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OP.0021.8.2021 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 23 sierpnia 2021 r. do 24 września 2021 r. 
 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 
W okresie od 23 sierpnia 2021 roku do 24 sierpnia 2021 roku odbyło się 9 posiedzeń Zarządu Powiatu 
w Poznaniu, w tym: 
1. 24 sierpnia 2021 r., godz. 1030, w którym udział wzięli: 

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

2. 26 sierpnia  2021 r., godz. 1300, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu  Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu  Magdalena Buczkowska 

3. 2 września 2021 r., godz. 930, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska 

4. 9 września 2021 r., godz. 1300, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Zastępca Skarbnika Joanna Smolińska 

5. 16 września 2021 r., godz. 900, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu    Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu  Renata Ciurlik 

 Sekretarz Powiatu  Magdalena Buczkowska. 
6. 20 września 2021 r., godz. 900, w którym udział wzięli: 

Starosta     Jan Grabkowski  
Członek Zarządu    Piotr Zalewski 
Członek Zarządu    Antoni Kalisz  
oraz  
Zastępca Skarbnika      Joanna Smolińska 
Sekretarz Powiatu        Magdalena Buczkowska. 
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7. 21 września 2021 r., godz.1130, w którym udział wzięli: 
Starosta   Jan Grabkowski 
Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu    Antoni Kalisz 
oraz 

  Zastępca Skarbnika Joanna Smolińska. 
8. 23 września 2021 r., godz. 900, w którym udział wzięli: 
  Wicestarosta  Tomasz Łubiński 
  Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
  oraz 

 Zastępca Skarbnika Joanna Smolińska. 
9. 24 września 2021 r., godz. 1100, w którym udział wzięli: 

Wicestarosta Tomasz Łubiński  
Członek Zarządu Piotr Zalewski 
oraz  
Skarbnik Powiatu Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu Magdalena Buczkowska. 

 
II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD POWIATU W POZNANIU: 

1. w sprawie: upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki do zawierania umów  
i dokonywania rozliczeń finansowych. Upoważnienie swoim zakresem obejmuje: 
- zawieranie umów w sprawie finansowania i kształcenia młodocianych pracowników w zakresie 
teoretycznych przedmiotów zawodowych, 
- rozliczanie opłat i wystawiania faktur za udział w turnusach dokształcania teoretycznego 
młodocianych pracowników, odbywających się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Mosinie. 
Rozliczenia dokonywane będą każdorazowo po zakończeniu kursu. Upoważnienie ważne jest na 
okres od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. 

2. w sprawie: wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Nr 2 w Swarzędzu na zawarcie kolejnej umowy najmu 
powierzchni użytkowej pod automaty spożywcze znajdującej się w łączniku pomiędzy budynkiem 
szkoły a salą gimnastyczną znajdującego się w budynku zlokalizowanym na działce nr 838  
w Swarzędzu. Umowa najmu obejmuje 2 m2 powierzchni użytkowej, a zawarta zostanie z Iloną 
Łętowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą OSILMA Ilona Łętowska z siedzibą  
w Poznaniu (61-754), na czas oznaczony od dnia 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. 
Szczegółowy sposób i zakres korzystania z nieruchomości w części objętej najmem określi umowa 
najmu. 

3. w sprawie: wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Nr 2 w Swarzędzu na zawarcie kolejnej umowy najmu 
pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku zlokalizowanym na działce nr 3311  
w Swarzędzu. Umowa najmu obejmuje 17,83 m2 pomieszczenia szkolnego, w celu prowadzenia 
sklepiku szkolnego, a zawarta zostanie z Barbarą Piaskowską, prowadzącą działalność gospodarczą 
pod firmą Handel i Usługi Barbara Piaskowska z siedzibą w Swarzędzu (62-020), na czas oznaczony 
od dnia 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Szczegółowy sposób i zakres korzystania  
z nieruchomości w części objętej najmem określi umowa najmu.  

4. w sprawie: wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie 
na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej pod automaty spożywcze w budynku 
zlokalizowanym na działce nr 45/12 w Bolechowie oraz w budynku zlokalizowanym na działce nr 
277/5 w Murowanej Goślinie. Umowa najmu łącznie obejmuje 3,05 m2 powierzchni użytkowej,  
a zawarta zostanie z Waldemarem Maćkowiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod 
firmą MAPLEVENDING z siedzibą w Stęszewie (62-060), na czas oznaczony od dnia 1 września  
2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Szczegółowy sposób i zakres korzystania z nieruchomości w części 
objętej najmem określi umowa najmu. 



3 
 

5. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 7 grudnia 2020 r. dotyczącej 
wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w  2021 r. - lekarz neurolog Ewa Jóźwik. Zmiana 
dotyczy zmniejszenia maksymalnej kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 
o kwotę 25.920,00 zł. Łączny koszt usługi nie może przekroczyć kwoty 22.080,00 zł. 

6. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 7 grudnia 2020 r. dotyczącej 
wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2021 r. - lekarz neurolog Jadwiga Kurpiewska-
Wachowiak. Zmiana dotyczy zwiększenia maksymalnej kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na 
realizację zamówienia o kwotę 25.920,00 zł. Łączny koszt usługi nie może przekroczyć kwoty 
54.720,00 zł. 

7. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego i informacji 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r. Informacje przedstawia 
się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 

8. w sprawie: uchwalenia założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2022. Założenia 
do projektu budżetu powiatu na rok 2022: 
a) Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług – 5,0% 
b) Nominalny wzrost wynagrodzeń brutto: 

 Placówki oświatowe – pracownicy oświatowi wg odrębnych przepisów, pracownicy 
administracyjni – 6,0% 

 DD Kórnik – 6,0% 
 DD nr 2 w Kórniku – 6,0% 
 OWR Kobylnica – 6,0% 
 Dom Rodzinny w Swarzędzu – 6,0% 
 OIK Kobylnica – 6,0% 
 DPS Lisówki – 6,0% 
 PCPR – 6,0% 
 PINB – wg zawiadomienia Wojewody  
 PODGiK – 6,0% 
 PUP - wg uzgodnień z Miastem Poznań 
 Starostwo – 6,0% 
 ZDP – 6,0%  

c) Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług inwestycyjnych – 7,0% 
d) Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – 6.095,25 zł 
e) Minimalne wynagrodzenie za pracę – 19,60 zł/godz., 3.000,00 zł/mc 
f) Odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego – 1.600 zł.  

9. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1926/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 
2021, zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2090/2021 z dnia 30 marca 2021 r. 

10.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn. Remont pokrycia dachu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3. Umowa zawarta zostanie z Przedsiębiorcą 
Dariuszem Śródeckim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MD-PROJEKT 
KOMPLEKSOWE USŁUGI INŻYNIERSKIE Dariusz Śródecki z siedzibą w Kostrzynie (62-025), za kwotę 
3.690,00 zł brutto. 

11.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn. Naprawa dachów budynków  internatu, kuchni i łącznika Zespołu Szkół  
w Mosinie, ul. Topolowa 2. Umowa zawarta zostanie z Przedsiębiorcą Dariuszem Śródeckim, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MD-PROJEKT KOMPLEKSOWE USŁUGI 
INŻYNIERSKIE Dariusz Śródecki z siedzibą w Kostrzynie (62-025), za kwotę 3.690,00 zł brutto.   
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12.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na Wykonanie dokumentacji projektowej 
rozbudowy instalacji hydrantowej wraz z pomieszczeniem hydroforni w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8. Umowa zawarta zostanie ze spółką BVB TECH 
sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-603), na kwotę 29.950,50 zł brutto. 

13.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian 
fundamentowych wraz z odprowadzeniem wód opadowych z opaski budynku szkoły Zespołu Szkół 
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Zarząd zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez Spółdzielnię Rzemieślniczą Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej, 
ul. Słowiańska 53 C, 61-664 Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 
420.000,00 zł, z terminem gwarancji wynoszącym 84 miesiące. Termin wykonania zamówienia 
zaplanowany został na okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

14.  w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki, w ramach zadania polegającego na powtórzeniu podobnych 
robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00037.2019 z dnia 26.11.2019 r., dotyczącej 
przedsięwzięcia pn.: Modernizacja zabytkowego dworu, zlokalizowanego w Skrzynkach, Plac 
Parkowy 1, na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. 
Umowa zawarta zostanie z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: Firmą 
Budowlaną DOTA sp. z o. o. Sp. k., ul. Perzycka 22, 60-182 Poznań, który zaproponował realizację 
zamówienia za kwotę 249.732,25 zł brutto. Przeprowadzenie robót (prace związane z naprawą 
elewacji) zaplanowano na okres 14 dni od daty podpisania umowy. 

15.  w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa obwodnicy Swarzędza - etap I, odc. 
od ul. Rabowickiej w Jasinie do ul. Średzkiej w Rabowicach”. Zarząd pozytywnie zaopiniował 
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. 

16.  w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji Umowy nr ZP.272.000099.2021 - 
Część 1 z dnia 29.06.2021 r., dotyczącej zadania pn. Dostawa mebli do wybranych pomieszczeń 
Centrum Kształcenia Zawodowego (dawniej: Centrum Kształcenia Praktycznego) przy Zespole 
Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. Zarząd wyraził 
zgodę na przedłużenie terminu realizacji ww. umowy, zawartej z Przedsiębiorcą Jakubem 
Pawulskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PB TENDERS Jakub Pawulski  
z siedzibą w Bydgoszczy (85-568), do dnia 13 września 2021 r. 

17.  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy z dnia 11.08.2021 r. w zakresie 
usługi obejmującej realizację kompleksowych prac związanych z odgrzybianiem i odsalaniem 
ścian, a także wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej metod iniekcji niskociśnieniowej  
w pomieszczeniu archiwum zakładowego mieszczącym się w części podziemnej budynku Powiatu 
Poznańskiego, położonym w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8. W umowie zawartej  
z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Mirmal Mirosław Malec  
z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), zmianie ulega wynagrodzenie Wykonawcy, które po korekcie 
kosztorysu wynosi 34.567,60 zł brutto (było 47.970,00 zł). 

18.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu Anny Matuszak do dokonania rejestracji Powiatu Poznańskiego na Platformie Usług 
Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) w zakresie zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym 
Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) jednostek organizacyjnych jako podmiotów 
wykonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 
ze względu na ich przeznaczenie. 

19.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie i dostawę teczek, listowników, kopert, 
wizytówek itp. zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Powiatu Poznańskiego. Zarząd wyraził 
zgodę na udzielenie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Zakład 
Poligraficzny „Dziamski Gryska" z siedzibą w Swarzędzu na wykonanie wraz z dostawą teczek, 
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listowników, kopert, wizytówek itp. zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Powiatu 
Poznańskiego. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: 12.000,00 zł brutto. 

20.  w sprawie: nieodpłatnego przekazania wyposażenia do klaso-pracowni logistyczno-spedycyjnej, 
zlokalizowanej w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 
1, 62-005 Owińska, w ramach projektu: „Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie. Zarząd postanowił 
nieodpłatnie przekazać wyposażenie do klaso-pracowni logistyczno-spedycyjnej, dofinansowane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014 - 2020, Poddziałanie 8.3.4. 
Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, zgodnie                                    
z Załącznikiem do Uchwały, o wartości 42.490,00 zł brutto. 

21.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd zaakceptował projekt umowy 
o podwykonawstwo nr 27/08/2021, dotyczącej zabudowy i demontażu ścianki szczelnej na kwotę 
270.600,00 zł brutto, dla Gollwitzer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Kątach Wrocławskich (55-080), 
przedstawiony Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę DOTA sp. z o. o. sp. k. z siedzibą                       
w Poznaniu, zgodnie z umową wykonawczą nr ZP.272.00037.2019, z dnia 26.11.2019 r., na 
wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na 
potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. 

22.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd zaakceptował projekt umowy 
o podwykonawstwo nr 1/08/2021/KRAMER, dotyczącej wykonania oraz dostarczenia stolarki 
okiennej zewnętrznej wraz z montażem na kwotę 280.000,00 zł brutto, dla Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego KRAMER sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-255), przedstawiony Powiatowi 
Poznańskiemu przez Wykonawcę - Marcina Chmielewskiego, prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski  
w Poznaniu (61-109), zgodnie z umową nr ZP.272.00030.2021 - Część nr 1 z dnia 29.07.2021 r., dla 
zadania pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. 

23.  w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Franowo 26. Zarząd postanowił przekazać wiatę 
śmietnikową o wartości 22.400,00 zł brutto oraz  pojemniki na odpady w ilości 5 szt. o wartości 
3.817,24 zł brutto. 

24.  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. 
Dąbrowskiego Spółka Akcyjna. Zarząd postanowił podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 
6.000.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję 600.000 nowych akcji 
imiennych o wartości nominalnej 10,00 złotych każda. Wszystkie nowoutworzone akcje obejmie 
dotychczasowy akcjonariusz Spółki, tj. Powiat Poznański. Akcje zostaną pokryte w całości przez 
dotychczasowego akcjonariusza wkładem pieniężnym. Po dokonaniu podwyższenia kapitału, 
kapitał zakładowy spółki Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna 
wyniesie 98.111.000,00 zł i będzie się składać z 9.811.100 akcji imiennych o wartości nominalnej 
10,00 zł każda. Środki finansowe na pokrycie wkładu pieniężnego pochodzą z budżetu Powiatu 
Poznańskiego na rok 2021. 

25.  w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę serwerów wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem do 
wirtualizacji mocy obliczeniowej i zarządzania klastrem wirtualizacyjnym dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia, 3. Powołania 
komisji przetargowej. 

26.  w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru  
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd postanowił przekazać 
pojazdy wycofane z eksploatacji - wymienione w załączniku do uchwały (Renault Kango PGN 
922EE, Citroen Berlingo PN 86205, BMV 318 LDS B 312), do demontażu w stacji demontażu 
prowadzonej przez przedsiębiorcę „PERS" Roman Pers, z siedzibą w Suchym Lesie - wpisanego do 
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rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów prowadzonego przez 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 107.  

27.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od umowy ZP.272.00019.2021 - Część nr 1 z dnia  
13 lipca 2021 r. - zawartej z NTT Technology sp. z o.o. na dostawę stacji roboczych wraz  
z serwisami producenta. Odstąpienie dotyczy dostawy stacji roboczych wraz z serwisami 
producenta dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Odstąpienie następuje na podstawie 
§ 2 ust. 7 Umowy, zgodnie z którym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy 
w sytuacji, gdy Wykonawca nie dostarczy sprzętu zgodnego z warunkami określonymi w umowie 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia sporządzenia 
protokołu uwag. 

28.  w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu do składania w imieniu 
Powiatu Poznańskiego oświadczeń woli w zakresie samodzielnego reprezentowania Powiatu 
Poznańskiego w związku z udziałem w roku 2021 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę". Zarząd 
upoważnił  Monikę Lis - Nożyńską, Dyrektora Wydziału Edukacji, do samodzielnego 
reprezentowania Powiatu Poznańskiego, w tym do składania oświadczeń woli oraz wiedzy  
w imieniu Powiatu Poznańskiego, w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki (Minister), w związku  
z udziałem w roku 2021 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę" ustanowionym przez Ministra                    
w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia 
pod nazwą „Poznaj Polskę" (Przedsięwzięcie) i składaniem wniosków i oświadczeń w systemie 
teleinformatycznym zgodnie z treścią powołanego komunikatu. Upoważnienie w szczególności 
obejmuje umocowanie do: 
 sporządzania i złożenia formularza ogólnego wniosku o dofinansowanie wycieczki w ramach 

Przedsięwzięcia, wraz z oświadczeniami oraz wniosku lub wniosków o dofinansowanie 
wycieczki zgodnie z ww. komunikatem, 

 składania oświadczeń woli i wiedzy (w tym deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym 
wnioskiem o dofinansowanie zadań w ramach Przedsięwzięcia. 

29.  w sprawie wydania opinii  dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa ul. Radiowej na odcinku  
od ul. Dziennikarskiej do ul. Lazurowej w Koninku”. Zarząd zaopiniował pozytywnie  
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. 

30.  w sprawie: skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, 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”. 

31.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie nr WA.2512.00010.2021, 
dotyczącej wykonania przeglądów serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,  
a także usuwania drobnych awarii i dokonywania napraw w obiektach Powiatu Poznańskiego. 
Zarząd  wyraził zgodę na dokonanie zmian zapisów w ww. umowie zawartej w dniu 22 marca  
2021 r., z Szymonem Trybusiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Szymon Trybuś 
Cool-Art z siedzibą w Konarzewie, dotyczących: zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy 
wynikającego z obsługi serwisowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, 
zmniejszenia wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy w części I, o kwotę brutto 3.194,25 zł, 
tj.: do wysokości 43.255,75 zł brutto, zmiany treści załącznika 1 do umowy; 

32.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd zaakceptował  projekt umowy 
o podwykonawstwo nr 9/Swarzędz/2021, dotyczącej wykonania robót budowlano-montażowych, 
na kwotę brutto 477.900,00 zł, dla Przedsiębiorcy Michała Śliwińskiego, prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą MK Instal Michał Śliwiński w Tarnowie Podgórnym (62-080), 
przedstawiony Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę - Ekspertis Budownictwo sp. z o.o. 
 sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-021), zgodnie z umową nr ZP.272.00005.2021 z dnia  
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08.04.2021 r., dla zadania pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-
wychowawczej w Swarzędzu ul. Cmentarna. 

33.  w sprawie: akceptacji umowy o podwykonawstwo. Zarząd zaakceptował projekt umowy  
o podwykonawstwo nr 7/Swarzędz/2021, dotyczącej wykonania robót murarskich wraz  
z osadzeniem nadproży, na kwotę brutto 57.540,00 zł, dla Przedsiębiorcy Jacka Wieczorka, 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi ogólnobudowlane Jacek Wieczorek  
w Mieścisku (62-290), przedstawiony Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę - Ekspertis 
Budownictwo sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-021), zgodnie z umową  
nr ZP.272.00005.2021 z dnia 08.04.2021 r., dla zadania pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie 
placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu ul. Cmentarna. 

34.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd zaakceptował projekt umowy  
o podwykonawstwo nr 6/Swarzędz/2021, dotyczącej kompleksowego wykonania instalacji 
elektrycznych, na kwotę brutto 226.800,00 zł, dla Przedsiębiorcy Pawła Typańskiego, 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Typański Instalatorstwo Elektryczne  
w Komornikach (62- 052), przedstawiony Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę - Ekspertis 
Budownictwo sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-021), zgodnie z umową  
nr ZP.272.00005.2021 z dnia 08.04.2021 r., dla zadania pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie 
placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu ul. Cmentarna.  

35.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie dotyczącej inwestycji  
pn.: Modernizacja zabytkowego dworku w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-
konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Zarząd wyraził  zgodę na dokonanie zmian zapisów  
w Umowie nr ZP.272.00037.2019, zawartej w dniu 26 listopada 2019 r., z Firmą Budowlaną DOTA 
sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-182), dla inwestycji pn.: Modernizacja zabytkowego 
dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu 
Poznańskiego, dotyczących, dodatkowego zakresu przedmiotu umowy, zwiększenia 
wynagrodzenia, za wykonanie dodatkowego zakresu przedmiotu umowy, o kwotę brutto 
365.705,77 zł, do wysokości brutto 11.649.273,49 zł. 

36.  w sprawie: nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Hotelarskiej (sejf) 
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”. Zarząd postanowił nieodpłatnie przekazać 
wyposażenie (sejf), nabyte w ramach projektu pt. „Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury 
placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański" 
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o wartości 1.960,00 zł 
brutto. 

37.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Prace konserwatorskie 
tynkarskiego wystroju architektonicznego Willi Eugenii przy ulicy Sobieskiego 12 w Puszczykowie 
przez Miłosza Jazdona. Pan Miłosz Jazdon wykonał w terminie prace określone w umowie zawartej 
w dniu 1.06.2021 r. i złożył 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. Wydział Promocji 
i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł uwag. 

38.  w sprawie: nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Hotelarskiej (sejf) 
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”. Zarząd postanowił nieodpłatnie przekazać wyposażenie(sejf), nabyte  
w ramach projektu pt. „Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia 
zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański" dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o wartości  1.960,00zł brutto. 
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39.  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 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 zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risk) 
oraz mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej 
domki w zabudowie szeregowej, położone w Lisówkach, gm. Dopiewo, ul. Leśne Zacisze. Zarząd 
wyraził zgodę na zawarcie z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Aneksu nr 3 do ww. 
umowy Łączna wartość zamówienia wyniesie: 1.723.729,46 zł brutto. Wartość zamówienia  
z podziałem na poszczególne lata: 

1) rok 2021 - 574.148,13 zł brutto  
2) rok 2022 - 574.790,67 zł brutto  
3) rok 2023 - 574.790,66 zł brutto  

Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia 
do dnia 31.12.2023 r. 

40.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działania informacyjne Zarządu Powiatu  
w Poznaniu związane z otwarciem nowej siedziby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe  
w kwocie 2.091,00 zł na: 
a) nagranie i emisję materiału informacyjnego na temat otwarcia nowej siedziby Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na antenie Telewizji WTK (Wielkopolska 
Telewizja Kablowa Sp. z o.o.) w „Wieczorze WTK" w kwocie 1.168,50 zł, 

b) emisję materiału informacyjnego na temat otwarcia nowej siedziby Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na portalu ePoznan.pl (Wielkopolska Telewizja 
Kablowa Sp. z o.o.) w kwocie 922,50 zł. 

Powyższe działania emitowane będą na przedmiotowej antenie i portalu 20 września 2021 r. 
41.  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 o ruchu drogowym. Zarząd upoważnił przedsiębiorcę  
firmę „PERS” Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie,  wpisanego do rejestru przedsiębiorców  
prowadzących stację demontażu pojazdów prowadzonego przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego pod nr 107, do odbioru z miejsca przechowywania i wykonania demontażu 
pojazdu (VW Golf nr rej. PMI 51KC) wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego. Upoważnienie ważne jest do 20.09.2021 r. 

42.  w sprawie wyrażenia zgody na udział szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w konkursie 
Wielkopolska Szkoła Roku. Zarząd wyraził zgodę na udział szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Poznański, w konkursie o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku, 
ustanowionym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Celem konkursu o tytuł 
Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie placówek kształtujących wśród uczniów poczucie 
własnej tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej z jednoczesnym modelowaniem wzorca 
nowoczesnego Wielkopolanina. 

43.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2020-2021 - „Aktywna tablica”. Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie  
w 2021 r. do ww. programu. Powiat Poznański będzie wnioskował o udzielenie wsparcia 
finansowego dla 5 typów szkół w łącznej wysokości 70.000,00 zł (5 wniosków x 14.000,00 zł).  
W przypadku wniosków szkół o maksymalne wsparcie finansowe, wkład własny organu 
prowadzącego wynosi co najmniej 3.500,00 zł na szkołę i wyniesie łącznie 17.500,00 zł  
(5 wniosków x 3.500,00 zł). Jest to finansowy wkład własny, który zapewnia organ prowadzący. 

44.  w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański do realizacji zadań związanych z udziałem w  Rządowym programie rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2020-2021 - „Aktywna tablica”.  Zarząd upoważnił dyrektorów szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Poznański: Panią Emilię Stanny Dyrektor Zespołu Szkół 
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w Kórniku, Pana Mariusza Palkę Dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie oraz Pana Wojciecha Kaczmarka Dyrektora Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy do realizacji zadań związanych z udziałem w ww. Programie. 

45.  w sprawie wyrażenia zgody na udział szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w 2021 roku  
w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Szczegółowe warunki 
dotyczące przedsięwzięcia, zawarte są w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 
2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę". W przypadku otrzymania 
przez Powiat Poznański wsparcia finansowego na realizację ww. zadania, organ prowadzący 
zapewni wymagany wkład własny w łącznej wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu 
zadania. Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę" jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie  
i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. 

46.  w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na 2021 rok.  
47.   w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Puszczykowie w przypadku jego nieobecności. Zarząd wyznaczył Panią Renatę 
Potrzebną - Filipiak do zastępowania Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Puszczykowie w przypadku jego nieobecności. 

48.  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek o nr ewid. 
555/48 i 593/1 obręb Puszczykowo Stare w m. Puszczykowo. Zarząd negatywnie zaopiniował 
zaliczenie do kategorii dróg gminnych działek o nr ewid. 555/48 i 593/1 obręb Puszczykowo Stare 
w m. Puszczykowo.  Ww. działki stanowią jedynie gruntowy pas terenu wydzielony do poruszania 
się pojazdów i pieszych lub wyłącznie teren zielony/polny, wobec czego nie mogą zostać zaliczone 
do kategorii dróg gminnych. 

49.  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek o nr ewid. 
394/9,394/16,394/18 (część) i 394/25 (część) obręb Puszczykowo Stare w m. Puszczykowo. Zarząd 
negatywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg gminnych działek o nr ewid. 394/9, 394/16, 
394/18 (część) i 394/25 (część) obręb Puszczykowo Stare w m. Puszczykowo. Ww. działki stanowią 
jedynie gruntowy pas terenu wydzielony do poruszania się pojazdów i pieszych lub wyłącznie 
teren zielony/polny, wobec czego nie mogą zostać zaliczone do kategorii dróg gminnych. 

50.  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek o nr ewid. 
176/6 i 176/7 część) obręb Puszczykowo Stare w m. Puszczykowo. Zarząd negatywnie zaopiniował 
zaliczenie do kategorii dróg gminnych  działek o nr ewid. 176/6 i 176/7 (część) obręb Puszczykowo 
Stare w m. Puszczykowo. Ww. działki stanowią jedynie gruntowy pas terenu wydzielony do 
poruszania się pojazdów i pieszych lub wyłącznie teren zielony/polny, wobec czego nie mogą 
zostać zaliczone do kategorii dróg gminnych. 

51.  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek o nr ewid. 
288/1 (część) i 287/2 obręb Puszczykowo Stare w m. Puszczykowo. Zarząd negatywnie 
zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg gminnych działek o nr ewid. 288/1 (część) i 287/2 obręb 
Puszczykowo Stare w m. Puszczykowo. Ww. działki stanowią jedynie gruntowy pas terenu 
wydzielony do poruszania się pojazdów i pieszych lub wyłącznie teren zielony/polny, wobec czego 
nie mogą zostać zaliczone do kategorii dróg gminnych. 

52.  w sprawie: wyrażenia zgody Zespołowi Szkół nr 2 w Swarzędzu na zawarcie kolejnej umowy najmu 
pomieszczenia sali gimnastycznej budynku zlokalizowanym na działkach nr 838 i nr 839  
w Swarzędzu. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia sali 
gimnastycznej znajdującej się w budynku, zlokalizowanego na nieruchomości położonej na terenie 
gminy Swarzędz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Swarzędz, ark. mapy 10, 
działka nr 838 i nr 839, zapisanej w księdze wieczystej KW nr P02P/00013100/6, w celu 
prowadzenia zajęć sportowych. Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony od dnia  
18 października 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. z Panem Wojciechem Fiedlerem, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą Nowoczesna Edukacja Tenisa Ziemnego Wojciech Fiedler, 
Zalasewo. Szczegółowy sposób i zakres korzystania z nieruchomości w części objętej najem określi 
umowa najmu. 
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53.  w sprawie: przyjęcia informacji o przeprowadzeniu analizy potrzeb i wymagań zamówienia 
publicznego dotyczącego postępowania na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy 
aluminiowej oraz odbiór i zniszczenie poprzez pocięcie i złomowanie wycofanych z eksploatacji 
zużytych tablic rejestracyjnych. 

54.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd zaakceptował  projekt umowy 
o podwykonawstwo nr 8/Swarzędz/2021, na kwotę 322.920,00 zł brutto dotyczącej wykonania 
robót budowlano-montażowych, dla firmy TRANSLOCUS.IT Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą na ul. Druskiennickiej 8/10, 60-476 Poznań, 
przedstawiony Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę - Ekspertis Budownictwo sp. z o. o. 
sp. k. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z umową nr ZP.272.00005.2021 z dnia 08.04.2021 r., dla 
zadania pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu  
ul. Cmentarna. 

55.  w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd zaakceptował  projekt umowy 
o podwykonawstwo nr 10/Swarzędz/2021, na kwotę 444.960,00 zł brutto, dotyczącej wykonania 
robót budowlano-montażowych, dla Przedsiębiorcy Waldemara Chypcińskiego, prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa INDUSTRY Waldemar Chypciński  
w Babiaku (62-620), przedstawiony Powiatowi Poznańskiemu przez Wykonawcę - Ekspertis 
Budownictwo sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-021), zgodnie z umową  
nr ZP.272.00005.2021 z dnia 08.04.2021 r., dla zadania pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie 
placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu ul. Cmentarna.  

56.  w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi powiatowej 
nr 2478P Mieczewo – Radzewo na odcinku od DW 431 w m. Mieczewo do granicy z gminą Kórnik 
w m. Mieczewo. Zarząd pozytywnie zaopiniował zaliczenie ww. drogi do kategorii dróg gminnych; 

57. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi powiatowej 
nr 2478P Mieczewo - Radzewo na odcinku od granicy z gminą Mosina w m. Dworzyska do  
DP 2472P w m. Radzewo. Zarząd pozytywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg gminnych, 
drogi powiatowej nr 2478P Mieczewo - Radzewo na odcinku od granicy z gminą Mosina  
w m. Dworzyska do DP 2472P w m. Radzewo o długości 2,526 km. 

58.  w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Luboniu w przypadku jego nieobecności. Zarząd wyznaczył Panią Iwonę 
Rutkowską - Błachowiak do zastępowania Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Luboniu, w przypadku jego nieobecności. 

59.  w sprawie upoważnienia Dyrektora ZS  im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie  
do podpisania i złożenia wniosku oraz zawarcia umowy i realizacji zadań związanych z programem 
mLegitymacja (OSE). Zarząd upoważnił Pana Mariusza Palkę - Dyrektora ZS w Bolechowie do 
podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja z Ministerstwem Cyfryzacji,  
w imieniu którego działa NASK PIB, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa. 

60.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025”. Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie w 2021 r. przez Technikum  
w Rokietnicy wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy 
do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025". Środki finansowe 
stanowiące wymagany wkład własny w wysokości 3.000,00 zł będą pochodziły ze środków ujętych 
w planie finansowym Wydziału Edukacji na 2021 r. 

61.  w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Kaczmarka - Dyrektora Zespołu Szkół im. Jadwigi  
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy do realizacji zadań związanych z udziałem w „Narodowym 
Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 

62.  w sprawie zmiany Uchwały  nr 2049/2021  Zarządu Powiatu w Poznaniu  z dnia 11 marca 2021 r. 
w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków i rozliczenia dotacji celowych na 
likwidację niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Zarząd powołał komisję 
w składzie: 
 Agata Sibila - przewodniczący Komisji - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, 
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 Anna Musiał - z-ca przewodniczącego Komisji - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, 

 Lucjan Wygnaniec - z-ca przewodniczącego Komisji - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, 

 Ewa Robacka - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
 Maja Okińczyc - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
 Elżbieta Stranz - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
 Anna Miszczak - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
 Michał Kamiński - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
 Anna Lachowicz - Wydział Finansów, 
 Hanna Grzempowska - Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, 
 Katarzyna Kazmucha - Gabinet Starosty 
 Agnieszka Paech - Biuro Rady, 
 Maciej Matuszewski - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, 
 Anna Skalska - Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, 
 Kinga Cenkier - Wydział Promocji i Aktywności Społecznej. 

63.  w sprawie: zatwierdzenia wyników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 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. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, ul. Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, w której zaproponowano 
realizację zamówienia na kwotę 1.075.781,07 zł brutto. Wykonawca zaproponował wypłatę 
transzy kredytu w przeciągu 1 dnia roboczego od dnia wydania dyspozycji przez Zamawiającego. 
Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 2.450.000,00 zł brutto. 
Zamówienie będzie wykonane do dnia 29 grudnia 2021 r., a spłata kredytu nastąpi do dnia 
12.12.2026 r. 

64.  w sprawie: wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Poznaniu do zawarcia umowy kredytu 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ul. Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Zarząd wskazał 
Starostę Poznańskiego - Jana Grabkowskiego i Wicestarostę Poznańskiego - Tomasza Łubińskiego 
do zawarcia umowy z ww. bankiem, dotyczącej zaciągnięcia 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.  

65.  w sprawie: przeznaczenia środków finansowych  na zakup czasu antenowego od dostawcy 
audiowizualnych usług medialnych - Telewizji TVP3 Poznań na realizację kampanii edukacyjno-
informacyjnej poprzez emisję na antenie regionalnej TVP3 audycji telewizyjnych pt. Powiatowa17. 
zwanych również Telewizyjną Powiatową17. oraz umieszczanie wątków w audycjach 
popularyzujących sportowy i zdrowy styl życia wśród mieszkańców powiatu poznańskiego. 
Zarząd postanowił na ww. cel wydatkować kwotę do 53.120,00 zł brutto, w tym: 
 emisja audycji telewizyjnych pt. Powiatowa 17. zwanych również Telewizyjną Powiatową17. 

do 29.120,00 zł brutto, 
 umieszczenie wątków w audycjach popularyzujących sportowy i zdrowy styl życia wśród 

mieszkańców powiatu poznańskiego pn. „Sportowy weekend” w kwocie do 24.000,00 zł 
brutto.  

Emisja audycji pt. Powiatowa 17. planowana jest w okresie od 29 września do 31 grudnia 2021 r. 
(28 emisji), „Sportowy weekend” od 25 września 2021 r. (6 odcinków)  

66.  w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonych w związku z realizacją programów 
polityki zdrowotnej w 2020 roku. Zarząd Powiatu ogłosił otwarte konkursy ofert na wybór 
realizatorów programów polityki zdrowotnej: 
 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2020 r. - kontynuacja, 
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 w zakresie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego w 2020 r. - 
kontynuacja. 

W wyniku ogłoszonych konkursów, na realizację każdego z ww. Programów złożono po jednej 
ofercie. Zarząd Powiatu wybrał:  
 EDICTUM Sp. z o. o, z siedzibą w Poznaniu, ul. Adama Mickiewicza 31 na realizatora programu  

w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2020 r. 
 EDICTUM Sp. z o. o, z siedzibą w Poznaniu, ul. Adama Mickiewicza 31 na realizatora programu  

w zakresie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego w 2020 r. 
Na realizację powyższych programów Powiat Poznański przekazał Wykonawcy w 2020 r.,     
zgodnie z zawartymi umowami, dotacje w łącznej wysokości 610.000,00 zł. W dniu 15.01.2021 r. 
Wykonawca zwrócił na rachunek bankowy Powiatu Poznańskiego niewykorzystane środki  
z dotacji w łącznej wysokości 66.345,70 zł. Z kwoty dotacji przeznaczonej na realizację programu 
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV Wykonawca, w związku  
z zaszczepieniem mniejszej niż planowano liczby osób, zwrócił 37.800, 00 zł, a z kwoty dotacji 
przeznaczonej na realizację programu profilaktyki grypy, Realizator zwrócił środki finansowe  
w wysokości 28.545,70 zł, co było spowodowane zakupem preparatu szczepionkowego w niższej 
cenie niż planowano. W odniesieniu do programu w zakresie profilaktyki grypy Wykonawca 
został zobowiązany do uzupełnienia w sprawozdaniu informacji dot. danych personelu 
medycznego (numerów prawa wykonywania zawodu i specjalizacji lekarskiej), które zostały 
uzupełnione pismem z dnia 13.09.2021 r.  

67. w sprawie: delegowania przedstawiciela Zarządu Powiatu do składu Rady Seniorów Powiatu 
Poznańskiego. Zarząd do składu ww. Rady wskazał p. Elżbietę Tonder.  

68. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Coroczne cięcia formująco - 
pielęgnacyjne alei grabowej - bindażu rosnącej w przypałacowym parku w Wojnowie - 
Wojnowo 1 Gmina Murowana Goślina przez Panią Hannę Przyborowską. Zarząd przyjął 
sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania na kwotę dotacji 10.000,00 zł brutto.  Pani 
Hanna Przyborowska wykonała w terminie prace określone w umowie zawartej w dniu 
01.07.2021 r. nr 632/21 i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania pn. „Coroczne cięcia 
formująco - pielęgnacyjne alei grabowej - bindażu rosnącej w przypałacowym parku  
w Wojnowie - Wojnowo 1 Gmina Murowana Goślina" wraz z protokołem odbioru prac 
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela 
Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. 

69. w sprawie: stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Seniorzy zwiedzają Łódź 
oraz przeznaczenia środków finansowych. Zarząd Powiatu na realizację ww. zadania postanowił 
przeznaczyć 6.000,00 zł brutto. Oferta została zamieszczona na 7 dni w Biuletynie Informacji 
Publicznej Powiatu Poznańskiego, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 
oraz na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl. Do oferty nie zgłoszono żadnych uwag. 

70. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na najem miejsc parkingowych na potrzeby 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy  
z RJ INWESTYCJE Sp. z o. o., ul. B. Krysiewicza 9/20, 61- 825 Poznań. Wykonawca zaoferował: 
 czynsz miesięczny najmu jednego miejsca postojowego 184,50 zł brutto, 
 czynsz za godzinę najmu jednego miejsca postojowego 4,50 zł brutto. 

Parking znajduje się w Poznaniu, ul. Kraszewskiego 28. Zadanie będzie realizowane do 
wykorzystania kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia,  
tj. do wysokości 82.000,00 zł brutto, w terminie od 02.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

71. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie nr ZP.272.00044.2021 z dnia  
23 sierpnia 2021 r. na: Wykonanie prac rozbiórkowych części pomieszczeń na I piętrze oraz 
malowanie części pomieszczeń parteru budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy  
ul. Słowackiego 8. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian postanowień w ww. umowy, 
zawartej ze spółką TWM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na: Wykonanie prac rozbiórkowych 
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części pomieszczeń na I piętrze oraz malowanie części pomieszczeń parteru budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, dotyczących: 

 dodatkowego zakresu przedmiotu umowy, 
 zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o 33.228,95 zł brutto do kwoty 

114.582,50 zł brutto, 
 zmiany warunków płatności. 

 W trakcie realizacji zadania wynikła konieczność wykonania prac nieobjętych przedmiarem  
i ofertą (7.257,14 zł brutto). Dodatkowo, wykonany zostanie remont pomieszczenia nr 131 - 
salki konferencyjnej (25.971,81 zł brutto). 

72. 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 wyraził zgodę na dokonanie zmian 
zapisów w umowie nr ZP.272.00077.2020, zawartej w dniu 19 lutego 2021 r., z TWM sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu (60-544), dla inwestycji pn.: Modernizacja Ośrodka Wspomaganiu 
Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 95, wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. - Segment 
A, dotyczących: 

 zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, 
 podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie zwiększonego zakresu przedmiotu umowy,  

o kwotę brutto 101.142,00 zł, tj.: do wysokości brutto 2.700.654,64 zł. 
73. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd zaakceptował projekt 

umowy o podwykonawstwo nr 11/Swarzędz/2021 na kwotę 84.498,92 zł brutto, dotyczącej 
wykonania robót budowlano-montażowych, dla przedsiębiorcy Jolanty Marcinowskiej 
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FOX 
Jolanta Marcinowska z siedzibą w Kicinie, przedstawiony Powiatowi Poznańskiemu przez 
Wykonawcę - Ekspertis Budownictwo sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z umową 
nr ZP.272.00005.2021 z dnia 8.04.2021 r., dla zadania pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie 
placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu ul. Cmentarna. 

74. w sprawie: zatwierdzenia  „Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie 
sezonowej dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2021 r. Zarząd powołał Radę  
ds. Programu, w składzie: 

a) Antoni Kalisz - Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - przewodniczący Rady, 
b) Przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

członek Rady, 
c) Przedstawiciel Gabinetu Starosty, członek Rady, 
d) Przedstawiciel Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego  

w Poznaniu, członek Rady, 
e) Przedstawiciel Wykonawcy Programu (wskazany po podpisaniu umowy o realizacji 

Programu). 
 Program uwzględnia Rekomendację nr 1/2019 z dnia 18 września 2019 r. Prezesa Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań 
przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych 
programów, dotyczących profilaktyki grypy sezonowej w populacji osób w wieku 65 lat  
i więcej oraz posiadane możliwości finansowe Powiatu Poznańskiego i kilkuletnie doświadczenie 
w realizacji programu w przedmiotowym zakresie. W ww. Rekomendacji założono, że Program 
powinien obejmować grupę osób nie mniejszą niż 15% populacji demograficznej obejmującej 
osoby w wieku 65 lat i więcej w pierwszym roku realizacji. Zalecenie to zostało uwzględnione  
w opracowanym dokumencie. Celem głównym Programu, zgodnie z Rekomendacją, jest 
uzyskanie minimum 75% poziomu zaszczepienia przeciwko grypie w populacji docelowej 
Programu (tzn. zaszczepienie co najmniej 75% liczby osób objętych umową). Projekt Programu 
został przekazany Gminom powiatu poznańskiego do konsultacji. W wyznaczonym terminie 
żadna z Gmin nie zgłosiła uwag do jego treści. Ww. Program stanowi kontynuację programów  
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w zakresie profilaktyki grypy realizowanych w latach 2013-2020. Program stanowi załącznik do 
uchwały.  

75. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej 
dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2021 r. Szczepienie będzie obejmować osoby od 65 
roku życia (tj. urodzonych nie później niż 31 grudnia 1956 r.), zameldowane w gminach powiatu 
poznańskiego. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego oraz w BIP Powiatu 
Poznańskiego. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Zarząd zatwierdził 
szczegółowe warunki konkursu ofert - stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, projekt umowy- 
stanowiący załącznik nr 3 do uchwały oraz wzór formularza ofertowego - stanowiący załącznik 
nr 4 do uchwały oraz powołał Komisję konkursową w składzie: 

a) Antoni Kalisz - Członek Zarządu Powiatu - przewodniczący Komisji konkursowej, 
b) Elżbieta Tonder - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa 

Powiatowego - wiceprzewodnicząca Komisji konkursowej, 
c) Anna Matuszak - Dyrektor Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego - członek Komisji 

konkursowej,  
d) przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Poznaniu - 

członek Komisji konkursowej, 
e) pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego - członek 

Komisji konkursowej.  
Komisja konkursowa pracować będzie na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 5 
do uchwały. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 500.000 zł. 
Termin realizacji Programu - do dnia 31 grudnia 2021 r.  

76. w sprawie: ponownego 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 P.P.H.U. Juliusz Szymanowski, ul. Poznańska 3e/2, 62-
005 Owińska, w której zaproponował wykonanie zamówienia na kwotę 215.363,28 zł brutto. 
Wykonawca zobowiązał się udzielić 84 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Na 
wykonanie zadania zamawiający zamierzał przeznaczyć 206.657,65 zł brutto. W budżecie 
Powiatu zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do wykonania zadania. Termin 
wykonania zamówienia zaplanowany został na okres do 2 miesięcy od dnia przekazania terenu 
budowy. 

77. w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na świadczenie usług konserwacyjno-serwisowych wraz 
z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Konica 
Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której zaproponowano 
usunięcie awarii urządzenia lub systemu SafeQ w czasie 2 godzin oraz dostawę 11 szt. urządzeń 
wielofunkcyjnych wraz instalacją oraz konfiguracją - za cenę 81.180,00 zł brutto. Na wykonanie 
zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 63.591,00 zł brutto. Umowa obejmuje 
również wsparcie serwisowe systemu Ysoft SafeO, dla 20 urządzeń - za cenę 25.387,20 zł brutto 
usługi konserwacyjno-serwisowe, dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i części 
zamiennych oraz ich wymiana dla urządzeń na potrzeby porównania i oceny ofert 
zaproponowano: 
 cenę za 10.800.000 jednostronnych kopii/wydruków A4 monochromatycznych; 318.816,00 

zł brutto (zaproponowana cena 1 strony to 0,02952 zł brutto); 
 cenę za 1.080.000 jednostronnych kopii/wydruków A4 kolorowych: 146.124,00 zł brutto 

(zaproponowana cena 1 strony to 0,1353 zł brutto). Rozliczenia z Wykonawcą, w tym 
zakresie prowadzone będą na podstawie zaproponowanych w ofercie cen jednostkowych 
brutto za faktycznie wykonane w okresie obowiązywania umowy ilości jednostronnych 
kopii/wydruków monochromatycznych i w kolorze do wysokości 369.000,00 zł brutto. 
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Wykonawca na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponował realizację za całość 
zamówienia za cenę 571.507,20 zł brutto. Całkowita wartość zawartej umowy wyniesie 
475.567,20 zł brutto. Termin wykonania zamówienia zaplanowano na : 
  dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz instalacją oraz konfiguracją - do 60 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. 

78. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. Zarząd 
udzielił pełnomocnictwa Panu Dariuszowi Monarcha, przedstawicielowi Przedsiębiorstwa  
VIA NOVA Pracownia Architektury Przemysław Cieślak w Poznaniu, realizującego zadanie  
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", do występowania 
w imieniu Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego, przed Komendą Wojewódzką Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu, w sprawach związanych z realizacją ww. zadania. 

79. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wymianę okien dachowych w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, wraz z malowaniem ciągów komunikacyjnych. Umowa 
zawarta zostanie z TWM Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 125.000,00 zł brutto. Termin 
realizacji zadania zaplanowany został na okres 2 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania 
terenu budowy. Na wykonanie zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 
126.016,18 zł brutto.  

80. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienie publicznego w trybie art. 2 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na usługę wykonania i dostawy pieczątek w roku 2022 do 
budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 firmie: P.W. UVOPEX 
Przemysław Kubala z siedzibą w Poznaniu. Zadanie realizowane będzie do wykorzystania kwoty 
9.000,00 zł brutto, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

81. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzenia konsultacji społecznych 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”. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie dwóch spotkań, 
w których konsultantami ze strony powiatu poznańskiego byli: Członek Zarządu Powiatu  
w Poznaniu, pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. Spotkania odbyły się  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniach 20.09.2021 r. w godz. 1500 do 1700              
w sali 315 oraz w dniu 21.09.2021 r. w godz. 1100 do 1300 w sali 315. Konsultacje 
przeprowadzono również w formie elektronicznej, w dniach od 13-17.09.2021 r.  
W konsultacjach wziął udział przedstawiciel Towarzystwa Młodzieży Sportowej „SUCHARY”  
z siedzibą w Suchym Lesie, który nie wniósł uwag do Programu. Sprawozdanie podaje się do 
publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej oraz Biuletynu Informacji 
Publicznej Powiatu Poznańskiego.  

82. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Pielęgnacja konserwatorska 
pomnikowych alei lipowych w obszarze historycznego układu urbanistycznego na terenie 
miasta Lubonia przez Miasto Luboń. Zarząd przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania  
ww. zadania, na kwotę dotacji 20.000,00 zł brutto. Miasto Luboń wykonało w terminie prace 
określone w umowie z dnia 31.05.2021 r. nr 368/21 i złożyło sprawozdanie z wykonania zadania 
wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, 
dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną 
dokumentacją fotograficzną. 
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83. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Przebudowa gazociągu DN 500 Poznań - 
Rogoźno w rejonie miejscowości Murowana Goślina. Etap III”. Zarząd Powiatu pozytywnie 
zaopiniował ww. inwestycję; 

84. w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę, wyprodukowanych przez Wykonawcę, tablic 
rejestracyjnych z blachy aluminiowej oraz odbiór i zniszczenie poprzez pocięcie i złomowanie 
wycofanych z eksploatacji, zużytych tablic rejestracyjnych. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. Zamówienie będzie wykonywane 
do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego realizację,  
tj.: do wysokości 1.516.022,00 zł brutto, jednak nie dłużej niż przez okres 13 miesięcy. 
Rozpoczęcie dostaw zaplanowano na 01.12.2021 r. 

85. w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w ramach 
zadania polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy  
nr ZP.272.00037.2019 z dnia 26.11.2019 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Modernizacja 
zabytkowego dworu, zlokalizowanego w Skrzynkach, Plac Parkowy 1, na potrzeby ośrodka 
szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. 2.  Zatwierdzenia Niezbędnych 
Warunków Zamówienia. 3.  Powołania komisji przetargowej. Termin wykonania zamówienia 
zaplanowany został na okres 45 dni od dnia podpisania umowy. Do wzięcia udziału  
w negocjacjach zostaje zaproszona Firma Budowlana DOTA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą  
w Poznaniu. 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 
1. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  

w rejonie ul. Rzemieślniczej i Magazynowej w Przeźmierowie, gm. Tarnowo Podgórne. 
2. uzgodnienia projektu miejscowego planu przestrzennego wsi Kicin, gm. Czerwonak. 
3. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miękowo - część 

środkowa”, gm. Czerwonak. 
4. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - 

rejon Rowu Północnego, gm. Suchy Las. 
5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 

we Wielkiej Wsi przy ulicach Jana Pawła II, Konwaliowej i Kwiatowej, gm. Buk. 
6. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

pomiędzy  ul. Szeroką i ul. Krótką w  Kokoszczynie, gm. Tarnowo Podgórne. 
7. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

rejonie ul. Rzemieślniczej i Magazynowej, gm. Tarnowo Podgórne. 
8. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za 

autostradą”, gm. Luboń. 
9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miękowo - część 

południowa”, gm. Czerwonak.  
10.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo - 

Południowy Zachód, gm. Suchy Las. 
11.  uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: 

Mrowino, Dalekie i Napachanie, w rejonie ul. Tarnowskiej i ul. Kokoszczyńskiej, gm. Rokietnica.  
12.  uchylenia w całości postanowienia Zarządu Powiatu w Poznaniu nr WD.673.2.91.2021.ST z dnia 

24.08.2021 r. w sprawie nie uzgodnienia przesłanego przez Wójta Gminy Czerwonak projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Miękowo - część środkowa”,  
II. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Miękowo - 
część środkowa”.  

13.  uzgodnienia projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry  
w rejonie ulicy: Nowej i Podgórnej, gm. Komorniki.  
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14.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Czmoń w rejonie ulicy: Piasecznej, Bnińskiej, Lipowej, Świerkowej i Brzozowej, gm. 
Kórnik.  

15.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej Sil, obręb Żerniki, gm. Kórnik.  

 
IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 
1. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na 2021 rok. 
2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026. 
3. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.  
4. w sprawie: powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2470P - ul. Grzybobranie, m. Borówiec. 
5. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/222/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca  

2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P - ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo 
zmienionej Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXIV/304/VI/2020 z dnia 18 listopada 2020 r.  

6. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2478P Mieczewo - Radzewo 
zlokalizowanej na terenie Gminy Kórnik i Gminy Mosina.  

7. w sprawie powierzenia Gminie  Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną droga powiatową nr 24569P  w m. Borkowice.  

8. w sprawie powierzenia Gminie  Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną droga powiatową nr 24529P  ul. Tulecka, m. Siekierki Wielkie. 

9. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/92/VI/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia 
Wojewodzie Wielkopolskiemu pomocy finansowej na rekompensaty dla operatora publicznego 
transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich 
kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze odziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez 
zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
(PKM)”, zmienionej uchwałą  Nr XV/191/VI/2019 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2019 r.  

10.  w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach. 
11.  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/195/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 luty 2016 r.  

w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi nr 2411P i 2441P zmienionej Uchwałami Rady Powiatu  
w Poznaniu Nr XV/211/V/2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XXIX/411/V/2017 z dnia 21 czerwca 
2017 r., Nr XXXV/501/V/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r., Nr XXXVIII/553/V/2018  z dnia 25 kwietnia 
2018r. i Nr XIV/170/VI/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.  

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

oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 
2. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem: 

a) wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Promowej w Czapurach (Znak 
sprawy: WD.6740.50.2021.EK), 

b) o wydaniu dnia 14 września 2021r. postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji 
Starosty Poznańskiego nr 20/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. 
„Budowa ul. Polskiej w Zalasewie", z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak sprawy: 
WD.6740.93.2020.MA), 

c) o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 02.06.2021 r., 
uzupełnionego w dniu 28.06.2021 r., Pana Michała Chwalińskiego, pełnomocnika Wójta 
Gminy Suchy Las, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. 
„Budowa drogi gminnej ul. Świerkowej - droga gminna 319320P w m. Zielątkowo"                                    
i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia 
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treści rozstrzygnięcia. Własność Powiatu Poznańskiego stanowią nieruchomości: gmina Suchy 
Las, obręb Zielątkowo, ark. 2, dz. o nr ewid. 103/1.  

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie. Kontrola została 
przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli w dniach od 11.06. do 25.06.2021 r. i była 
kontrolą problemową w zakresie: prowadzenia okresowych inwentaryzacji w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, w tym w szczególności drogą spisu z natury środków 
trwałych i wyposażenia, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych  
po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą: ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona  
w drodze spisu z natury oraz 2020 rok. W toku kontroli sprawdzono wypełnienie przez jednostkę 
zapisów art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie dotrzymania 
przez jednostkę częstotliwości inwentaryzacji, a także sposób wykonania czynności 
inwentaryzacyjnych i dokumentacji potwierdzającej jej wykonanie. Sprawdzono, czy stan 
poszczególnych rodzajów majątku według ksiąg rachunkowych był zgodny ze stanem 
wykazywanym w księgach inwentarzowych. Kontroli poddano protokoły i dokumentację 
potwierdzającą wykonanie czynności inwentaryzacyjnych, w tym: arkusze spisu z natury, protokół 
z inwentaryzacji, rozliczenie przeprowadzonej inwentaryzacji. Po przyjęciu, w trakcie omawiania 
wyników kontroli, zadeklarowanych przez dyrektora PPP w Puszczykowie, działań, odstąpiono od 
wydania zaleceń pokontrolnych.  

4. Zarząd Powiatu udzielił odpowiedzi na interpelacją Klubu Radnych Prawo  
i Sprawiedliwość z dnia 2.09.2021 r. w sprawie zajęć integracyjnych w szkołach prowadzonych 
przez powiat poznański.  

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycjami do budżetu Powiatu Poznańskiego na 2022 rok: 
a) Radnego Powiatu Poznańskiego Jerzego Świerkowskiego z dnia 13.09.2021 r., 
b) Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 8.09.2021 r., 
c) Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości z dnia 22.09.2021 r.  

Wnioski omawiane będą przy konstruowaniu projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2022 
rok. 

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Poznaniu: 
a) Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie „Wykorzystania w 2020 r. Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego jako instrumentu wspierającego kształcenie ustawiczne”  
z możliwością pozyskiwania informacji z okresów wcześniejszych i późniejszych, 

b) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności 
realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
poznańskim (V)”.  

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

szkolnego 2021/2022 - kontynuacja nauczania, 
b) 3 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie: 
 klasa III bg - w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych w roku 

szkolnym 2021/2022,  
 klasa III bg – w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych w roku 

szkolnym 2021/2022, 
 klasa III bg - wymiar 12  godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 

2021/2022 
c) uczennicy Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca 

zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2021,  
d) uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, 

do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2021, 
e) ucznia Zespołu Szkół w Bolechowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych  w roku szkolnym 2021/2021, 
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f) ucznia Zespołu Szkół w Mosinie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 
dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2021, 

g) uczennicy Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 
dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2021, 

h) uczennicy Zespołu Szkół w Mosinie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 
dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2021, 

i) uczennicy Zespołu Szkół w Rokietnicy, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 
dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2021, 

j) ucznia klasy IA Liceum Ogólnokształcącego w ZS w Kórniku, w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo do końca roku szkolnego 2021/2022. 

8. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na organizację: 
a)  dodatkowych zajęć języka polskiego prowadzonych indywidualnie dla uczniów w wymiarze  

2 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2021/2021. Godziny 
realizowane będą w jednej grupie dla uczniów z klas I i II liceum ogólnokształcącego, 

b) nauczania języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego w roku 
szkolnym 2021/2022 dla uczennicy szkoły niebędącej obywatelem polski, w wymiarze  
2 godzin tygodniowo.  

9. Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.  Dodatek 
funkcyjny ustala się na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.  Dodatek motywacyjny 
ustala się na okres od 1 września 2021 r. do 28 lutego 2022 r.  

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją, dotyczącą naboru do klas pierwszych na rok szkolny 
2021/2022 w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. W dniu 12.08.2021 r. zakończyło 
się postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w systemie elektronicznym, 
udostępnianym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe - NABÓR 2021. Jest to 
jednoznaczne z uzyskaniem informacji na temat globalnego stanu przydziału uczniów do szkół  
i oddziałów przez nich wybranych. Zgodnie z informacją, zakwalifikowanych do szkół Powiatu 
Poznańskiego zostało łącznie w pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 1049 
uczniów. Stan przydziału na dzień 25.08.2021 r. wynosi 992 uczniów. Podane stany liczbowe 
uczniów, mogą ulec nieznacznej zmianie po rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022. Dane 
ostatecznie wprowadzone zostaną do Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień  
30 września 2021 r.  

11.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą audytu nr 3001-ICE.52.88.2021.1, część 
oświatowa subwencji ogólnej na 2018 rok, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
im. J. Korczaka w Mosinie, który przeprowadzony zostanie przez pracowników Administracji 
Skarbowej w Poznaniu. Przedmiotem audytu są dane wykazywane w SIO będącą podstawą do 
naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. w kontekście wydanych orzeczeń  
o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczeń  
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka/ uczniów/ wychowanków według stanu na 30.09.2017 r. 

12.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą wniosków o przyznanie Nagrody Starosty 
Poznańskiego dla Dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 
Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej i zdecydował o rozpoczęciu procedury przyznania 
nagród.  

 
 
 
Sporządziła:  
Anna Koziołkiewicz  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Organizacyjnego  
Poznań, 28.09.2021 r. 


