Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu znak: WB1-PP.440.34.2021.AA z dnia 07.05.2021r. 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, w rejonie ulicy Drapałka i drogi krajowej S11,  
gm. Kórnik.  

9. nie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku, przy  
ul. Dopiewskie, gm. Tarnowo Podgórnej. Projekt planu wyznacza: tereny zabudowy usług oświaty 
oraz tereny dróg wewnętrznych. Droga powiatowa nr 2392P Tarnowo Podgórne - Jankowice -
Lusówko - Rozalin - Więckowice znajduje się na granicy opracowania. Zgodnie z zapisami MPZP 
obsługa komunikacyjna odbywać się będzie m.in. z przyległej drogi powiatowej. Zarząd Powiatu  
w Poznaniu wskazuje, że komunikacja terenów oznaczonych w planie jako 1UO oraz 2UO powinna 
odbywać się poprzez drogi oznaczone symbolami 1KDW oraz 2KDW lub poprzez już istniejące zjazdy 
z drogi powiatowej. W przypadku lokalizacji nowych zjazdów, zjazdy zaplanować naprzeciwko  
ul. Cienistej, położonej poza granicami planu. Ponadto na terenie objętym ustaleniami planu należy 
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zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych oraz odpowiednią powierzchnię manewrową 
usytuowaną w taki sposób, aby manewry nie odbywały się w rejonie i w pasie drogi powiatowej. 
Nie dopuszcza się miejsc postojowych dostępnych bezpośrednio z drogi powiatowej. 
 

IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 
1. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/612/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września  

2018 r. w sprawie: zatwierdzania do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2020 
roku projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (V)”, 
realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. 

2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/337/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 lutego  
2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego  
w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy. 

3. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2468P - ul. Główna m. Biernatki. 

4. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową  nr 2471P - ul. Świerkowa m. Czmoń. 

5. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2478P - ul. Dworzyskowa m. Radzewo. 

6. w sprawie zmiany uchwały XVII/209/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2020 r.  
w sprawie powierzenia Gminie Czerwonak prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz.  

7. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy  bonifikaty 
od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. 

8. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/370/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia  
2021 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2461P - ul. Poznańska m. Kamionki.  

9. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2489P w m. Żerniki.  

10. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021.  
11. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026. 
12. 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., uchwałą Nr XXV/321/VI/2020  
z 16 grudnia 2020 r. oraz uchwałą Nr XXIX/373/VI/2021 z 28 kwietnia 2021 r. 
 

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 informacją o uzyskanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg na rok 2021. W dniu 21.04.2021 r. ogłoszone zostało rozstrzygnięcie 
przeprowadzonego na przełomie lipca/sierpnia 2020 r. naboru o dofinansowanie zadań 
polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz gminnych z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Spośród wnioskowanych zadań dofinansowanie otrzymało zadanie pn.:  
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 „Rozbudowa/przebudowa dróg powiatowych nr 2400P Napachanie - Złotkowo na odc. Napachanie 
- Rokietnica” klasyfikując się na 16 pozycji listy podstawowej. Wysokość otrzymanego 
dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych - 4.714.224,11 zł, które zostanie przekazane w 
transzach w roku 2021 -2.357.112,06 zł i w 2022 -2.357.112,05 zł.  

 Drugie wnioskowane zadanie pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2401/2417P  
w m. Dąbrówka dla zadania pod nazwą „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P  
Dopiewo-Poznań, ETAP I, na odcinku Dąbrówka (ul. Kolejowa) i S11 węzeł Poznań-Dąbrówka” nie 
otrzymało dofinansowania klasyfikując się na poz. 11 listy rezerwowej. 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie drogi powiatowej nr 2461P w miejscowości Kamionki w zakresie budowy chodnika,  
gm. Kórnik, powiat poznański.  

4. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia od 1 września 2021 r. w  następujących 
placówkach: w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Swarzędzu - 1 etat pedagogiczny 
(pedagog), w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Puszczykowie - 1 etat pedagogiczny 
(pedagog) oraz ½ etatu administracyjnego (referent sekretariat), w Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu 
- 1 etat administracyjny (specjalista ds. kadr i płac). 

5. Zarząd Powiatu przyjął „Analizę potrzeb i wymagań” dotyczącą postępowań przetargowych na 
dostawę i montaż wyposażenia oraz organizację kursów dla uczniów Zespołu Szkół  
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka1, 62-005 Owińska.  

6. Zarząd Powiatu omawiał sprawy związane z organizacją punktów szczepień w powiecie poznańskim.  
6. Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu:  
 sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w roku 2020”, 

 informację o wykorzystaniu środków w roku 2020 na ochronę zabytków położonych na terenie 
powiatu poznańskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Inspektor-Wydział Organizacyjny 
Poznań, 24.05.2021 r.  


