
1 
 

OP.0021.6.2021 
SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 
od 24 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. 

 
I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 

W okresie od 24 maja 2021 roku do 11 czerwca 2021 roku odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
1. 24 maja 2021 r., godz. 1130, 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 

2. 27 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. 

3. 1 czerwca 2021 r., godz. 0930, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 

4. 8 czerwca 2021 r., godz. 0900, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 

5. 10 czerwca 2021 r., godz. 1100, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
oraz 
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD: 
1.  decyzja w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zespołowi Szkół im. Jadwigi  

i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność 
Powiatu Poznańskiego, położoną w mieście Poznaniu, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb 
Naramowice, arkusz mapy 11, działka nr 29/132 o pow. 0,3621 ha, zapisaną w księdze wieczystej 
KW nr PO1P/00342266/5. Przekazanie nastąpi  w celu realizacji zadań oświatowych. Postanowiono 
także odstąpić od ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, którego objęcie nastąpi na 
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym decyzja stała 
się ostateczna, 
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2. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przeprowadzenie procesu recertyfikacji 
systemu zarządzania jakością zgodnie z Normą ISO 9001. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
umowy z DEKRA Certification Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Legnickiej 48H, Wrocław. Usługa zostanie 
wykonana w terminie 1.08.2021 r. - 31.12.2023 r. Całkowity koszt realizacji usługi wyniesie  
28.290,00 zł brutto, 

3. w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę, montaż oraz uruchomienie wyposażenia przeznaczonego do klaso-
pracowni logistyczno-spedycyjnej zlokalizowanej w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie, przy ul. Obornickiej 1, z podziałem na 2 części. 2. Zatwierdzenia 
Niezbędnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej, 

4. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania 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,  

5. w sprawie: unieważnienia postępowania  prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki 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. Zarząd Powiatu unieważnił 
postępowanie, ponieważ negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego,  

6. w sprawie: wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu trwałego 
zarządu za 2021 rok. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie Ośrodkowi Interwencji 
Kryzysowej w Kobylnicy na dzień 30 listopada 2021 roku, terminu płatności opłaty rocznej za rok 
2021 z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, 
położonej w Kobylnicy, w gminie Swarzędz, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, 
arkusz mapy 5, działki nr: 79 o powierzchni 0,1187 ha oraz nr 80/13 o powierzchni 0,2227 ha, 
zapisanej w księdze wieczystej KW nr P02P/00288485/6, 

7. w sprawie: przedstawienia  Radzie Powiatu w Poznaniu raportu o stanie powiatu. Zgodnie z art. 30a 
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu co roku jest 
zobowiązany do przedstawienia radzie powiatu raportu o stanie powiatu. Raport przedstawia się 
do dnia 31 maja.  

8. w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na działania związane z produkcją i emisją 
informacyjnych spotów radiowych z okazji 31. Rocznicy samorządu terytorialnego. Zarząd Powiatu 
postanowił  przeznaczyć środki finansowe w kwocie brutto 3.321,00 zł na: 
a) produkcję i emisję spotów informacyjnych na antenie Meloradio (Eurozet Sp. z o .o.o. w kwocie 

brutto 2.583,00 zł  
b) emisję spotów informacyjnych na antenie Radia Emaus (Święty Wojciech Dom Medialny)  

w kwocie brutto 738,00 zł. 
Nagrania emitowane będą na przedmiotowych antenach na podstawie mediaplanów ustalonych  
z każdym z podmiotów w dniu 27 maja 2021 r. 

9. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru  
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu upoważnił firmę 
„PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie do odbioru z miejsca przechowywania i wykonania  
demontażu pojazdów ( Ford Focus nr rej. PGN 506HF, Opel Corsa nr rej. OSSD 1997), wobec których 
orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, 

10.  w sprawie akceptacji projektu zagospodarowania terenu, wykonanego w ramach projektu 
budowlanego dla zadania pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-
wychowawczej w Swarzędzu przy ul. Cmentarnej., realizowanego na podstawie umowy nr ZP 
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272.0005.2021 z dnia 08.04.2021 r. zawartej z firmą EKSPERTIS BUDOWNICTWO Sp. z o.o.                    
sp. K ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań,  

11.  w sprawie: odtajnienia zastrzeżonych przez Wykonawcę dokumentów zawierających wyjaśnienia 
dotyczące rażąco niskiej ceny złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie podstawowym na wykonanie prac związanych z usuwaniem  
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości 
w gminach Powiatu Poznańskiego, 

12.  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Miętowej, 
Waniliowej oraz części Brzozowej w m. Gowarzewo, gm. Kleszczewo. Ww. ulice uzupełniają sieć 
dróg służących miejscowym potrzebom, posiadają utwardzoną nawierzchnię, a działki ewidencyjne, 
na których jest zlokalizowana droga stanowią własność gminy, co stanowi podstawę do zaliczenia 
jej do kategorii dróg gminnych, 

13.  w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
w Kobylnicy, 

14.  w sprawie: stwierdzenia niecelowości realizacji zadania publicznego pt. MEETin. Zadanie miało 
zostać zrealizowane przez Stowarzyszenie Vena w Pobiedziskach w ramach tzw. „małego grantu”, 

15.  w sprawie: zmiany uchwały Nr 1563/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na wydłużenie terminu obowiązywania umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej  
w Poznaniu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na realizację usług polegających na świadczeniu 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego  
w powiatowych przewozach pasażerskich, 

16.  w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na powierzenie zadań publicznych z pomocy społecznej 
polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych w latach 2021-2022  
i prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022 oraz 
zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1, na 
realizację ww. zadnia publicznego z pomocy społecznej oraz preliminarze wydatków z budżetu 
Powiatu Poznańskiego na 2021 i 2022, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 
Zgodnie z ww. preliminarzami wydatków z budżetu powiatu poznańskiego na prowadzenie 
mieszkań chronionych wspieranych w roku 2021 zostanie przekazane 126.000,00 zł, a w 2022 r. - 
250.000,00 zł, natomiast na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  
w roku 2021 zostanie przyznana kwota w wysokości 430.000,00 zł a w 2022 r. - 890.000,00 zł, 

17.  decyzja w sprawie udzielania Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy na czas nieokreślony 
bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd na działalność 
statutową nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Kobylnicy,                    
w gminie Swarzędz, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 5, działki nr: 
79 o powierzchni 0, 1187 ha oraz nr 80/13 o powierzchni 0,2227 ha, zapisanej w księdze wieczystej 
KW nr PO2P/00288485/6, 

18.  w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na wykonywanie prac związanych z usuwaniem  
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości 
w gminach Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez REVOL 
Sp. z o.o. sp. k., ul Senatorska 21/30-31 Łódź, w której zaproponowano: cenę jednostkową brutto  
za demontaż 1 kg wyrobów zawierających azbest wraz z zapakowaniem, transportem  
i przekazaniem na składowisko - 1,07 zł, cenę jednostkową brutto za zapakowanie, transport                            
i przekazanie na składowisko 1 kg zdeponowanych wyrobów zawierających azbest - 0,39 zł, do 
realizacji zamówienia wykorzystanie środków transportu o klasie emisji spalin EURO z grupy IV, 

19.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ul. Leszka w m. Jasin, Gmina 
Swarzędz”, 

20.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Przebudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie, gm. 
Swarzędz”. Wniosek zawiera wszystkie elementy  zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 
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kwietnia  2003 r. o szczególnych zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg 
publicznych, 

21.  w sprawie: stwierdzenia niecelowości realizacji zadania publicznego pt. Konkurs Historyczny Patria 
Nostra - VI edycja - Wielopolska, 

22.  w sprawie zmiany uchwały nr 1555/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 września 2020 r. 
w sprawie: przyjęcia do realizacji Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie poznańskim (V)”, współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu Społecznego                             
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na 
rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych  pozostających bez pracy na regionalnym rynku 
pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielone z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu do 
czynności związanych z realizacją projektu. W ramach ww. projektu Powiatowy Urząd Pracy                                 
w Poznaniu realizuje także nowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców tzw. Tarczę 
Antykryzysową. Nowy podział środków wprowadził w roku 2021 wyższą kwotę na realizację  
Projektu  tj. 9.250.679,44 zł (zwiększenie o 1.659.518,03 zł), 

23.  w sprawie: stwierdzenia niecelowości realizacji zadania publicznego pt. Letnie Warsztaty Medialne. 
Oferta została złożona przez Fundację Filmowiec, z siedzibą w Poznaniu w ramach tzw. „małego 
grantu”, 

24.  w sprawie: 1. Ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na usługi społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursu zaawansowanego 
pakietu biurowego dla uczniów. 2. Zatwierdzenia ogłoszenia. 3. Powołania komisji przetargowej, 

25.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi  
i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego dla Pracowni przedmiotowych, zlokalizowanych  
w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A,  
z podziałem na 4 części. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji 
przetargowej.  
Zamówienie składa się z następujących części:  
- Część nr 1 – Pracownia Obróbki Mechanicznej 
- Część nr 2 – Pracownia Dokumentacji i Sterowania Systemów OZE/KNX 
- Część nr 3 – Pracownia elektrotechniki i elektroniki 
- Część nr 4 – Pracownia elektroniki, 

26.  w sprawie: unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki 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. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ negocjacje nie doprowadziły do 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do udziału w postępowaniu zaproszono BP 
Europa Spółka Europejska, Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, Kraków, który nie odpowiedział na 
zaproszenie do negocjacji, 

27.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa ulicy Bukowej w m. Walerianowo”, 
28.  w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu zabudowanej nieruchomości położonej  

w miejscowości Lisówki, gmina Dopiewo, działki nr 284/11, nr 284/12,nr 284/13, nr 284/14,  
nr 284/15 ,przeznaczonej do oddania w użyczenie. Zarząd Powiatu w Poznaniu postanowił oddać  
w użyczenie na rzecz Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1, 
zabudowaną nieruchomość położoną w Lisówkach w gminie Dopiewo, oznaczoną jako: obręb 0009 
Trzcielin, ark. mapy 1, działki: 

- nr 284/15 o pow. 0,0442 ha zabudowaną budynkiem nr 3 o pow. użytkowej 155,47 m2, 
- nr 284/14 o pow. 0,0360 ha zabudowaną budynkiem nr 4 o pow. użytkowej 133,09 m2, 
- nr 284/13 o pow. 0,0349 ha zabudowaną budynkiem nr 5 o pow. użytkowej 135,21 m2, 
- nr 284/12 o pow. 0,0339 ha zabudowaną budynkiem nr 6 o pow. użytkowej 132,67 m2, 
- nr 284/11 o pow. 0,0350 ha zabudowaną budynkiem nr 7 o pow. użytkowej 130,37 m2, 
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zapisaną w księdze wieczystej KW nr P01P/00293854/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań  
- Stare Miasto w Poznaniu, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, na okres realizacji umowy 
między Powiatem Poznańskim a ww. Fundacją o realizację zadania publicznego pod nazwą: 
Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022, nie dłużej 
jednak niż do 31 grudnia 2022 r., 

29.  w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu zabudowanej nieruchomości położonej  
w miejscowości Lisówki, gmina Dopiewo, działki nr 284/16, nr 284/17, przeznaczonej do oddania  
w użyczenie. Zarząd Powiatu w Poznaniu postanowił oddać w użyczenie na rzecz Fundacji 
Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1, zabudowaną nieruchomość 
położoną w Lisówkach w gminie Dopiewo, oznaczoną jako: obręb 0009 Trzcielin, ark. mapy 1, 
działki: 
- nr 284/17 o pow. 0,0563 ha zabudowaną budynkiem nr 1 o pow. użytkowej 162,28 m2, 
- nr 284/16 o pow. 0,0358 ha zabudowaną budynkiem nr 2 o pow. użytkowej 163,17 m2, 
zapisaną w księdze wieczystej KW nr PO1P/00293854/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań  
- Stare Miasto w Poznaniu, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, na okres realizacji umowy 
między Powiatem Poznańskim a ww. Fundacją o realizację zadania publicznego pod nazwą: 
Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych w latach 2021-2022, nie dłużej jednak niż do 31 
grudnia 2022 r., 

30.  w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ul. Obornicka 1. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez JACK-BUD Polska sp. z oo. ul. Obornicka 352, 60-689 Poznań, w której 
zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 1.954.526,85 zł brutto, 

31.  w sprawie: Ponownego 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 1, 

32.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy nr ZP.272.00077.2020 z dnia 19 lutego                     
2021 r., dotyczącej realizacji inwestycji pn.: Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny                                
w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, wraz  z przystosowaniem do przepisów ppoż. - Segment A. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na zmianę zapisów w ww. umowie o roboty budowlane zawartej ze spółką 
TWM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-544), na podstawie której realizowana jest inwestycja pn.: 
Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, wraz                                                  
z przystosowaniem do przepisów ppoż. - Segment A, polegających na: 
1) zmianie wskazanego w umowie adresu inwestycji, na ul. Poznańską 95 w Kobylnicy, 
2) zmianie osób, będących przedstawicielami Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji, 

33.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy nr ZP.272.00008.2021 z dnia 8 kwietnia 
2021 r., dotyczącej realizacji inwestycji pn.: Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny  
w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, wraz z przystosowaniem do przepisów ppoż. - segment A.  Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na zmianę zapisów w ww. umowie o pełnienie nadzoru inwestorskiego, 
zawartej z przedsiębiorcą Krzysztofem Kaźmierczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod 
firmą PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzania i wykonawstwo budowlane w Poznaniu 
(60-195), ul. J. Porazińskiej 52, dla zadania pn.: Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny  
w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, wraz z przystosowaniem do przepisów ppoż. - Segment A, 
polegających na: 
1) zmianie wskazanego w umowie adresu inwestycji, na ul. Poznańską 95 w Kobylnicy, 
2) zmianie osób, będących przedstawicielami Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji, 

34.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany zapisu w umowie, dotyczącej sukcesywnego 
zakupu paliwa, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz usług w systemie sprzedaży 
bezgotówkowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18  
w Poznaniu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmiany zapisu w umowie  
nr ZP.272.00021.2019, zawartej w dniu 07.06.2019 r. z Mazowiecką Instytucją Gospodarki 
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Budżetowej MAZOVIA ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa na sukcesywny zakup paliwa, materiałów 
eksploatacyjnych, akcesoriów oraz usług w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby 
Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu 
realizacji umowy do dnia 31.12.2021 r., w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty umowy, 

35.  w sprawie zmiany uchwały nr 2204/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 13 maja 2021 r.  
w sprawie przyznania gminom Środków na remonty dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2021 r. Zmiana dotyczy przeznaczenia środków 
na dwa nowe zadania w Gminie Puszczykowo, 

36.  w sprawie: zatwierdzenia prac Komisji i przyznania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej 
emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki prac 
Komisji powołanej uchwałą nr 2049/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 marca 2021 r. 
Powstała w wyniku prac Komisji lista rankingowa podstawowa wniosków stanowi załącznik nr 1 
do uchwały. Wykaz wniosków odrzuconych i nieuwzględnionych na liście rankingowej stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały. Powiat Poznański udziela dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej 
emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi podmiotom, których wnioski wskazano na 
liście rankingowej podstawowej, w kwotach określonych na tej liście - 327 podmiotów, na łączną 
kwotę 2.283.840,00 zł, 

37.  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Ks. Piotra 
Wawrzyniaka w miejscowości Komorniki w gminie Komorniki zlokalizowanej na dz. nr ewid. 90/3, 
90/1, 89/3, 91/1, 92/1, 961/3, 93/1, 94/1, 95/1, 964/2, 962/7, 97/1 (część), 964/1 (część) oraz 963/1 
(część). Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulicy ks. Piotra 
Wawrzyniaka w miejscowości Komorniki, zlokalizowanej na ww. działkach. Droga objęta wnioskiem 
uzupełnia sieć dróg służących miejscowym potrzebom, posiada utwardzoną nawierzchnię, a działki 
na których zlokalizowana jest droga stanowią własność gminy, co stanowi podstawę do zaliczenia 
jej do kategorii dróg gminnych,  

38.  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii  drogi powiatowej 
nr 2716P relacji Głuponie-Kuślin, gmina Kuślin, powiat nowotomyski. Zarząd Powiatu opiniuje 
pozytywnie pozbawienie  dotychczasowej kategorii ww. drogi. Przedmiotowa droga zlokalizowana 
jest na terenie powiatu nowotomyskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu 
poznańskiego, 

39.  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii  drogi powiatowej 
nr 2750P - ul. Spokojna w Opalenicy od skrzyżowania z ul. Nowotomyską do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 307, gmina Opalenica, powiat nowotomyski. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie 
pozbawienie dotychczasowej kategorii ww. drogi. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na 
terenie powiatu nowotomyskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego, 

40.  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii  drogi powiatowej 
nr 2743P - ul. Bukowa w Opalenicy od skrzyżowania z ul. Poznańską do drogi wojewódzkiej nr 307, 
gmina Opalenica, powiat nowotomyski. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie pozbawienie  
dotychczasowej kategorii ww. drogi. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu 
nowotomyskiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego, 

41.  w sprawie: wyrażenia opinii  zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Bocznej w miejscowości 
Biskupice, gm. Pobiedziska. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg 
gminnych ww. ulicy. Ww. ulica uzupełnia sieć dróg służących miejscowym potrzebom, posiada 
utwardzoną nawierzchnię, a działki ewidencyjne na których zlokalizowana jest droga, stanowią 
własność gminy, co stanowi podstawę do zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych, 

42.  w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania pn.: Modernizacja 
zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu 
Poznańskiego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy nr 
ZP.272.00037.2019 z dnia 26 listopada 2019 r., zawartej ze spółką Firma Budowlana DOTA sp. z o.o. 
sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-182), ul. Perzycka 22, dla ww. inwestycji w następującym zakresie: 
a) zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru, nastąpi do dnia 15 

listopada 2021 r., 
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b) uzyskanie i doręczenie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Dworu w Skrzynkach na potrzeby 
ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego nastąpi do dnia 15 grudnia 2021 r., 

43.  w sprawie: 1. Przeprowadzenie w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich 
w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, z podziałem na 2 części. Postępowanie dotyczy:  
1) Część nr 1 - Wymiana stolarki okiennej, 
2) Część nr 2 - Remont kominów i pokrycia dachu na lewym i prawym skrzydle budynku, 

44.  w sprawie: zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją  
pn.: Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, 
ul. Obornicka 1. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez „PRO-BUD" Projektowanie, 
nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak, ul. J. Porazińskiej 52, 
60-195 Poznań, w której zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 23.370,00 brutto. 
Funkcje wiodącego inspektora nadzoru pełnić będzie Pan Krzysztof Kaźmierczak. Termin wykonania 
zadania zaplanowany został na okres 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

45.  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr ZP.272.00044.2020 - część 1  
z dnia 3.12.2020 r. w sprawie ubezpieczenia mienia Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek 
organizacyjnych, w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  
w odniesieniu do nieruchomości położonej w miejscowości Jelonek, gm. Suchy Las, przy  
ul. Obornickiej 6. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie z firmą UNIGA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A., Aneksu nr 1 do ww. umowy, w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych w odniesieniu do nieruchomości położonej w miejscowości Jelonek, gm. Suchy 
Las, przy ul. Obornickiej 6. Składka zostanie zwiększona o kwotę 1.350,06 zł brutto. Łączna wartość 
zamówienia po zmianie wyniesie: 1.721.368,13 zł brutto, 

46.  w sprawie: zawiadomienia o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w związku  
z przeprowadzeniem inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości  
w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. Zarząd Powiatu postanowił zawiadomić Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję 
Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Poznaniu o możliwym 
naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, poprzez 
przeprowadzenie w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie inwentaryzacji w sposób niezgodny  
z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

47.  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Dojazdowej na 
terenie miejscowości Sady, w gminie Tarnowo Podgórne zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych 
oznaczonych numerami 158/40, 158/111, 158/112, 158/48, obręb Sady, gm. Tarnowo Podgórne. 
Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych ww. ulicy. Przedmiotowa 
droga uzupełnia sieć dróg służącym miejscowym potrzebom, posiada utwardzona nawierzchnie,  
a ww. działki ewidencyjne, na której jest zlokalizowana droga są własnością gminy, co stanowi 
podstawę do zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych, 

48.  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu. 
Zarząd Powiatu powierza Pani Annie Kurelskiej pełnienie obowiązków dyrektora Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej w Luboniu, ul. Wschodnia 26B, 62-030 Luboń,  na okres od dnia  
1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r., 

49.  w sprawie: przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli 
emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez powiat poznański. Zarząd Powiatu 
przyznał świadczenia pieniężne (zapomogi) na kwotę 16.700,00 zł w ramach środków 
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół  
i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 
Świadczenie przyznano 22 osobom, w wysokości od 200,00 zł do 1.000,00 zł, 

50.  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przyłączenie placówki opiekuńczo-
wychowawczej zlokalizowanej w Jasin, ul. Cmentarna, dz. nr 12/1 i 12/2, do sieci gazowej. Zarząd 



8 
 

Powiatu  wyraził  zgodę na zawarcie umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą  
w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, o przyłączenie do sieci gazowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej, zlokalizowanej w Jasin ul. Cmentarna, dz. nr 12/1 i 12/2. Wartość prac 
ustalono na kwotę brutto 2.622,48 zł. 

51. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  części pomieszczeń - znajdujących się  
w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 155 i 156 - przeznaczonych do oddania w użyczenie. 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rokietnica 

- Południe - Etap I,  
2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości  

Mrowino dla działki  nr 93/10, gm. Rokietnica, 
3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Skórzewo w rejonie ulicy Skórzewskiej, Stawnej i Poznańskiej, gm. Dopiewo, 
4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

w miejscowości Trzcielin, w rejonie ulicy Leśne Zacisze, Pułkownika Andrzeja Kopy, Łabędziej, 
Przepiórczej, Słowiczej i Żurawiej, gm. Dopiewo, 

5. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w Buku przy ulicach Dworcowej i Przykop. Projekt planu wyznacza: teren zieleni 
urządzonej, teren infrastruktury technicznej. Obszar projektu planu zlokalizowany jest u zbiegu 
dwóch dróg powiatowych 2496P oraz 2739P. Z analizy załącznika graficznego wynika, że część drogi 
powiatowej położona jest na terenie oznaczonym jako ZP. W związku z powyższym należy 
skorygować przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i wyznaczyć pas drogi 
powiatowej 2739P zgodnie z jej przebiegiem, 

6. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kicin, gm. 
Czerwonak. Projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy usługowej, teren obsługi 
produkcji w gospodarstwach ogrodniczych, teren rolniczy, teren lasu, tereny zieleni, tereny dróg 
publicznych klasy lokalnej i dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, tereny infrastruktury 
technicznej - kanalizacji, wodociągowej i elektroenergetyki. Poza obszarem opracowania przebiega 
droga powiatowa nr 2407P, ul. Poznańska w Kicinie. W związku z planowaną budową ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie 
należy doprowadzić do zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
ze sporządzoną koncepcją oraz uzgodnić projekt planu z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu 
w zakresie planowanej realizacji chodnika i ścieżki rowerowej. Ponadto odległość linii zabudowy dla 
pasa drogi powiatowej w terenie zabudowy w każdym wypadku powinna wynosić minimum 8 m od 
krawędzi jezdni zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.   
z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.). W tym przypadku należy uwzględnić potrzeby inwestycyjne  
w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej. W przypadku istniejących budynków linia zabudowy 
powinna zostać poprowadzona przez budynki, a zapis w treści należy uzupełnić o dopuszczenie 
pozostawienia istniejących budynków w przypadkach, gdy nie spełniają one warunków lokalizacji 
zgodnych z proponowaną linią zabudowy, 

7. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w rejonie ul. Dworcowej, torów kolejowych, drogi do Szewc, rzeki Trupiny w Buku, 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potasze - region ulicy 
Oczarowej i Wierzbowej II”, gm. Czerwonak, 

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku, przy ul. 
Dopiewskiej, gm. Tarnowo Podgórne, 

10.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie 
ewidencyjnym Więckowice, w rejonie ul. Tarnowskiej, gm. Dopiewo, 
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11.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie 
ewidencyjnym Trzcielin, w rejonie ul. Powstańców Wlkp. I ul. Topolowej, gm. Dopiewo, 

12.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Walerianowo i części wsi Szreniawa w rejonie ul. Poznańskiej, gm. Komorniki, 

13.  w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Kamionki w rejonie ulicy Rogalińskiej i Porannej Rosy dla działek oznaczonych 
numerem ewidencyjnym: 387/1, 459, 457/1, 457/2, 456/5, gm. Kórnik,  

14.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla działek nr 
24 i 11/31 przy ul. Krętej w Sierosławiu, gm. Tarnowo Podgórne. 
 

IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 
1. w sprawie: powierzenia Gminie Czerwonak prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2407P  Koziegłowy - Swarzędz, 
2. w sprawie: powierzenia Gminie Suchy Las  prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 

publiczną drogą powiatową nr 2428P - ul. Lipowa w Golęczewie, 
3. w sprawie: powierzenia Gminie Czerwonak prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2407P - ul. Poznańska, 
4. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2021, 
5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu poznańskiego na lata 2021-2026.  

 
V. PODJĘTE POSTANOWIENIA: 
1. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie zmian w planach finansowych wydziałów Starostwa 

oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 
2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach najmowanych 

przez NZOZ Centrum Usług Dentystycznych, zlokalizowanych na II piętrze w budynku przy  
ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.  

3. Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się:  
a)  z zawiadomieniem o wniesieniu skargi w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  na przebudowie/rozbudowie drogi 
powiatowej  nr 2389 Głuchowo- Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. 
Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S% Konarzewo (w budowie) gm. Komorniki,  
w części uchylonej decyzją Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji z dnia 22.11.2019 r. 

b) z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego 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 (znak sprawy: 
WD.6740.4.2021.EK) i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego 
w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. Własność Powiatu Poznańskiego stanowią 
nieruchomości: gmina Swarzędz, obręb Paczkowo, ark. 6, dz. o nr ewid. 243. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Dziecka  
w Kórniku-Bninie, najważniejszymi ustaleniami kontroli, zastrzeżeniami i dodatkowymi 
wyjaśnieniami Dyrektora DD w Kórniku-Bninie z 17.05.2021 r., stanowiskiem kontrolujących do 
wniesionych przez Dyrektora DD w Kórniku-Bninie ustaleń z 21.05.2021 r.  

5.  Zarządu Powiatu w Poznaniu przyjął informację do Biuletynu Informacji Publicznej za 2020 rok. 
Zgodnie z art. 37 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.                                
z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości następujące 
informacje: 
- art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d - kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego- załącznik nr 1; 
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- art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d - kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego 
- załącznik nr 2; 
- art. 37 ust. 1 pkt 2 lit e - wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, 
których gwarancje i poręczenia dotyczą - w 2020 roku Powiat Poznański nie udzielił poręczeń  
i gwarancji; 
- art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, 
odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze 
wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - załącznik nr 3; 
- art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - załącznik nr 4. 

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Kontrola była kontrolą 
problemową 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. Okres kontroli obejmował ostatnią inwentaryzację przeprowadzoną w drodze spisu                       
z natury oraz 2020 rok. Kontroli poddano protokoły i dokumentację potwierdzającą wykonanie 
czynności inwentaryzacyjnych, w tym: arkusze spisu z natury, protokół z inwentaryzacji, rozliczenie 
przeprowadzonej inwentaryzacji. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Kontrolę przeprowadzono w dniach od 20.04.2021 r. do 30.04.2021 r. Ustalenia kontroli zawarte 
zostały w protokole kontroli z dnia 20.05.2021 r. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Kontrola 
była kontrolą problemową 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. Okres kontroli obejmował ostatnią inwentaryzację przeprowadzoną  
w drodze spisu z natury oraz 2020 rok. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 25.03.2021 r. do 
12.04.2021 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 14.05.2021 r.                                      
W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości  

8. Zarząd Powiatu zapoznał się ze „Sprawozdaniem z wykonania w 2020 roku zadań objętych 
harmonogramem realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2013-2020”. Zgodnie z zapisem zawartym  
w Programie, PCPR w terminie  do 30 maja każdego roku przedstawia Zarządowi Powiatu  
w Poznaniu sprawozdanie z wykonania zadań objętych harmonogramem realizacji Programu w roku 
poprzednim. Głównym celem Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie 
poprzez zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy  oraz 
skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych  wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, 
a jego osiągnięcie możliwe jest poprzez realizację działań, określonych w celach szczegółowych. 

9. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie dla NZOZ Centrum Usług Dentystycznych, pomieszczeń 
mieszczących się na III piętrze w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul Słowackiego 8 w terminie 
od dnia 17.06.2021 r. do dnia 19.07.2021 r.(na czas prowadzenie remontu) 

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o planowanej  
kontroli pt.  „Kontrola wydatków w dziale 900, rozdziale 90005 - ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu, paragrafie 6230 - dotacje celowe z budżetu powiatu dla 
wnioskodawców składających wnioski na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na jedno z rozwiązań proekologicznych w latach 2019-2020". Kontrola rozpocznie się w dniu 
14 czerwca 2021 r., przewidywany czas zakończenia kontroli 31 sierpnia 2021 r. 

11.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą  naprawy gzymsów, remontu opierzeń dachu  
i remontu cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach                    
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i wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury zlecenia ekspertyzy technicznej  wraz z dokumentacją 
projektową ze środków bieżących Wydziału Inwestycji i Remontów. Koszt ww. dokumentacji nie 
przekroczy kwoty 30.000,00 zł. brutto. 

12.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą wykonania naprawy kotła oraz 
przeprowadzenia rewizji kotłowni wraz  z instalacją solarną do przygotowania c.w.u. w kotłowni LO 
w Puszczykowie. W związku z faktem, że prace nie były planowane, a są konieczne do wykonania, 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie ich ze środków bieżących Wydziału Inwestycji  
i Remontów. Łączny koszt prac wyniesie 8.560,80 zł brutto. 

13.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. Kontrola została przeprowadzona przez 
Wydział Audytu i Kontroli w zakresie prowadzenia okresowych inwentaryzacji w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, w tym w szczególności drogą spisu z natury środków 
trwałych i wyposażenia. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 08.03.2021 r. do 31.03.2021 r. 
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 12.05.2021 r., 
podpisanym w dniu 12.05.2021 r. przez dyrektora jednostki i główną księgową. W dniu  
18.05.2021 r., dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie złożyła wyjaśnienia. Wydano zalecenia 
pokontrolne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Inspektor-Wydział Organizacyjny 
Poznań, 14.06.2021 r.  


