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OP.0021.7.2021 
 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 

ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 14 czerwca 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. 

 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 

W okresie od 14 czerwca 2021 roku do 20 sierpnia 2021 roku odbyło się 15 posiedzeń Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, w tym: 
1. 14 czerwca 2021 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 

Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubński 
Członek Zarządu    Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 

2. 17 czerwca 2021 r., godz. 1230, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 

3. 23 czerwca 2021 r., godz. 1045, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 

4. 24 czerwca 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. 5 lipca 2021 r., godz. 1130, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 

6. 8 lipca 2021 r., godz. 1100, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu    Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska 
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7. 15 lipca 2021 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu    Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 

8. 22 lipca 2021 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu    Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik. 

9. 28 lipca 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. 

10.  30 lipca 2021 r., godz. 0930, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu    Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik. 

11.  4 sierpnia  2021 r., godz. 1300, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik. 

12.  6 sierpnia  2021 r., godz. 1200, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
oraz 
Zastępca Skarbnika Joanna Smolińska 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska. 

13.  12 sierpnia  2021 r., godz. 1100, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
oraz 
Zastępca Skarbnika Joanna Smolińska 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska. 

14.  17 sierpnia  2021 r., godz. 1100, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu    Antoni Kalisz 
oraz 
Zastępca Skarbnika Joanna Smolińska 

 Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska. 
15.  19 sierpnia  2021 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 
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Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu    Antoni Kalisz 
oraz 
Zastępca Skarbnika Joanna Smolińska 

 Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska. 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD POWIATU W POZNANIU: 

1. w sprawie zmiany uchwały nr 1948/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2021 roku 
w sprawie podpisania umowy na świadczenie usług wydawania kwalifikowanych lub 
niekwalifikowanych certyfikatów oraz elektronicznych znaczników czasu i dostawy elementów 
urządzeń do składania podpisu elektronicznego.  

2. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 
1626P - ul. Lipowej w Wągrowcu. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie pozbawienie dotychczasowej 
kategorii ww. drogi. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie powiatu wągrowieckiego                 
i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego. 

3. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Dereniowej  
i ul. Magnoliowej w m. Bolechówko, gm. Czerwonak. Zarząd Powiatu opiniuje negatywnie zaliczenie 
do kategorii dróg gminnych ww. ulice. 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. 

4. 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, na 
odcinku 296 m, 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. 

5. 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, na odcinku 74m, 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. 

6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej 
stanu ochrony przeciwpożarowej dla zadania pn.: Przebudowa części budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
umowy z Przedsiębiorcą Lechem Janiakiem, prowadzącym działalność  gospodarczą pod firmą LECH 
JANIAK w Luboniu, ul. Andersena nr 10. Wartość prac ustalono na kwotę 19.680,00 zł brutto. 

7. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji umowy nr ZP.272.00011.2021 z dnia 
08.04.2021 r., dotyczącej robót budowlanych w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych dla zadania pn.: Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach 
na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na przedłużenie ww. zawartej ze spółką Firma Budowlana DOTA sp. z o.o. sp. k.  
z siedzibą w Poznaniu, ul. Perzycka 22. Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru końcowego nastąpi do dnia 15 października 2021 r. 

8. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji umowy nr ZP.272.00085.2020 z dnia 
17.12.2020 r. dotyczącej robót budowlanych w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych  dla zadania pn.: Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach 
na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu 
wyraził  zgodę na przedłużenie ww. umowy zawartej ze spółką Firma Budowlana DOTA sp. z o.o. 
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sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Perzycka 22. Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru końcowego nastąpi do dnia 15 października 2021 r. 

9. w sprawie zatwierdzenia wyników części nr 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem 
na 3 części. Zarząd Powiatu w części nr 2 - kasety do biblioteki taśmowej - zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez GRUPA E Sp. z o.o., ul. Piwna 23, Tychy, w której zaproponowano wykonanie 
zamówienia za kwotę 11.638,26 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres 
28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

10.  w sprawie 1. Ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na 
usługi społeczne, których przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych polegających na 
przyjmowaniu przesyłek listownych, paczek pocztowych, w tym również  przesyłek rejestrowanych 
i przesyłek kurierskich (zwanych dalej „przesyłkami”), w obrocie krajowym i zagranicznym, 
przemieszczaniu i doręczaniu  ich adresatom, dokonywaniu ewentualnych zwrotów  przesyłek 
niedoręczonych, prowadzeniu postępowania reklamacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 
2012 roku Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) oraz usługi odbioru korespondencji                                
z siedziby Zamawiającego. 2. Zatwierdzenia SWZ, 3. Powołania komisji przetargowej. 

11.  w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę artykułów odblaskowych i gadżetów reklamowych wykorzystywanych                     
w działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego, z podziałem na 2 części.  
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. 
Postępowanie składa się z następujących części: część 1 - artykuły odblaskowe, część 2 - gadżety 
reklamowe. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został w zakresie każdej z części do 110 dni 
od podpisania umowy. 

12.  w sprawie wyrażenia zgody na zmianę kierownika budowy dla zadania inwestycyjnego pn.: 
Zagospodarowanie  terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,  
ul. Obornicka 1. Nowym kierownikiem budowy zostanie pan Rafał Kulczycki, który posiada stosowne 
uprawnienia i wymagane doświadczenie. 

13.  w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadnia publicznego pt. Na szlaku wspomnień oraz 
przeznaczenia środków finansowych. Zarząd Powiatu przeznaczył środki finansowe w kwocie 
6.500,00 zł brutto dla Fundacji Muzeum Arkadego Fiedlera, z siedzibą w Puszczykowie, w ramach 
tzw. „małego grantu”.  

14.  w sprawie uchwalenia projektu założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2022. 
Zarząd Powiatu ustalił następujące wysokości wskaźników - wskazane w załączniku nr 1 do uchwały: 
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 5% 
- nominalny wzrost wynagrodzeń brutto - określony w zał. nr 2  
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług inwestycyjnych - 7,0 % 
- przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw - 6.095,25 zł 
- minimalne wynagrodzenie za pracę - 19,60 zł/godz. tj. 3.000 zł/mc 
- odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego -  1.600,00 zł. 
Załącznik nr 2 stanowi projekt wskaźników dotyczących wzrostu wynagrodzeń na 2022 r. 
- placówki oświatowe - pracownicy oświatowi wg odrębnych przepisów, pracownicy administracyjni 
- 6,0 %; DD Kórnik,  DD nr 2 w Kórniku, OWR Kobylnica, Dom Rodzinny w Swarzędzu, OIK Kobylnica, 
DPS Lisówki; PCPR - 6,0 %; PINB - według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego; PODGiK                              
- 6,0 %; PUP - według uzgodnień z Miastem Poznań; Starostwo - 6,0 %; ZDP - 6,0 %. 

15.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie przeznaczone dla Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,  
os. Mielżyńskiego 5a, z podziałem na 2 części. Zarząd Powiatu zatwierdził w zakresie:  
- część nr 1 – dostawa mebli do wybranych pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego,  
wybór oferty złożonej przez PB Tenders Jakub Pawulski, ul. Kotomierska 1, Bydgoszcz, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 153.618,39 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, 
iż udzieli 60 miesięcy gwarancji na asortyment. 
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- część nr 2 – dostawa i montaż tablic informacyjnych oraz zabezpieczenia klatki schodowej, wybór 
oferty złożonej przez TRONUS Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, Warszawa, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 45.387,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, iż udzieli 60 
miesięcy gwarancji na asortyment. 

16.  w sprawie 1. odtajnienia zastrzeżonych przez Wykonawcę dokumentów zawierających wyjaśnienia 
dotyczące rażąco niskiej ceny, 2. odrzucenia oferty, w zakresie części nr 1 postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę sprzętu 
komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 3 części.  

17.  w sprawie zatwierdzenia podziału środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku                                     
z przyznaniem 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. 
Zatwierdzony preliminarz stanowi podstawę do wypłaty nagród finansowych laureatom. Ogółem 
przyznano nagrody za kwotę 120.500,00 zł brutto. 

18.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na dostawę artykułów gospodarstwa domowego 
przeznaczonego do mieszkań chronionych i Domu Matki  i Dziecka w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 
z podziałem na 5 części. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umów z: 
1) Część nr 1 - sprzęt AGD - PB Tenders Jakub Pawulski, ul. Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz. 

Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za kwotę 66.664,71 zł brutto. 
2) Część nr 2 - łóżka i regały - Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa. Wykonawca 

zaproponował realizację zamówienia za kwotę 6.752,70 zł brutto. 
3) Część nr 3 - sprzęt kuchenny - Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa. 

Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za kwotę 24.015,75 zł brutto. 
4) Część nr 4 - sprzęt dziecięcy - Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa. 

Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za kwotę 9.255,75 zł brutto. 
5) Część nr 5 - pościele i ręczniki - Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa. 
Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za kwotę 16.260,60 zł brutto. 
Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

19.  w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem                        
w trybie bezprzetargowym, na czas określony jednego roku. Zarząd Powiatu postanowił oddać                     
w najem na rzecz „INSTYTUTU SKRZYNKI”- Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i promocji Dziedzictwa 
Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, lokal użytkowy znajdujący się na IV piętrze 
budynku posadowionego na nieruchomości, położonej w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 155 i 156 dla których prowadzona jest księga 
wieczysta o nr PO1P/00000102/9, stanowiącej własność  Powiatu Poznańskiego, oznaczony jako 
pokój nr 421 o całkowitej powierzchni 33,1 m2, w części na której znajdują się dwa biurka                                  
z  dostawką, dwa krzesła biurowe oraz dwa kontenery biurowe do przechowywania, tj. w części                     
o powierzchni 16,55 m2.  Miesięczny czynsz najmu wynosić będzie 437,91 zł plus należny podatek 
VAT. 

20.  decyzja w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony PODGiK w Poznaniu 
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położoną w mieście 
Poznaniu, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Kobylepole, arkusz mapy 2, działka nr 2/17 o pow. 
0,4060 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO2P/00262489/6. Ustalono opłatę roczną                          
w wysokości 0,3% ceny nieruchomości, tj.: 19.429.000,00 zł x  0,3 % = 58.287,00 zł, które należy 
uiszczać przez cały okres trwałego zarządu w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany 
rok, bez odrębnego wezwania, na konto Starostwa Powiatowego w Poznaniu.  

21.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Skupio do uczestnictwa i wykonywania 
prawa głosu w imieniu Powiatu Poznańskiego w posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku. 
Pełnomocnictwo jest ważne na czas uczestnictwa i wykonywania prawa głosu w imieniu Powiatu 
Poznańskiego. 



6 

 

22.  w sprawie stwierdzenia realizacji zadania publicznego pt. WART(o)Ą DO OWIŃSK oraz 
przeznaczenia środków finansowych. Zarząd Powiatu zdecydował przeznaczyć środki finansowe                
w kwocie 4.200,00 zł brutto dla: SPORT CHALLENGE - Fundacji Wspierania Aktywności Fizycznej,                   
z siedzibą w Mielnie (gm. Czerwonak) w ramach tzw. „małego grantu”.  

23.  w sprawie uznania celowości i wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pt. „Program psychologiczno-terapeutyczny Partner”. Zarząd Powiatu uznał celowość 
realizacji ww. zadania i postanowił zamieścić ofertę fundacji PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki 
Społecznej z siedzibą w Poznaniu na okres 7 dni w BIP, w siedzibie Starostwa oraz na stronie 
internetowej Powiatu Poznańskiego.  

24.  w sprawie uznania celowości i wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania 
publicznego pt. „Program edukacyjno-korekcyjny Partner”. Zarząd Powiatu uznał celowość 
realizacji ww. zadania i postanowił zamieścić ofertę fundacji PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki 
Społecznej z siedzibą w Poznaniu na okres 7 dni w BIP, w siedzibie Starostwa oraz na stronie 
internetowej Powiatu Poznańskiego.  

25.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ulicy Niwka Stara w Puszczykowie. 
Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie elementy  zgodnie 
z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania                                  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

26.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa ulicy Towarowej „bez nazwy”                          
w Komornikach, Plewiskach”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję. Wniosek 
zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.                                        
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

27.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej 
wyposażenia w meble i sprzęt AGD dla budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy ze spółką PERSPEKTYWA Pracownia Projektowa sp.                       
z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Salwatorska 14, na wykonanie dokumentacji projektowej 
wyposażenia w meble i sprzęt AGD,  związanej z zadaniem „Modernizacja Ośrodka Wspomagania 
Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 95, wraz z przystosowaniem do przepisów ppoż. - Segment A. 
Wartość prac ustalono na kwotę 24.600,00 zł brutto. 

28.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na rewaloryzację zabytkowego ogrodzenia Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac 
Przemysława 9 - Etap II. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez DEMIURG 
Construction Sp. z o.o., Sp. k., ul. Górnicza 2/143A, Poznań, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 762.589,83 zł brutto, z terminem gwarancji wynoszącym 84 miesiące. Funkcję 
kierownika budowy pełnić będzie Pan Radosław Piechnik. Termin wykonania zamówienia 
zaplanowany został na okres do 5 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy. 

29.  w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rewaloryzacja 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. 

30.  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 2252/2021 Zarządu Powiatu                 
w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2021 r., dotyczącej realizacji inwestycji pn.: Modernizacja Ośrodka 
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, wraz z przystosowaniem do przepisów ppoż. 
- Segment A. W treści uchwały prostuje się oczywistą omyłkę pisarską przywołanej podstawy 
prawnej, dotyczącej zmiany wskazanego w umowie adresu inwestycji i zmiany osób będących 
przedstawicielami Zamawiającego. 

31.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na:  Zaprojektowanie zbiornika retencyjnego dla 
wód opadowych z budynku szkoły i terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego                         
w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy ze spółką 
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M2STREAM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Żabia 8. Wartość prac ustalono na kwotę                   
41.820,00 zł. 

32.  w sprawie 1. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: 
Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu, ul. Cmentarna. 
2. odtajnienia zastrzeżonych przez Wykonawcę dokumentów zawierających wyjaśnienia dotyczące 
rażąco niskiej ceny.  

33. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  
Z uwagi na powiększający się zakres obowiązków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
usprawnienia zasad kierowania zespołem pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
koniecznym jest reorganizacja dotychczasowych komórek organizacyjnych oraz przypisanych im 
zadań. Wprowadzone zmiany wymuszają także aktualizację załącznika do zmienianej uchwały,                     
a stanowiącego graficzny schemat organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

34.  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 
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

35.  w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na remont kompleksu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 
w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, z podziałem na 2 części. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. Zamówienie składa się z następujących części:                           
1 - sala gimnastyczna wraz z łącznikiem, 2 - pokrycie dachów.  

36.  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. Zadanie zostanie zrealizowane 
przez przedsiębiorcę „PERS” Roman Pers, z siedzibą w Suchym Lesie ul. Szkółkarska 4. Upoważnienie 
zostało wydane na okres od 5 do 16 lipca 2021. Do demontażu przeznaczono następujące pojazdy: 
Fiat Stilo (nr rejestracyjny: PO 8NS94) oraz Ford Fiesta (nr rejestracyjny: PZ 864AM). 

37.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 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 stanowiącej domki w zabudowie szeregowej, położone                                  
w Lisówkach, gm. Dopiewo, ul. Leśne Zacisze. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie Aneksu nr 
2 do ww. umowy z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Zgodnie z wyceną dokonaną przez 
firmę UNIQA TU SA, wysokość składki za okres ubezpieczenia od dnia zgłoszenia do dnia 31.12.                    
2023 r. wyniesie 2.307,47 zł, co zwiększa łączną wartość zamówienia do kwoty 1.723.675,60 zł 
brutto. Wartość zamówienia z podziałem na poszczególne lata: rok 2021 - 574.139,93 zł brutto, rok 
2022 - 574.767,84 zł brutto, rok 2023 - 574.767,83 zł brutto. 

38.  w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń i wyposażenia Powiatowemu Ośrodkowi 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Franowo 26. Zarząd Powiatu 
zadecydował o przekazaniu PODGiK:  
- krzeseł, foteli, zestawu wypoczynkowego - określonych w zał. 1 do uchwały, za kwotę                   
285.875,37 zł, 
- mebli metalowych - określonych w zał. 2 do uchwały, za kwotę 193.258,83 zł, 
- wyposażenia łazienek - określonych w zał. 3 i 7 do uchwały, za kwotę 82.963,50 zł i za kwotę  
21.948,12 zł, 
- sprzętu AGD - określonych w zał. 4, za kwotę 59.839,50 zł, 
- szaf i biurek - określonych w zał. 5, za kwotę 254.889,00 zł, 
- kuchni - określonej w zał. 6, za kwotę 26.224,00 zł. 
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39.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu 
udzielił pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Przepiórze - przedstawicielowi spółki M2STREAM sp.                         
z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Żabia 8, realizującemu zadanie pn.: Zaprojektowanie zbiornika 
retencyjnego dla wód opadowych z budynku szkoły i terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, do występowania w imieniu Zamawiającego - 
Powiatu Poznańskiego, przed urzędami administracji publicznej, służbami i instytucjami w sprawach 
związanych z realizacją ww. zadania. 

40.  w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pt. „Program psychologiczno-terapeutyczny 
Partner”. Zadanie zostanie zrealizowane przez Fundację PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki 
Społecznej w Poznaniu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Fundacją, 
w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Na realizację zadania przeznacza się w 2021 r. kwotę                        
10.000,00 zł. Szczegółowe warunki  realizacji zadania zostaną określone w umowie. 

41.  w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pt. „Program edukacyjno-korekcyjny 
Partner”. Zadanie zostanie zrealizowane przez Fundację PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki 
Społecznej w Poznaniu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Fundacją, 
w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Na realizację zadania przeznacza się w 2021 r. kwotę 8.020,00 zł. 
Szczegółowe warunki  realizacji zadania zostaną określone w umowie. 

42.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie opracowania archeologicznego,                  
w oparciu o pełniony nadzór, i pełnienie nadzoru archeologicznego, nad realizacją zadania pn.: 
Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 - etap II. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na zawarcie umowy z przedsiębiorcą Bogusławą Durejko, prowadzącą działalność pod firmą 
Archeo-Craft Bogusława Durejko w Rzepinie, ul. Moniuszki 18/1, na wykonanie ww. opracowania 
archeologicznego. Wartość ww. prac ustalono na kwotę 8.610,00 zł. 

43.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie dokumentacji projektowej 
remontu dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, plac Przemysława 9. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na zawarcie umowy ze spółką INTEGRA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Sienkiewicza 22. 
Wartość prac ustalono na kwotę 29.889,00 zł. 

44.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę i montaż wiaty śmietnikowej dla 
budynku biurowego przy ul. Franowo 26 w Poznaniu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
umowy z przedsiębiorcą Angeliką Kroll, prowadzącą działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo KROLL 
Angelika Kroll w Szubiniu, ul. Jana Pawła II 50, za kwotę 22.400,00 zł. 

45.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu zaakceptował projekt 
umowy o podwykonawstwo nr 1/Bolechowo, na kwotę brutto 466.517,45 zł, dotyczącej  wykonania 
robót w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, dla przedsiębiorcy Krzysztofa Sarbaka, 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  P.H.U. EL-SAR Krzysztof Sarbak w Plewiskach, 
przedstawionej Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę - spółkę JACK-BUD POLSKA sp. z o. o. 
sp. k. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z umową o wykonanie robót budowalnych nr 
ZP.272.00012.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., pn.: Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1.  

46.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ul. Dojazd w Plewiskach”. Zarząd 
Powiatu zaopiniował pozytywnie ww. inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie                     
z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania                                
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

47.  w sprawie przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na remont dachu budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. 

48.  w sprawie zatwierdzenia wyników części nr 1 i 3 postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
z podziałem na 3 części. Zarząd Powiatu zatwierdził w zakresie: 
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- Część nr 1 - stacje robocze - wybór oferty złożonej przez NTT TECHNOLOGY Sp. z o.o., Zakręt, ul. 
Trakt Brzeski 89, 05 - 077 Warszawa - Wesoła, w której zaproponowano wykonanie zamówienia za 
kwotę 335.402,55 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się udzielić 60 miesięcy gwarancji ma 
dostarczony sprzęt. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 75 dni 
kalendarzowych od daty podpisania umowy, 
- Część nr 3 - skanery - wybór oferty złożonej przez SEVENCOMP Marcin Indrzejczak,  
ul. Z. Grudzińskiego 50, 62 - 020 Swarzędz, w której zaproponowano wykonanie zamówienia za 
kwotę 31.849,62 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się udzielić 36 miesięcy gwarancji ma 
dostarczony sprzęt. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 3 do 14 dni 
kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

49.  w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                    
w trybie podstawowym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rewaloryzacja 
zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 - Etap II. Postępowanie zostaje unieważnione 
ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

50.  w sprawie przyjęcia informacji o przeprowadzeniu analizy potrzeb i wymagań zamówienia 
publicznego dotyczącego postępowania w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 
40 milionów złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu 
Poznańskiego na rok 2021. Nie ma możliwości zaspokojenia tych potrzeb zasobami własnymi oraz 
brak jest alternatywnych środków ich zaspokojenia. W celu zminimalizowania ryzyka związanego                  
z postępowaniem proponuje się poinformować następujące podmioty o jego wszczęciu: Bank 
Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Poznaniu, Bank PKO BP SA, Oddział w Poznaniu, Citi Bank 
Handlowy, Oddział w Poznaniu. 

51.  w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stacje 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. Zadanie zostanie zrealizowane 
przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu pojazdów „PERS” Roman Pers z siedzibą                 
w Suchym Lesie ul. Szkółkarska 4. Pojazdy wycofane z eksploatacji to: Citroen Xsara Picasso (nr 
rejestracyjny PGO 19585), Opel Tigra (nr rejestracyjny PKR LL49). 

52.  w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na zaproponowany tryb, termin i formę rozwiązania umowy o pracę, 

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

54.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i realizacja kursu zaawansowanego pakietu 
biurowego dla uczniów. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez Placówkę 
Kształcenia Ustawicznego „INFO-BIZ” Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, Grudziądz, 
w której zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 12.000,00 zł brutto. Termin wykonania 
zadania zaplanowano na okres od daty podpisania umowy do 20 listopada 2021 r. Zamówienie 
zostanie zrealizowane w ramach projektu „Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej. 

55.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 4 do umowy nr ZP.272.00032.2020 o dostawę                
i dystrybucję energii elektrycznej, z dnia 09.10.2020 r. Umowa zostanie zawarta z ENEA S.A.                     
z siedzibą w Poznaniu ul. Górecka 1. Aneks obejmuje zmianę nabywcy, nazwy punktu odbioru oraz 
płatnika i adresata faktury VAT - na Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej                                          
i Kartograficznej, ul. Franowo 26, 6-302 Poznań. 
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56.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w przedmiocie odpłatnego przekazania przez 
Powiat Poznański odcinka podłączenia do sieci wodociągowej, zlokalizowanego poza granicami 
nieruchomości  położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26 na rzecz firmy pod nazwą Aquanet S.A.  
z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dolna Wilda 126.  Działka przy ul. Franowo 26, została oznaczona 
ewidencyjnie jako działka nr 2/17, ark. mapy 2, obręb Kobylepole. Wszelkie koszty związane                           
z wybudowaniem niniejszego połączenia do sieci wodociągowej, zostały pokryte ze środków 
własnych Powiatu Poznańskiego. Powiat Poznański przeniesie własność odcinka podłączenia 
położonego poza granicami  nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Franowo, łączącego sieć 
wodociągową należącą do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z wewnętrzną instalacją 
wodociągową poprowadzoną w przedmiotowej nieruchomości, a firma Aquanet S.A. przejmie jego 
własność i z tego tytułu zapłaci Powiatowi Poznańskiemu kwotę 2.141,47 zł brutto. 

57.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia obejmującego usługę polegającą na realizacji 
kompleksowych prac związanych z odgrzybianiem i odsalaniem ścian, a także wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w pomieszczeniu archiwum zakładowego, 
mieszczącym się w części podziemnej budynku Powiatu Poznańskiego, położonym w Poznaniu przy 
ul. Słowackiego 8. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia przedsiębiorcy 
prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Mirmal Mirosław Malec, z siedzibą w Suchym 
Lesie, ul. Dębowa 36A. Wartość przedmiotu zamówienia ustalono na kwotę brutto 47.970,00 zł. 
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do dnia 16.09.2021 r. 

58.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 - Etap 
II. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Marianem Wojciechowskim, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Obsługi Budownictwa Marian 
Wojciechowski w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska 46. Wartość ww. prac ustalono na kwotę 
29.520,00 zł brutto. 

59.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki 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. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału                          
w negocjacjach, tj.: Sevencomp Marcin Indrzejczak, ul. Grudzińskiego 50, Swarzędz, który 
zaproponował realizację zamówienia w części nr 1 za kwotę 38.800,00 zł brutto z przeznaczeniem 
na zestawy komputerowe oraz w części nr 2 za kwotę 3.690,00 zł brutto z przeznaczeniem na 
urządzenia wielofunkcyjne laserowe. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres 37 
dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

60.  w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na naprawę pokrycia dachów internatu, kuchni i łącznika Zespołu Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
3. Powołania komisji przetargowej. 

61.  w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Hotelarskiej zlokalizowanej                         
w placówce oświatowej w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie w ramach projektu pt. „Gotowi do pracy - rozwój 
infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański”. Łączna wartość przekazanego wyposażenia, wskazanego w załączniku do uchwały 
wynosi 5.107,98 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach ZIT dla MOF Poznania. 

62.  w sprawie udzielenia dotacji celowych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 
zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego. Wnioski złożyło 14 spółek wodnych. Zarząd 
Powiatu zdecydował przeznaczyć środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł w formie dotacji na 
bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla następujących spółek, których wnioski spełniły 
wymagania formalne: 
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1. Poznański Związek Spółek Wodnych w imieniu następujących spółek gminnych: 
a) Gminnej Spółki Wodnej Czerwonak - 19.437,00 zł; 
b) Gminnej Spółki Wodnej Dopiewo - 23.833,00 zł; 
c) Gminnej Spółki Wodnej Komorniki - 5.986,00 zł; 
d) Spółki Wodnej Luboń - 2.512,00 zł; 
e) Gminnej Spółki Wodnej Rokietnica - 22.061,00 zł; 
f) Gminnej Spółki Wodnej Stęszew - 30.923,00 zł; 
g) Gminnej Spółki Wodnej Suchy Las - 18.874,00 zł; 
h) Gminnej Spółki Wodnej Tarnowo Podgórne - 29.928,00 zł; 
2. Związek Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Zlewni Mogilnicy 

Wschodniej Buk - 12.320,00 zł; 
3. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Swarzędz - 11.193,00 zł; 
4. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Kórnik  

- 32.269,00 zł; 
5. Gminna Spółka Wodna w Kostrzynie - 31.768,00 zł; 
6. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Pobiedziskach - 8.896,00 zł. 

63.  w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Doradcy Zawodowego oraz 
Pracowni Przyrodniczej zlokalizowanych w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie w ramach 
projektu pt. „Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  ZIT dla MOF Poznania. Łączna wartość 
przekazanego wyposażenia do Pracowni Doradcy Zawodowego wynosi 4.677,60 zł brutto, a do 
Pracowni Przyrodniczej - 1.525,20 zł. Wykaz zawarty jest w załączniku do uchwały. 

64.  w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Hotelarskiej - wyposażenie 
jednostki mieszkalnej oraz wyposażenie łazienki zlokalizowanej w Zespole Szkół im. Jadwigi                               
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy w ramach projektu pt. „Gotowi do pracy - rozwój 
infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański”. Łączna wartość zamówienia zrealizowanego przez PH Energia s.c. z Kielc (wyposażenie 
jednostki mieszkalnej) wyniosła 6.031,88 zł brutto, a przez Avorio Ceramika s.c. z Poznania 
(wyposażenie łazienki hotelowej) - 3.651,92 zł brutto, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

65.  w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do podejmowania                       
w imieniu i na rzecz Powiatu Poznańskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w związku 
z aplikowaniem Powiatu Poznańskiego o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zarząd Powiatu upoważnił 
Panią Joannę Kostrzewską - Zastępcę Dyrektora Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej do 
podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Poznańskiego czynności niezbędnych do złożenia 
Wniosku/Wniosków o dofinansowanie z Funduszu. Wnioski i oświadczenia składane są w formie 
elektronicznej. 

66.  w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 wraz                               
z rozbiórką i budową wiaduktu nad ul. Piaski w miejscowości Swarzędz”. Zarząd Powiatu opiniuje  
pozytywnie ww. inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. 

67.  w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru                    
z parkingu i demontażu pojazdu, wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu upoważnił Pana 
Romana Persa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „PERS” Roman Pers, z siedzibą                  
w Suchym Lesie, ul. Szkółkarska 4 do odbioru z miejsca  przechowywania i wykonanie  demontażu 
pojazdu Mitsubishi Carisma (nr rejestracyjny - PGO 40776). Upoważnienie zostało wydane na okres 
od 22.07.2021 r. do 30.07.2021 r. 

68.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie, dotyczącej zadania pn.: sprzątanie 
budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian zapisów w Umowie nr ZP.272.000041.2020, 
zawartej w dniu 4 stycznia 2021 r., ze spółką ALKOM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Północna 
1, dotyczącej sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 wraz                    
z terenem przyległym. Zmiana dotyczy szczegółowego zakresu wykonania usług: 
1) wyłączeniu ulega codzienne sprzątanie i polimeryzacja pomieszczeń biurowych zajmowanych 

przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do czasu zakończenia 
modernizacji pomieszczeń dla potrzeb Starostwa; 

2) zwiększeniu ulega obsada dyżurnej sprzątaczki o 1/2 etatu; 
3) zwiększeniu ulega częstotliwość mycia okien w gabinetach Zarządu, salach konferencyjnych i Sali 

sesyjnej, 
4) aktualny szczegółowy zakres usług stanowić będzie załącznik do aneksu. 

69.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu zaakceptował projekt 
umowy o podwykonawstwo nr 2/Bolechowo, na kwotę 924.782,92 zł dotyczącej wykonania robót 
rozbiórkowych, drogowych i w zakresie terenów zielonych , dla spółki PLENERBUD Grzegorczyk sp. 
j. z siedzibą w Kamionkach, ul. Wiklinowa 28, przedstawionej Powiatowi Poznańskiemu przez 
Wykonawcę - spółkę JACK-BUD POLSKA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z umową                   
o wykonanie robót budowlanych nr ZP.272.00012.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., pn.: 
Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. 
Obornicka 1.  

70.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Położenie nowej warstwy pokrycia 
dachowego - papy na istniejącym budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie przez Panią 
Katarzynę i Pana Zbigniewa Bekasiak. Pani Katarzyna i Zbigniew Bekasiak wykonali w terminie prace 
określone w umowie z dnia 4.05.2021 r. i złożyli sprawozdanie z wykonania ww. zadania na kwotę  
25.000,00 zł.  

71.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół nr 1  
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, z podziałem na 2 części.  Zarząd 
Powiatu  w zakresie:  
- części nr 1 - wymiana stolarki okiennej zatwierdził wybór oferty złożonej przez P.W.N. 

Projektowanie Wykonawstwo Nadzory, Marcin Chmielewski, Ostrów Tumski 14, Poznań,  w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 367.923,87 zł brutto.  

- części nr 2 - remont kominków i pokrycia dachów na lewym i prawym skrzydle budynku  - 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez P.P.H.U. Juliusz Szymanowski, ul. Poznańska 3e/2, 
Owińska,  w której zaproponowano realizację zadania za kwotę 209.255,52 zł brutto. Termin 
wykonania zadania zaplanowany został w części nr 1 - na okres do 3 miesięcy od dnia przekazania 
terenu budowy, a w części nr 2 do 2 miesięcy. 

72.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. 
Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację 
przejazdu kolejowo-drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 (E20)”. Zarząd Powiatu 
opiniuje pozytywnie ww. inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 
1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. 

73.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. 
Klonowej (droga gminna nr 332010P) do Osiedla Tygrysiego w m. Dachowa, gmina Kórnik”. Zarząd 
Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 
11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

74.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 322020 ul. 
Kasztanowej w m. Chyby”, gm. Tarnowo Podgórne. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. 
inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych. 
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75.  w sprawie akceptacji projektu „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 2022”. Program współpracy stanowi 
załącznik do uchwały.  

76.  w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 40 mln zł, na pokrycie 
zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,                                                   
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 
2021. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania Komisji Przetargowej. 

77.  w sprawie 1. 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. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 3. Powołania Komisji Przetargowej. 

78.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
artykułów odblaskowych i gadżetów reklamowych wykorzystywanych w działaniach 
profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego, z podziałem na 2 części. Zarząd Powiatu                    
w zakresie: 
-  części nr 1 - Artykuły odblaskowe - zatwierdził wybór oferty złożonej przez PPHU LIR ELŻBIETA 

ZAJET, ul. Grunwaldzka 2 - Elbląg, w której zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 
48.420,00 zł brutto. 

-  części nr 2 - Gadżety reklamowe - zatwierdził wybór oferty złożonej przez MIROSŁAW KOMIN MK 
STUDIO AGENCJA REKLAMOWA, os. Jana III Sobieskiego 7/46 - Poznań, w której zaproponowano 
wykonanie zamówienia za kwotę 65.730,00 zł brutto. 

Termin realizacji zamówienia zaplanowany został w zakresie każdej z części do 110 dni od 
podpisania umowy. 

79.  w sprawie przeniesienia na Powiat Poznański decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Poznaniu  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
obwodnicy Swarzędza na odcinku od ul. Rabowickiej w Jasinie do ul. Średzkiej w Rabowicach, 
wydanej na rzecz Gminy Swarzędz oraz przyjęcia przez Powiat Poznański wszystkich warunków 
zawartych w tej decyzji. 

80.  w sprawie przeniesienia na Powiat Poznański decyzji pozwolenie wodnoprawne wydanej przez 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie obwodnicy Swarzędza na odcinku od ul. Rabowickiej w Jasinie do ul. 
Średzkiej w Rabowicach na rzecz Gminy Swarzędz oraz przyjęcia przez Powiat Poznański  warunków 
zawartych w tej decyzji. 

81.  w sprawie akceptacji projektu koncepcyjnego, wykonanego w ramach zadania pn.: Wykonanie 
dokumentacji projektowej wyposażenia w meble i sprzęt AGD dla budynku Ośrodka Wspomagania 
Rodziny w Kobylnicy. Zarząd Powiatu zaakceptował projekt koncepcyjny wykonany w ramach                 
ww. zadania, realizowanego na podstawie umowy nr ZI.29/2021 z dnia 25.06.2021 z firmą 
PERSPEKTYWA Pracownia Projektowa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Salwatorska 14. Projekt 
został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora OWR w Kobylnicy oraz stwierdzono, że został 
wykonany zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Załączniki do uchwały stanowią projekty 
koncepcyjne wyposażenia meblowego oraz sanitariatów. 

82.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie z wolnej ręki postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni hotelarskich (meble), 
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. 2. Zatwierdzenia 
Niezbędnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.  

83. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Berłowej na 
terenie miejscowości Dąbrówka, w gminie Dopiewo zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych 
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oznaczonych  numerami 45/2, 43/90 i 43/45, obręb Dąbrówka, gm. Dopiewo. Zarząd Powiatu 
opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. Berłowej na terenie miejscowości 
Dąbrówka,  zlokalizowanej na ww. działkach. 

84.  w sprawie zmiany uchwały Nr 1980/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 lutego 2021 r.                          
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. Schemat 
organizacyjny Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, stanowiący załącznik do uchwały Nr 1980/2021, 
otrzymuje brzmienie w treści stanowiącej załącznik do uchwały. 

85.  w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
społeczne, których przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych polegających  na przyjmowaniu 
przesyłek listownych, paczek pocztowych, w tym również przesyłek rejestrowanych i przesyłek 
kurierskich (zwanych dalej „przesyłkami”), w obrocie krajowym i zagranicznym, przemieszczaniu                        
i doręczaniu ich adresatom, dokonywaniu ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych, 
prowadzeniu postępowania reklamacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo 
Pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) oraz usługi odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego. 
Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził wybór oferty złożonej przez Pocztę Polską S.A., ul. Rodziny 
Hiszpańskich 8, Warszawa, w której zaproponowano realizacje zamówienia za kwotę 3.195.963,45 
zł brutto. Wykonawca zobowiązał się zatrudnić na umowę o pracę 96 % osób, którym zostaną 
powierzone czynności w zakresie realizacji  przedmiotu zamówienia.  Zamówienie realizowane 
będzie do wykorzystania ww. kwoty, zgodnie z zaproponowanymi przez Wykonawcę cenami 
jednostkowymi. 

86.  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na najem długoterminowy nowego samochodu 
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy 
z Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o., Rondo ONZ, Warszawa. Wykonawca 
zaproponował samochód marki Skoda Kodiaq za cenę 156.021,84 zł brutto oraz opłatę, za każdy 
kilometr przejechany poza szacowanym łącznym limitem 90.000 kilometrów, w wysokości 0,60 zł 
brutto. Termin wykonania zamówienia zaplanowany został na okres 36 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania samochodu. 

87.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem                                   
w ul. Faustyny oraz przebudowa rowu Bocianka w Luboniu”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie 
ww. inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych.  

88.  w sprawie: unieważnienia części nr 2 i 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 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. Zarząd Powiatu unieważnił 
prowadzone postępowanie w zakresie części nr 2 - Pracownia Dokumentacji i Sterowania Systemów 
OZE/KNX, ponieważ jedyna złożona w postępowaniu oferta podlega odrzuceniu oraz w zakresie 
części nr 3 - Pracownia elektrotechniki i elektroniki, ponieważ jest ono obarczone niemożliwą do 
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego,. 

89.  w sprawie zmiany uchwały nr 1357/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia  12 grudnia 2016 r.                
w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Poznański.  
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 1357/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu otrzymuje brzmienie 
stanowiące załącznik do uchwały 2368/2021. W związku z powołaniem jednostki budżetowej Dom 
Dziecka nr 2 w Kórniku, niezbędne jest rozszerzenie wykazu jednostek objętych centralizacją VAT, 
oraz dostosowanie symboliki stosowanej na fakturach przez tę jednostkę do nowej nazwy. Wykaz 
jednostek budżetowych stanowi załącznik do uchwały. 

90.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu 
udzielił pełnomocnictwa Pani Honoracie Jankowskiej - przedstawicielce spółki DEMIURG 
CONSTRUCTION sp.  z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, realizującej zadanie pn.: Rewaloryzacja 
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zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9 - Etap II, do występowania w imieniu 
Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego, przed urzędami administracji publicznej, służbami                               
i instytucjami w sprawach związanych z realizacją ww. zadania. 

91.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn.: Remont kominów i pokrycia dachu na lewym i prawym skrzydle budynku Zespołu Szkół 
nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Dariuszem Śródeckim, prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą MD-PROJEKT KOMPLEKSOWE USŁUGI INŻYNIERSKIE Dariusz Śródecki                        
w Kostrzynie, ul. Półwiejska 5. Wartość ww. prac ustalono na kwotę 3.690,00 zł brutto. 

92.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian postanowień umowy dotyczącej inwestycji pn.: 
Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-
konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian 
postanowień umowy nr ZP.272.00037.2019, zawartej ze spółką Firma Budowlana DOTA sp. z o.o. 
sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Perzycka 22, dotyczących: dodatkowego zakresu przedmiotu 
umowy, zwiększenia wynagrodzenia (zgodnie z zestawieniem robót nr 6) za wykonanie 
dodatkowego zakresu przedmiotu umowy o kwotę brutto 333.114,98 zł do wysokości brutto 
10.748.457,90 zł. 

93.  w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego węzła 
transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”. Zarząd Powiatu 
opiniuje pozytywnie ww. inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych. 

94.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 rok. 
95.  w sprawie zmiany Uchwały nr 88/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2015 roku 

w sprawie: ustalenia wzorów dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Powiatu 
Poznańskiego w zakresie wzajemnych rozliczeń należności zobowiązań, przychodów i kosztów oraz 
funduszu jednostki. 

96.  w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w im. Synów Pułku  
w Owińskach, pl. Przemysława 9, w ramach projektu pt. „Rewaloryzacja wnętrz dawnego 
kompleksu cysterskiego w Owińskach”. Wartość przekazywanych środków wynosi 256.206,70 zł 
brutto.  

97.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1872P granica 
powiatu - Tarnowo Podgórne - ul. Szkolna w Tarnowie Podgórnym”. Zarząd Powiatu pozytywnie 
opiniuje inwestycję dot. ww. projektu. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 
1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. 

98.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogę do Centralnej 
Oczyszczalni Ścieków w m. Koziegłowy i drogę do zakładów przemysłowych przy ul. Gdyńskiej 83                           
i 83A w m. Czerwonak.  Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii drogi gminnej: 
drogę do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w m. Koziegłowy na dz. nr ewid.: 40, 38/4, 37/2, 29/3                
i 39 (w części); drogę do zakładów przemysłowych przy ul. Gdyńskiej 83 i 83A w m. Czerwonak na 
dz. nr ewid.: 44 z ark. mapy 1 i nr 2/40 z ark. mapy 6. 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. 

99.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych: ul. Malwową na 
odcinku od ul. Poznańskiej do rejonu połączenia z ul. Słonecznikową w m. Pobiedziska, gm. 
Pobiedziska. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych:                                  
ul. Malwową na odcinku od ul. Poznańskiej do rejonu połączenia z ul. Słonecznikową,                                            
ul. Słonecznikową w m. Pobiedziska, gm. Pobiedziska. Ww. ulice uzupełniają sieć dróg służących 
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miejscowym potrzebom, posiada utwardzoną nawierzchnię, a działki ewidencyjne, na których jest 
zlokalizowana droga stanowią własność gminy, co stanowi podstawę do zaliczenia jej do kategorii 
dróg gminnych. Zwraca się uwagę, że dz. nr ewid. 28 z ark. 24 mapy, stanowi część ul. Poznańskiej. 

100. w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na remont dachu budynku przy ul. Słowackiego 8                                 
w Poznaniu. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez Konsorcjum: 
- Lider - Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o. o., Sp. k., ul. Dąbrowskiego 138/3, 
60-577 Poznań, 
- Partner - ART - BUD ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ INŻ. 
ARTUR PRZYBYLSKI, Plac Waryńskiego 8/3, 60 - 579 Poznań, w której zaproponowano wykonanie 
zamówienia za kwotę 1.242.478,57 zł brutto.  
Wykonawca zobowiązał się udzielić 84 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin 
wykonania zamówienia zaplanowany został na okres do 4 miesięcy od dnia przekazania terenu 
budowy. 

101. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie utworzenia Filii Wydziału 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Miasta i Gminy Kórnik. 
Szczegółowe warunki w zakresie najmu pomieszczeń oraz wykonywanie w nich zadań przez strony 
listu intencyjnego określone zostaną w odrębnej umowie pomiędzy Powiatem Poznańskim                         
a Miastem i Gminą Kórnik.  

102.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na 2021 rok, w wysokości 300,00 zł. 

103. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na 2021 rok, w wysokości 900,00 zł. 

104.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na 2021 rok w wysokości 300,00 zł. 

105. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego na 2021 rok, w wysokości 300,00 zł. 

106. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce - 
Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P wraz z budową systemu 
oświetlenia drogowego (ETAP I od km 0+000 do km 3+510)”. Zarząd Powiatu w Poznaniu opiniuje 
pozytywnie inwestycję dotyczącą ww. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie art. 11b 
ust.1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

107.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Starszego Specjalisty do spraw księgowych Zarządu 
Dróg Powiatowych w Poznaniu - Pani Albertyny Baczyńskiej do wprowadzania danych dłużników 
Powiatu Poznańskiego do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie wynikającym                             
z Uchwały nr XXXVI/512/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 r. 

108.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa ul. Nadwarciańskiej w zakresie 
budowy chodnika w Puszczykowie”. Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie ww. inwestycję. 
Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie art. 11 b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

109. w sprawie zmiany uchwały Nr 2356/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lipca 2021 roku 
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę artykułów odblaskowych i gadżetów reklamowych wykorzystywanych w działaniach 
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profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego, z podziałem na 2 części. Zmianie ulega § 1 
Uchwały Nr 2356/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie 
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
artykułów odblaskowych i gadżetów reklamowych wykorzystywanych w działaniach 
profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego, z podziałem na 2 części, który otrzymuje 
brzmienie: „§ 1. Część nr 1 - Artykuły odblaskowe -zatwierdza się wybór oferty złożonej przez 
MIROSŁAW KOMIN MK STUDIO AGENCJA REKLAMOWA os. Jana III Sobieskiego 7/46, 60-688 
Poznań, w której zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 55.203,00 zł brutto. Przedmiot 
zamówienia dostarczony zostanie w terminie 60 dni od daty pisemnej akceptacji projektów 
graficznych.” Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 2356/2021 z dnia 22.07.2021 r., 
w sprawie zatwierdzenia wyników przeprowadzonego postępowania, w zakresie części nr 1 
wybrano ofertę złożoną przez PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET, ul. Grunwaldzka 2,82-300 Elbląg. W dniu 
03.08.2021 r. wybrany Wykonawca poinformował w formie e-mail, iż z przyczyn niezależnych 
odstępuje od podpisania umowy. W związku z powyższym Komisja Przetargowa wnosi o wybór 
oferty złożonej przez MIROSŁAW KOMIN MK STUDIO AGENCJA REKLAMOWA os. Jana III 
Sobieskiego 7/46, 60-688 Poznań, który na podstawie art. 252 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) został wezwany do 
wyrażenia pisemnej zgody na wybór oferty w zakresie części nr 1, która jest najkorzystniejszą                       
w zakresie przedmiotowego postępowania. Wykonawca wyraził zgodę na wybór jego oferty na 
warunkach określonych w ofercie oraz potwierdził aktualność i prawidłowość dokumentów 
złożonych wraz z ofertą. Zgodnie z powyższym Wykonawca spełnia wymogi określone przez 
Zamawiającego. 

110.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021. 
111.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym na remont kompleksu budynków Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, z podziałem na 2 
części. Zarząd Powiatu w Poznaniu w zakresie: 
Część nr 1-Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem - zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
Konsorcjum: 
• Lider - Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o. o., Sp. k., ul. Dąbrowskiego 138/3,  
60- 577 Poznań, 
• Partner - ART - BUD ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ INŻ. 
ARTUR PRZYBYLSKI, Plac Waryńskiego 8/3, 60 - 579 Poznań,  
w której zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 359.464,46 zł brutto. Wykonawca 
zobowiązał się udzielić 84 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. 
Część nr 2 - Pokrycie dachów - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Konsorcjum: 
• Lider - Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o. o., Sp. k., ul. Dąbrowskiego 138/3,  
60 - 577 Poznań, 
• Partner - ART - BUD ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ INŻ. 
ARTUR PRZYBYLSKI, Plac Waryńskiego 8/3, 60 - 579 Poznań,  
w której zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 191.129,45 zł brutto.  
Wykonawca zobowiązał się udzielić 84 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. 
W każdej z części termin wykonania zamówienia zaplanowany został na okres do 2 miesięcy od 
dnia przekazania terenu budowy. 

112.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 
powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja w Puszczykowie”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie 
inwestycję dotyczącą  ww. projektu. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie art.11b ust. 1a 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                 
w zakresie dróg publicznych. 

113.  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 tym również Skarbu Państwa, w zakresie zmiany Wykonawcy. Zarząd Powiatu 
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wyraził się zgodę na zawarcie z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Aneksu nr 1 do 
umowy nr ZP.272.00044,2020 - część 1 z dnia 3.12.2020r. w sprawie ubezpieczenia mienia 
Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, w tym również Skarbu Państwa,        
w zakresie zmiany Wykonawcy. W wyniku połączenia Spółek: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo 
Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (Spółka przejmująca) oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
(Spółka przejmowana), powstała nowa firma działająca pod nazwą UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. 

114. w sprawie przystąpienia do realizacji modułu IV Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Udział w Programie nie 
wymaga wniesienia wkładu własnego. W celu przystąpienia do Programu oraz jego realizacji 
udziela się Panu Robertowi Leszczakowi Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej  w Lisówkach - 
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Powiatu Poznańskiego                          
w sprawach związanych z realizacją Programu oraz podejmowania działań związanych z jego 
realizacją. 

115. w sprawie zatwierdzenia wyników 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 zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. Kocjana 3, 01-473 
Warszawa, w której, na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowano cenę 157.195,30 zł 
brutto, a także upust za 1 litr paliwa w wysokości 0,20 % oraz wydanie kart w terminie 10 dni 
roboczych. Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2022 r. przez okres 24 miesięcy lub do 
wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego wykonanie, tj. do wysokości 
185.361,93 zł brutto. 

116.  w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego              
w trybie podstawowym na remont dachu budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Zarząd 
Powiatu unieważnił postępowanie na remont dachu budynku przy ul. Słowackiego 8  
w Poznaniu, ponieważ wybrany wykonawca, tj. Konsorcjum: 
- Lider - Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o. o., Sp. k., ul. Dąbrowskiego 138/3, 
60-577 Poznań, 
- Partner - ART - BUD ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NOWOCZESNE ARANŻAGE WNĘTRZ INŻ. 
ARTUR PRZYBYLSKI, Plac Waryńskiego 8/3, 60 - 579 Poznań, nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz uchylił się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zatrzymane zostanie wadium w kwocie 12.000,00 zł wpłacone przez 
tego Wykonawcę. 

117. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie prac rozbiórkowych części  
pomieszczeń na I piętrze oraz malowanie części pomieszczeń parteru budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
umowy z TWM Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 9, 60 - 544 Poznań. Wykonawca zaproponował 
realizację zamówienia za kwotę 81.353,55 zł brutto. Termin realizacji zadania zaplanowany został 
na okres do 2 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. 

118. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na naprawę pokrycia dachów internatu, kuchni i łącznika 
Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2. Zarząd Powiatu zatwierdził  wybór 
oferty złożonej przez Konsorcjum: 
• Lider - Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o. o., Sp. k., ul. Dąbrowskiego 138/3, 
60-577 Poznań, 
• Partner - ART - BUD ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ INŻ. 
ARTUR PRZYBYLSKI, Plac Waryńskiego 8/3, 60-579 Poznań, 
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w której zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 205.996,22 zł brutto. Wykonawca 
zobowiązał się udzielić 84 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. 

119. w sprawie zatwierdzenia wyników części nr 1 i 4 postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji 
wyposażenia przeznczonego dla Pracowni przedmiotowych, zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 1 
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, Os. Mielżyńskiego 5A, z podziałem na 4 części. 
Zarząd Powiatu  w zakresie: 

- Część nr 1 - Pracownia Obróbki Mechanicznej - zatwierdził wybór oferty złożonej przez arT Kinga 
Braun, Otorowo 29, 86-050 Solec Kujawski, w której zaproponowano realizację zamówienia za 
kwotę 1.214.077,65 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, iż udzieli 48 miesięcy gwarancji na 
wybrane urządzenia. 

- Część nr 4 - Pracownia elektroniki - zatwierdził wybór oferty złożonej przez Festo Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, 05-090 Raszyn, ul. Mszczonowska 7, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 394.611,80 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, iż udzieli 24 
miesięcy gwarancji na system szkoleniowo - doświadczalny. 
Termin wykonania zamówienia wynosi: Cześć nr 1 - 141 dni kalendarzowych od daty podpisania 
umowy; Część nr 4 - 111 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

120. w sprawie 1. Przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w ramach 
zadania polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy nr                                   
ZP. 272.00037.2019 z dnia 26.11.219 r. dotyczącej przedsięwzięcia pn. Modernizacja zabytkowego 
dworu, zlokalizowanego w Skrzynkach, Plac Parkowy 1, na potrzeby ośrodka szkoleniowo-
konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, 2. Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków 
Zamówienia, 3. Powołania komisji przetargowej. Termin wykonania zamówienia zaplanowany 
został na okres 14 dni od daty podpisania umowy. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się 
Firmę Budowlaną DOTA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Perzycka 22, 60 - 182 Poznań.  

121. w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania  o udzielenie zamówienia 
publicznego na świadczenie usług konserwacyjno-serwisowych wraz z dostawą urządzeń 
wielofunkcyjnych, 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia, 3. Powołania komisji 
przetargowej. Przeprowadza się postępowanie w trybie podstawowym na świadczenie usług 
konserwacyjno-serwisowych wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych, w tym: dostawa 
urządzeń wielofunkcyjnych wraz z instalacją oraz konfiguracją, wsparcie serwisowe systemu Ysoft 
SafeQ, usługi konserwacyjno-serwisowe, w tym dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i części 
zamiennych oraz ich wymiana. Termin wykonania zamówienia zaplanowano na: dostawę 
urządzeń wielofunkcyjnych wraz instalacją oraz konfiguracją - do 21 dni od podpisania umowy; 
wsparcie serwisowe systemu Ysoft SafeQ - od 01.01.2022 r. do 30.11.2024 r., usługi 
konserwacyjno-serwisowe, dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych oraz 
ich wymiana dla urządzeń - od 07.12.2021 r. do momentu wykorzystania kwoty przeznaczonej na 
wykonanie zadania, tj.: do wysokości 369.000,00 zł brutto, nie dłużej jednak niż do 30.11.2024 r. 
Zarząd Powiatu powołał komisję przetargową w składzie: Magdalena Buczkowska; Anna 
Matuszak; Piotr Springer; Marcin Gross; Joanna Rządkowska-Jurga; Aleksandra Wiertelak. 

122. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stacje 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 drogowy. Zarząd Powiatu postanowił 
przekazać pojazdy wycofane z eksploatacji - wymienione w załączniku do uchwały (Volkswagen 
Polo nr rej. DSW 29727, Opel Astra  nr rej. PZ 9678V), do demontażu w stacji demontażu 
prowadzonej przez przedsiębiorcę „PERS" Roman Pers, z siedzibą 62-002 Suchy Las, ul. Szkółkarska 
4 - wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów 
prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 107. Upoważnienie ważne 
jest od 17 do 27 sierpnia 2021 r. 

123. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Odtworzenie zniszczonej 
przynależności zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz                        
z zakupem materiałów konserwatorskich I budowlanych, niezbędnych do wykonania prac: Kórnik, 
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XV w. kościół kolegiacki parafii pw. Wszystkich Świętych: dokończenie prac renowacji ceglanej 
elewacji kościoła - elewacja północno - wschodnia (prezbiterium) przez Parafię Rzymskokatolicką 
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku 
wykonała w terminie prace określone w umowie zawartej w dniu 05.05.2021 r. na kwotę 
220.000,00 zł i złożyła sprawozdanie z wykonania ww. zadania wraz z protokołem odbioru prac 
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela 
Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną.  

124. w sprawie: upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 
w powiecie poznańskim. Zarząd upoważnił Pana Antoniego Kalisza - Członka Zarządu Powiatu, 
Panią Karolinę Mądrzak - Zastępcę Dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli oraz Pana Macieja 
Matuszewskiego - Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. Na podstawie 
udzielonego upoważnienia wykonane zostaną czynności kontrolne w zakresie zadań 
realizowanych przez organizatora pieczy zastępczej, określonych w art. 76 ust. 4 ustawy                                 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

125. w sprawie: zmiany uchwały Nr 2672/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia  25 czerwca 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady  Seniorów Powiatu Poznańskiego. § 9 ww. Regulaminu 
otrzymuje brzmienie: „§ 9. W skład Rady Seniorów wchodzi do dziesięciu osób powołanych 
Zarządzeniem Starosty Poznańskiego, w tym: 
1) przedstawiciel Zarządu Powiatu w Poznaniu, 
2) przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
3) przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, 
4) przedstawiciel Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
5) przedstawiciel Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 
6) do pięciu mieszkańców powiatu poznańskiego zaangażowanych w działania na rzecz 
seniorów powiatu poznańskiego, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez wójtów                                
i burmistrzów gmin powiatu poznańskiego." 

126. w sprawie: przystąpienia do projektu pt. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego                                          
w Powiecie Poznańskim dla mieszkańców gmin Buk i Stęszew” w ramach Wielkopolskiego  
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiat Poznański przystępuje w charakterze 
partnera do realizacji projektu pt. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie 
Poznańskim dla mieszkańców gmin Buk i Stęszew" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działania 
7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty 
konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. W celu realizacji projektu 
zostanie zawarta umowa o partnerstwie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Fundacją Akme 
(Partnerem Wiodącym) i Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis Sp. z o. o. (Partnerem). Udział 
Powiatu Poznańskiego w projekcie nie wymaga wniesienia wkładu finansowego. 

127. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działania związane z produkcją i emisją 
informacyjnych spotów z okazji pikniku „Bezpieczni w powiecie poznańskim”.  Zarząd Powiatu 
postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie 9.003,60 zł brutto na: 
a) produkcję i emisję spotów informacyjnych na antenie Meloradio (Eurozet Sp. z o.o.) -                               
5.166,00 zł, 
b) emisję spotów informacyjnych na antenie Radia Emaus (Święty Wojciech Dom Medialny) - 
1.107,00 zł; 
c) emisję spotów informacyjnych na antenie Radia Eska Poznań i Vox Poznań (Time S.A. filia 
Poznań) - 2.730,60 zł.  

    Nagrania emitowane będą na przedmiotowych antenach na podstawie mediaplanów.  
128. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji Umowy nr ZP.272.00024.2020                     

z dnia 3.07.2020 r. dotyczącej zadania pn.: Aktualizacja dokumentacji  projektowej w zakresie II 
etapu zadania pn.: „Rewaloryzacja  wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, pl. Przemysława 9”. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji ww. umowy, zawartej                                     
z Przedsiębiorcą Przemysławem Cieślakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: VIA 
NOVA Pracownia Architektury Przemysław Cieślak w Poznaniu (60-193), ul. Pana Twardowskiego 
23, do dnia 20.10.2021 r. 

129. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów 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 26.11.2019 r., z Firmę Budowlaną 
DOTA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60- 182), ul. Perzycka 22, dla inwestycji pn.: 
Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-
konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, dotyczących: 
1) dodatkowego zakresu przedmiotu umowy: (umocnienie grodzicami wykopu szer. do 3,2 m 
głęb. do 9,0 m kat. 3 - analogia wykonanie ścianek szczelnych - 239.223,64 zł netto, odwodnienie 
wykopu - 10.500,00 zł netto, wykonanie ekspertyzy geologicznej - 4.725,00 zł netto, zbiornik ppoż. 
żelbetowy z wyposażeniem - zbiornik prefabrykowany - 180.600,00 zł netto), 
2) zwiększenia wynagrodzenia, za wykonanie dodatkowego zakresu przedmiotu umowy,                            
o kwotę brutto 535.109,82 zł, do wysokości brutto 11.283.567,72 zł. 

130. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie dotyczącej zadania pn.  
„Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 95, wraz                                            
z przystosowaniem do przepisów p.poż. - Segment A. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie 
zmian zapisów w Umowie nr ZP.272.00077.2020, zawartej w dniu 19.02.2021 r., z TWM sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu (60-544), ul. Żeromskiego 9, dla inwestycji pn.: Modernizacja Ośrodka 
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 95, wraz z przystosowaniem do przepisów 
p.poż. - Segment A, dotyczących: 
1) zwiększenia zakresu przedmiotu umowy (wymiana okien dachowych połaciowych, 
zabezpieczenie, przed napływającą wodą, wykopu pod zbiornik p.poż., tymczasowymi ściankami 
szczelnymi, wykonanie murowanej ścianki działowej w serwerowni),  
2) zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie zwiększonego zakresu przedmiotu umowy,                          
o kwotę brutto 198.917,38 zł, tj.: do wysokości brutto 2.599.512,64 zł. 

131. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego instytucji kultury działającej pod 
nazwą Instytut Skrzynki - Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego                           
i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego z siedzibą w Skrzynkach. Zarząd Powiatu pozytywnie i bez 
uwag zaopiniował przedłożony projekt Regulaminu Organizacyjnego ww. instytucji kultury, 
wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Powiat Poznański pod numerem 1.  

132. w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni 
hotelarskich (meble), 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. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału                            
w negocjacjach, tj.: PHU BMS Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, który zaproponował 
realizację zamówienia za kwotę 31.325,89 zł brutto i zobowiązał się udzielić 48 miesięcy gwarancji 
na dostarczone meble. Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 
36.000,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia zaplanowany został na okres do 37 dni 
kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach 
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. 

133. w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na organizację koncertu w trakcie pikniku 
rodzinnego „Bezpieczni w powiecie”, który odbędzie się 4 września 2021 r. na terenie Jednostki 
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Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 Państwowej Straży Pożarnej w Bolechowie. Zarząd Powiatu postanowił 
przeznaczyć na ww. zadanie kwotę 49.974,90 zł brutto. Zadanie realizowane będzie przez Pawła 
Dudzińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LATE-SERVICE Paweł Dudziński, 
ul. Wiosenna 1, 62-052 Komorniki. W trakcie ww. wydarzenia będzie możliwość zaszczepienia się 
przeciwko Covid-19.  

134. w sprawie: wydania opinii dotyczącej remontu stacji radaru meteorologicznego wraz z wymianą 
radaru na działce nr 286/1, obręb Wysogotowo. Zarząd Powiatu  pozytywnie zaopiniował ww. 
inwestycję.  

135. w sprawie: nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Technologii Przetwarzania 
Drewna zlokalizowanej w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,                     
62-020 Swarzędz Os. Mielżyńskiego 5A, w ramach projektu pt. „Rozwój Infrastruktury Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu”. Zarząd Powiatu postanowił nieodpłatnie przekazać 
wyposażenie do Pracowni Technologii Przetwarzania Drewna nabyte w ramach projektu pt. 
„Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu" współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT dla MOF Poznania,                         
Oś Priorytetowa 9 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 
Łączna wartość brutto przekazywanego wyposażenia wynosi 498.244,00 zł brutto. 

136. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Tapicerskiej zlokalizowanej                     
w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, 62-020 Swarzędz Os. 
Mielżyńskiego 5A, w ramach projektu pt. „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Swarzędzu”. Zarząd Powiatu postanowił nieodpłatnie przekazać wyposażenie do 
Pracowni Tapicerskiej nabyte w ramach projektu pt. „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Swarzędzu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach ZIT dla MOF Poznania, Oś Priorytetowa 9 - Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego, zgodnie z załącznikiem do uchwały. Łączna wartość brutto przekazywanego 
wyposażenia wynosi 453.675,00 zł brutto. 

137. w sprawie: akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu zaakceptował projekt 
umowy o podwykonawstwo nr 5/Swarzędz/2021, na kwotę  brutto 332.100,00 zł dotyczącej 
wykonania prac ziemnych, zjazdu, zagospodarowania terenu, dla Przedsiębiorcy Tadeusza 
Stańczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą STAN-BRUK-BRUKARSTWO Tadeusz 
Stańczyk w Czerwonaku (62-004), ul. Podgórna 4, przedstawiony Powiatowi Poznańskiemu przez 
Wykonawcę - Ekspertis Budownictwo sp. z o, o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-021), ul. 
Nieszawska 1, zgodnie z umową nr 2P.272.00005.2021 z dnia 08.04.2021 r., dla zadania pn.: 
Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu ul. 
Cmentarna. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 
2, 3, 4, 5 w Batorowie, przy ul. Zakrzewskiej, gm. Tarnowo Podgórne. 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie drogi 
krajowej nr 5 w Komornikach i Szreniawie oraz ulicy Jarzębinowej w Rosnowie, gm. Komorniki, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gmina Kórnik - etap 4. 

4. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 
Sarbinowskiej, Jesiennej i Łowickiej w Łowęcinie, gm. Swarzędz. Projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren rolniczy, teren 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, teren zielni urządzonej, 
teren drogi publicznej klasy zbiorczej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny infrastruktury technicznej. Na obszarze popracowania projektu planu 
przebiega droga powiatowa nr 2465P. Należy dostosować zapisy przedmiotowego projektu planu 
do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz nr 17/2020 (WAU.6733.7.2020-9) o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z dnia 17 kwietnia 2020 r. polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 
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nr 2436P na terenie części działek o nr ewid.: 101/1, 101/2,101/3 i 42/2 położonych w miejscowości 
Łowęcin, ul. Sarbinowska oraz ze wstępnym projektem podziału działek o nr ewid.: 101/1, 101/2                  
i 101/3, obręb Łowęcin, gm. Swarzędz zgodnie z postanowieniem z dnia 18 marca 2021 r. 
(WGN.6831.70.2020-4 - załącznik). 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla dz. nr 31/5 
położonej w obrębie Łoskoń Stary, gm. Murowana Goślina.  

6. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rostworowo, rejon ul. Rokietnickiej i ul. Ogrodowej, gm. Rokietnica. Projekt planu wyznacza: teren 
rolniczy. Teren planu graniczy z drogą powiatową nr 2425P. W związku z tym należy zarezerwować 
pas terenu o szerokości 4m (na terenie oznaczonym jako R) z przeznaczeniem  pod poszerzenie 
drogi powiatowej (z oznaczeniem KDZ) tj. pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej.  

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rostworowo, rejon ul. Jesionowej i Rokietnickiej, gm. Rokietnica. 

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Mrowino dla działek nr 303, 304 i 306, gm. Rokietnica. 

9. uzgodnienia projektu miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Gnieźnieńskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Murowanej Goślinie.  

10.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
w Buku przy ulicach Dworcowej i Przykop. 

11.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w Tarnowie Podgórnym: dla działek nr 16/1, 16/2, 16/8, 16/11, 16/13 przy ul. Poznańskiej, terenu 
działek 764/5, i 764/7 przy drodze krajowej nr 92 oraz dla terenu działek 242/2 - część, 242/5  
- część 242/4, 242/6 przy ul. Szkolnej.  

12.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  dla terenów 
przy al. Solidarności, przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1159/4 i 1159/7) i ul. 23 Października położonych  
w Tarnowie Podgórnym.  

13.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi 
Żabinko oraz terenów wsi Sowiniec i Sowinki, gm. Mosina. 

14.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Dolnej 
na Skarpie w Kobylnicy”. Projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
teren zabudowy usługowej, teren zieleni, tereny dróg wewnętrznych. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, gm. Kobylnica.  

15.  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 projektu planu przebiega droga powiatowa nr 2407P, ul. Poznańska w Kicinie.                          
Na załączniku nr 7 projektu planu nieprzekraczalną linię zabudowy na terenie oznaczonym jako 
3MN/U należy wprowadzić zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy na sąsiadujących działkach, 
tj. 87/2, 87/4 i 89 (dotyczy to nowej zabudowy). Jednolita linia zabudowa pozwoli na osiągnięcie 
odpowiedniego ładu przestrzennego, który tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia                                    
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-
gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne (zgodnie z art. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Ponadto po 
zachodniej stronie drogi powiatowej nr 2407P planowana jest budowa ścieżki pieszo - rowerowej. 
Koncepcja budowy ww. inwestycji zostanie zlokalizowana w pasie drogowym drogi powiatowej, 
jednak spowoduje to przybliżenie się do istniejącego budynku na działce o nr ewid. 88/2, dlatego 
uzasadnione oddalenie linii zabudowy na terenie oznaczonym jako 3MN/U zgodnie                                           
z nieprzekraczalną linia zabudowy na sąsiadujących działkach.  Ponadto odległość linii zabudowy 
dla pasa drogi powiatowej w terenie zabudowy w każdym wypadku powinna wynosić minimum 
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8m 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. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego.  

16.  uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, 
rejon ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej i ul. Trakt Napoleoński.  

17.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rostworowo, rejon ul. Rokietnickiej i ul. Ogrodowej.  

18.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej                      
i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9,10,13. (76) Projekt planu wyznacza; tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej - usługi 
publiczne, tereny lasów oznaczone symbolami, tereny parkingów publicznych w zieleni, teren 
cmentarza czynnego, teren cmentarza nieczynnego, teren zieleni urządzonej, teren lokalizacji 
zbiornika retencyjnego, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy 
lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, tereny dróg 
publicznych pieszo-jezdnych, tereny infrastruktury komunikacyjnej. Na obszarze planu (obszar 
oznaczony jako 3UA) znajduje się Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika                                         
w Puszczykowie. Działki stanowią własność Powiatu Poznańskiego. W związku z powyższym należy 
uwzględnić linię zabudowy w odległości zgodnej z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.                   
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) Wskazana linia zabudowy od strony 
ul. Karola Libelta jest oddalona 15 m od granicy działki. Dodatkowo w § 9 ustaleń planu, w zakresie 

kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, w punkcie 7 dotyczącym 
ustaleń na terenie oznaczonym symbolem 3UA, zapisano: 

   e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40 % powierzchni działki. 
f) maksymalną powierzchnię zabudowy - 40 % powierzchni działki, jednak nie więcej niż - 4000 
m2.  
Z uwagi na istniejącą zabudowę, obiekty sportowe i utwardzenia terenu, obecnie warunek 
prawdopodobnie jest już spełniony. Powyższy zapis ogranicza ewentualną rozbudowę budynków 
lub zamianę zagospodarowania terenu. Proponuje się, zmniejszenie udziału powierzchni 
biologicznie czynnej do np. 20 - 30 %. Odnośnie maksymalnej powierzchni zabudowy, wyjaśnia 
się, że obiekty szkoły zlokalizowane są na terenie pięciu działek o różnej wielkości i różnym stopniu 
zabudowy i zagospodarowania. Proponuje się zmianę powyższego zapisu na: maksymalna 
powierzchnia zabudowy - 40 % powierzchni terenu oznaczonego symbolem 3UA, jednak nie 
więcej niż - 10 000 m2. 

19. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Czmoń w rejonie ulic: Piasecznej, Bnińskiej, Lipowej, Świerkowej i Brzozowej, gmina 
Kórnik. (79) Nadesłany projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - w zabudowie szeregowej, teren zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, teren obsługi komunikacji, tereny rolnicze, teren 
zieleni nieurządzonej, teren wód powierzchniowych śródlądowych lub zieleni otwartej, teren wód 
powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg publicznych - klasy zbiorczej, tereny dróg 
publicznych - klasy lokalnej, tereny dróg publicznych - klasy dojazdowej, tereny dróg 
wewnętrznych.  W granicach planu znajduje się droga powiatowa 2471 P Radzewo - Czmoń klasy 
technicznej Z. Wzdłuż drogi wskazano liczne poszerzenia. Postanowieniem znak:                                             
WI-PP.440.26/20.AA z dnia 29.07.2021 r. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu nie 
uzgodnił projektu planu. Po przeanalizowaniu aktualnej szerokości pasa drogowego wskazał 
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niezbędne poszerzenia, jednak w mniejszym zakresie niż w projekcie planu. Po uwzględnieniu 
powyższych uwag należy również zapewnić linię zabudowy dla pasa drogi powiatowej w terenie 
zabudowy, która powinna wynosić co najmniej 8m 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.). 

20. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowościach: Mrowino, Dalekie i Napachanie, w rejonie ul. Tarnowskiej i ul. 
Kokoszczyńskiej. (82). Nadesłany projekt planu wyznacza: tereny zabudowy zagrodowej                                     
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, tereny zieleni, tereny 
wód powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych. Obszar opracowania graniczy 
bezpośrednio z drogą powiatową nr 2404P relacji Tarnowo Podgórne - Karolewo - Napachanie. 
Wskazuje się, że na załączniku graficznym przedmiotowego projektu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego na terenie oznaczonym jako 1RM przy granicy z pasem 
drogowym drogi powiatowej nr 2404P  nie została wrysowana linia zabudowy. Zgodnie z art. 43 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), 
odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni w terenie zabudowanym powinna wynosić min. 8 m. 
Ponadto dla terenów 1RM i 2RM ustalono obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej klasy 
lokalnej oznaczonej na rysunku symbolem 3KDL, jednakże obszar 2RM nie przylega do 3KDL. 

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

22. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Górny 
Lasek w rejonie ul. Sobieskiego 65”. 

23. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulicy Kolejowej, Leśnej i Szerokiej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik. 
  

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

1. w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2514P – ul. Warszawska i ul. Kórnicka w m. Kostrzyn.  

2. w sprawie: statutu „Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” z siedzibą 
w Poznaniu. 

3. w sprawie: przyjęcia przez Powiat Poznański zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. 
4. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tarnowo Podgórne z przeznaczeniem dla 

Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Ceradz Kościelny; Lusowo. 
5. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Buk z przeznaczeniem dla Jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych: Dakowy Suche; Dobieżyn; Niepruszewo; Otusz; Szewce.  
6. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Czerwonak z przeznaczeniem dla Jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej Promnice.  
7. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem dla Jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej Palędzie.  
8. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kleszczewo z przeznaczeniem dla Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych: Komorniki; Krzyżowniki.  
9. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kostrzyn z przeznaczeniem dla Jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej Gułtowy.  
10.  w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kórnik z przeznaczeniem dla Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych: Czmoń; Radzewo; Szczytniki.  
11.  w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Mosina z przeznaczeniem dla Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych: Krajkowo; Nowinki; Radzewice; Żabinko.  
12.  w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Murowana Goślina z przeznaczeniem dla 

Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Boduszewo; Długa Goślina; Łopuchowo; Nieszawa; 
Rakownia; Uchorowo.  
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13.  w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pobiedziska z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Kociałkowa Górka; Latalice; Węglewo. 

14.  w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Puszczykowo z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Puszczykowo. 

15.  w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rokietnica z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Mrowino; Przybroda. 

16.  w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Stęszew z przeznaczeniem dla Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej Stęszew.  

17.  w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Suchy Las z przeznaczeniem dla Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: Chludowo; Suchy Las; Zielątkowo.  

18.  w sprawie: powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2431 - ul. Sucholeska w miejscowości Suchy Las. 

19.  w sprawie: udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Czerwonak. 
20.  w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Murowana Goślina.  
21.  w sprawie: zmiany uchwały Nr X/123/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej 
oraz budowy przystanków autobusowych, zmienionej uchwałą nr XXII/276/VI/2020 Rady Powiatu 
w Poznaniu z dnia 23 września 2020 r.  

22.  w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/227/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca                   
2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2472P - ul. Konarską w m. Kórnik.  

23.  w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/221/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca                   
2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową  nr 2468P w m. Prusinowo.  

24.  w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/231/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 maja 2020r.  
w sprawie: powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2147P - ul. Kiszkowska, m. Pobiedziska, zmienionej 
uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXV/314/VI/z dnia 16 grudnia 2020r. oraz nr 
XXIX/371/VI/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.  

25.  w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/628/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu  z dnia 24 października 
2018 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.  

26.  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021. 
27.  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.  
28.  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/331/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia                   

2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę ronda 
na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497 w m. Buk.   

29.  Stanowisko Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie poparcia inicjatywy ustanowienia inicjatywy 
uczczenia powstania wielkopolskiego 1918-1919 poprzez ustanowienie 27 grudnia świętem 
państwowym i świętem wszystkich Polaków. 
 

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 z działalności Spółdzielni Socjalnej „WYKON”                                         
w Pobiedziskach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.  

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem: 
a) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy 

Średzkiej/ drogi powiatowej nr 2439/ na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 92 
w Paczkowie, gm. Swarzędz wraz z budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-
odparowującego oraz budowę sieci  elektroenergetycznej nN 0,4kv z oświetleniem, budową kanału 
technologicznego, wycinka drzew kolidujących z inwestycją.  
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b) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Polegającej na budowie ścieżki rowerowej przy  drodze powiatowej  nr 2451P 
Strykowo-Modrze, gm. Stęszew.  

c) o wszczęciu postępowania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz, na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej.  

d) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn. „Budowa dogi gminnej ul. Świerkowej droga gminna 319320P w m. Zielątkowo”.  

e) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy 
Polnej w Skórzewie, gmina Dopiewo z rygorem natychmiastowej wykonalności.  

f) o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  
inwestycji  drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P 
Strykowo - Modrze, gm. Stęszew i przystąpienie do rozpatrywania zgromadzonego materiału 
dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.  

g) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Nowej w m. Palędzie i w m. Gołuski”.  

h) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino - 
Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną.” 

i) o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 6 lipca 2021 r. nr 16/2021 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Polnej w Skórzewie z rygorem natychmiastowej 
wykonalności (WD.6740.7.2021.EK). 

j) o wydaniu decyzji w dniu 11 sierpnia 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 23/2021 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 2451 P Strykowo- Modrze, gmina Stęszew z rygorem natychmiastowej wykonalności 
(znak sprawy: WD.6740.24.2021.EK).  

4. Zarząd Powiatu zapoznał się informacją dotyczącą zadania pn.: Modernizacja zabytkowego dworu  
w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego.  
W związku z wysokim stanem wód gruntowych na terenie dworu, konieczne jest wykonanie 
dodatkowych badań geotechnicznych pod zbiorniki przeciwpożarowe i bezodpływowe. Badania 
zostaną zrealizowane przez wykonawcę robót budowlanych, a ich koszt wyniesie brutto                  
5.535,00 zł. 

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym: 
a) z kontroli problemowej, przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. 

Janusza Korczaka w Mosinie. Przeprowadzona 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 oraz sprawdzenia 
stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty 
kontrolą obejmował ostatnią inwentaryzację przeprowadzoną w drodze spisu z natury oraz 2020 
rok. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 11.05.2021 r. do 28.05.2021 r. Ustalenia z kontroli 
zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 15.06.2021 r. W kontrolowanym zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

b) z kontroli doraźnej, w zakresie gospodarowania darowiznami rzeczowymi i finansowymi, kryteriów 
i zasad przyznawania nagród pracownikom w latach 2017-2020, zmian w wymiarze zatrudnienia                    
i wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w latach 2017-2020. Przeprowadzona kontrola była 
kontrolą doraźną w zakresie: gospodarowania darowiznami rzeczowymi i finansowymi -  kontrolą 
objęty został rok 202, kryteriów i zasad przyznawania nagród pracownikom w latach 2017-2020, 
zmian w wymiarze zatrudnienia i wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w latach 2017-2020. 
Wystosowano zalecenia pokontrolne.  

6. Zarząd Powiatu w Poznaniu udzielił odpowiedzi na: 
a) pismo Przewodniczącej Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie przebudowy drogi powiatowej 2468P 

Kórnik-Zaniemyśl.  
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b) interpelację Radnego Powiatu Poznańskiego Pawła Ratajczaka w sprawie szczepienia przeciwko 
COVID-19 osób  w wieku od 12 roku życia.  

c) interpelację Radnego Powiatu Poznańskiego Pawła Ratajczaka w sprawie wymagania przez 
Starostwo oświadczeń od pracowników, czy szczepili się (albo nie szczepili się) przeciwko                      
COVID-19.  

d) interpelację Radnego Powiatu Poznańskiego Filipa Żelaznego w sprawie wystąpienia z inicjatywą 
zgłoszenia przez związek Wielkopolski Transport Regionalny zadania do Programu Inwestycji 
Strategicznych.  

7. Zarząd Powiatu zatwierdził i podpisał skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - 
powiat poznański sporządzony na dzień 31.12.2020 r. oraz wykaz jednostek objętych 
skonsolidowanym bilansem powiatu poznańskiego za rok 2020. 

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem dotyczącym pozbawienia kategorii dróg powiatowych na 
terenie Powiatu dotychczasowej kategorii. W związku z prowadzonymi z Gminą Kórnik oraz Gmina 
Mosina rozmowami dotyczących zmiany kategorii drogi powiatowej nr 2478P relacji Mieczewo - 
Radzewo Zarząd Powiatu zaakceptował pozbawienie  jej dotychczasowej kategorii i zaliczenia do 
kategorii dróg gminnych oraz wyraził zgodę na rozpoczęcie związanej z tym procedury.  

9. Zarząd Powiatu zapoznał się z raportem o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych  
Poznania i Powiatu Poznańskiego w roku 2019/2020”. Raport dotyczy m. in. stanu bezrobocia wśród 
młodzieży, sytuacji bezrobotnych absolwentów na lokalnym rynku pracy, analizy zawodów 
bezrobotnych absolwentów szkół, ofert pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów i młodzieży 
do 30 roku życia, aktywizacji zawodowej, badania kompetencji bezrobotnych absolwentów. 

10.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka                         
w Szkołach Ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Poznański w roku szkolnym 
2021/2022. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację działań realizowanych w poprzednim roku 
szkolnym. Zainteresowane  realizacją Programu w roku szkolnym 2021/2022 są trzy szkoły: Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, Zespół Szkół  nr 2           
w Swarzędzu, ul. Podgórna 12,  Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. 
Obornicka 1, Bolechowo, Owińska. Udział Powiatu Poznańskiego w Programie jest w pełni 
bezpłatny.  

11.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem oraz wyraził zgodę na prowadzenie dziennika lekcyjnego  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach - wyłącznie  
w formie elektronicznej od 1 września 2021 r.   

12.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem w sprawie Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Zarząd Powiatu zaakceptował do zgłoszenia do dofinansowania 3 inwestycje. 
Wnioskami o dofinansowanie zostaną objęte następujące zadania: 
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań na odcinku m. Dąbrówka  
(ul. Kolejowa) -  S11 węzeł Poznań Dąbrówka (szacowany koszt 8,1 mln zł), 
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2495P ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. 
Sportowej do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi (szacowany koszt 4,2 min zł), 
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P Tulce - Kostrzyn w m. Gowarzewo  
(ul. Siekierecka). 

13.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze wstępną informacją dot. naboru do szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat Poznański na rok szkolny 2021/2022. W dniu 16 lipca 2021 roku 
zakończył się pierwszy etap naboru do szkół ponadpodstawowych w systemie elektronicznym 
udostępnianym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe - NABÓR 2021.  

14.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację indywidualnych przyłączy energetycznych do budynków 
szeregowych na terenie Domu Pomocy Społecznej  w Lisówkach.  

15.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą korekty finansowej w ramach projektu 
„Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy  
Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”.  
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16.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotycząca zadania pn.: Modernizacja zabytkowego dworu 
w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, 
dotyczącą wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania elewacji budynku. 

17.  Zarząd Powiatu przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu kopię Uchwały Zarządu Powiatu                         
w Poznaniu Nr 2353/2021 w sprawie akceptacji projektu „Rocznego Programu Współpracy                              
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                                      
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022”. 

18.  Zarząd Powiatu zapoznał się z zestawieniem umów za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku,  
w których udzielono zgody na wykorzystanie logotypu Powiatu Poznańskiego. Logotyp został 
wykorzystany przez Teatr Muzyczny w Poznaniu w ramach umowy RUM-00364/21 z dnia  
28.05.2021 r. 

19.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Poznaniu. Przewidywany termin kontroli, zgodnie z zawiadomieniem został 
zaplanowany w dniach od 9.08.2021 r. do 11.08.2021 r.  Kontrola zostanie przeprowadzona                              
w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (V) w ramach osi Priorytetowej 6, 
Działania 6.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

20.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o kontroli Wojewody Wielkopolskiego w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Poznaniu. Kontrola zostanie przeprowadzona w dniach od 5 sierpnia do 30 
września 2021 r. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2021 r. Przedmiot 
kontroli: ocena prawidłowości przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 
kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, prawidłowości organizacji i finansowania 
robót publicznych oraz spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów  
i pracowników urzędów pracy.  

21.  Zarząd Powiatu zaakceptował propozycje zadań, dla których wskazane jest złożenie wniosku                                      
o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie - Złotkowo) wraz ze 
skrzyżowaniami z drogą 2425P (Rokietnica - Żydowo) oraz z drogą 2423P (Mrowino - Rokietnica)  
w m. Rokietnica, gm. Rokietnica. 
- Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn. 

22.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą zadania pn.: Aktualizacja dokumentacji 
projektowej w zakresie II etapu zadania pn.: „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu 
cysterskiego obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych                    
w Owińskach, pl. Przemysława 9”.  

23.  Zarząd Powiatu zaakceptował projekt planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy na 2022 rok. 
Na mocy porozumienia z dnia 14.12.2010 r. z Miastem Poznań, projekt planu został przekazany do 
zaopiniowania Prezydentowi Miasta Poznania.  

24.  Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczącą prac 
poszukiwawczo-wydobywczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 

25.  Zarząd Powiatu uznał za zasadne zorganizowanie indywidualnego nauczania dla 7 uczniów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie, wymiarze od 6 do 
10 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2021/2022, 

26.  Zarząd Powiatu, w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, wyraził zgodę 
na zwiększenie zatrudnienia z dniem 1 września 2021 roku o 0,25 etatu dla pracownika 
technicznego. Środki finansowe na ww. stanowisko będą pokryte z bieżącego planu finansowego 
placówki. 

27.  Zarząd Powiatu akceptuje podjęcie działań zmierzających do nabycia przez Powiat Poznański 
nieruchomości, z przeznaczeniem na budowę rodzinnych domów dziecka (grunt w Zalasewie - nr 
działki 13/1). Grunt stanowi obecnie własność Skarbu Państwa i jest przeznaczony pod zabudowę 
usługową - usług celu publicznego z dopuszczeniem lokalizacji m.in. placówki opiekuńczo-
wychowawczej. Zarząd Powiatu akceptuje podjęcie działań zmierzających do pozyskania w ramach  
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programu „Polski Ład" dofinansowania na budowę placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska  
Inspektor-Wydział Organizacyjny  
Poznań, 24.08.2021 r. 


