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OP.0021.9.2021 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 27 września 2021 r. do 22 października 2021 r. 
 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 
W okresie od 27 września 2021 r. do 22 października 2021 r. odbyło się 5 posiedzeń Zarządu, w tym: 
1. 29 września 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. 

2. 7 października 2021 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska. 

3. 13 października 2021 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński  
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska. 

4. 19 października 2021 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska. 

5. 22 października 2021 r., godz. 1200, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński  
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska. 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD POWIATU W POZNANIU: 
1. w sprawie przyjęcia informacji o przeprowadzeniu analizy potrzeb i wymagań zamówienia 

publicznego dotyczącego postępowania w zakresie świadczenia usług usuwania i przechowywania 
na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi, z terenu Powiatu Poznańskiego, w trybie 
art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym; 

2. w sprawie podpisania umowy na świadczenia usług wydawania kwalifikowanych lub 
niekwalifikowanych certyfikatów oraz elektronicznych znaczników czasu i dostawy elementów 
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urządzeń do składania podpisu elektronicznego. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy  
z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. z siedzibą w Warszawie 02-781, ul. rtm. W. Pileckiego 65, na  
wydawanie kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów, dostawę elementów urządzeń 
do składania podpisu elektronicznego, wydawanie elektronicznych znaczników czasu. Łączny 
koszt usługi na okres 12 miesięcy od podpisania umowy nie przekroczy 30.000,00 zł brutto; 

3. w sprawie zawarcia umowy na świadczenia usług dostępu do sieci Internet przy  
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą INEA Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu 60-211, ul. Klaudyny Potockiej 25. Całkowity koszt umowy wyniesie 
15.010,92 zł brutto; 

4. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
o wartości poniżej kwoty 130.000 złotych netto, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, dotyczącego wyboru firmy, która dostarczy sprzęt sportowy do gier, 
ćwiczeń i rehabilitacji dla szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zarząd 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez firmę BODO PROFESSIONAL PAWEŁ BIEŃCZYK  
ul. Łowęcińska 21, 62-020 Jasin, za kwotę 58.750,00 zł brutto;  

5. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru  
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd upoważnił 
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, do odbioru z miejsca przechowywania  
i dokonania demontażu pojazdu (Skoda Octavia nr rej. WI 376FJ, Seat Cordoba nr rej. TST 13211) 
wobec którego orzeczono przypadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Upoważnienie ważne jest 
do 8.10.2021 r.;  

6. w sprawie 1. Przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu 
informatycznego oraz usług serwisowych producenta na potrzeby Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu, z podziałem na 4 części. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
3. Powołania komisji przetargowej. Części postępowania:  

  część nr 1 - dostawa: półki dyskowej do macierzy, dysków do macierzy, przełączników SAN  
i komponentów do przełączników SAN; 

  część nr 2 - dostawa usług Software  Assurance na oprogramowanie; 
  cześć nr 3 - dostawa usług serwisowych producenta  dla serwerów; 
  cześć nr 4 -  dostawa usług serwisowych  producenta dla urządzeń sieciowych. 
7. w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę dwóch depozytorów kluczy dla potrzeb Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji 
przetargowej;  

8. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na 2021 rok;  
9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania pn.: Wymiana okien dachowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  
w Kobylnicy, wraz z malowaniem ciągów komunikacyjnych. ZarządPowiatu wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Krzysztofem Kaźmierczakiem, prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą PRO-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, ZARZĄDZANIE I 
WYKONAWSTWO BUDOWLANE Krzysztof Kaźmierczak w Poznaniu (60-195), ul. Porazińskiej 52, 
na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania. Wartość prac ustalono na kwotę 
2.460,00 zł, w tym należny podatek VAT; 

10. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ulicy Parkowej  w Luboniu”.  Zarząd 
Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję; 

11. w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowo 
Podgórne na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029. Opinia stanowi załącznik do 
uchwały; 
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12. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie kalendarza trójdzielnego na rok 2022. 
Zarząd Powiatu dokonał się wyboru „M.ART.MEDIA" Monika Kowalewska, ul. Rubież 12H/1,  
61-612 Poznań, jako wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie kalendarza 
trójdzielnego na rok 2022. Na wykonanie kalendarza przeznacza się środki finansowe  
w wysokości 31.825,02 zł brutto; 

13. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę serwerów wraz z systemem operacyjnym oraz 
oprogramowania do wirtualizacji mocy obliczeniowej i zarządzania klastrem wirtualizacyjnym. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez IT - PARTNER Mirosław Wiszniewski, 
Lusowo, ul. Słoneczna 3, 62-080 Tarnowo Podgórne, w której zaproponowano wykonanie 
zamówienia za kwotę 876.901,87 zł brutto; 

14. w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę i montaż wyposażenia meblowego, zabudowy stałej mebli kuchennych 
wraz ze sprzętami AGD do budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny - segment A w Kobylnicy, przy 
ul. Poznańskiej 95 z podziałem na 5 części. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
3. Powołania komisji przetargowej;  

15. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie dotyczącej zadania pn. Wymiana 
stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,  
os. Mielżyńskiego 5a. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian postanowień Umowy  
nr ZP.272.00030.2021 - część nr 1, zawartej w dniu 29 lipca 2021 r., z Przedsiębiorcą Marcinem 
Chmielewskim, prowadzącym działalność gospodarczą P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo 
Nadzory Marcin Chmielewski, Ostrów Tumski 14, 61- 109 Poznań, dla ww. zadania dotyczących:  
dodatkowego zakresu przedmiotu umowy, zwiększenia wynagrodzenia, za wykonanie 
dodatkowego zakresu przedmiotu umowy, o kwotę brutto 20.026,29 zł, do wysokości brutto 
387.950,16 zł; 

16. w sprawie nadania pracownikom Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S. A. 
odznak honorowych „Za zasługi województwa wielkopolskiego”. Zarząd Powiatu wystąpił do 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego o nadanie 14 pracownikom Szpitala  w Puszczykowie 
im. Prof. S.T. Dąbrowskiego odznak honorowych „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego"; 

17. w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie  
na uzyskanie zezwolenia i usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 266/39 w Murowanej 
Goślinie. Zarząd Powiatu wyraził zgodę Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie na uzyskanie stosownego zezwolenia i usunięcie jednego drzewa z gatunku 
modrzew europejski rosnącego na nieruchomości Powiatu Poznańskiego, oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Murowana Goślina, ark. mapy 5, działka nr 266/39  
o powierzchni 0,1153 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00189901/8. Usytuowanie 
drzewa w terenie zostało zaznaczone na mapie projektu wykonawczego, która stanowi załącznik 
do uchwały; 

18. w sprawie wyrażenia zgody Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie na 
uzyskanie zezwolenia i usunięcie drzew rosnących na działce nr 45/69 w Bolechowie. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie na 
uzyskanie stosownego zezwolenia i usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku topola chińska (topola 
Simona) rosnących na nieruchomości Powiatu Poznańskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako: obręb 0015 Bolechowo-Osiedle, ark. mapy 1, działka nr 45/69 o powierzchni 0,1342 ha, 
zapisanej  w księdze wieczystej KW nr PO1P/00318932/8; 

19. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. Zarząd 
Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Lechowi Janiakowi, realizującemu zadanie pn.: Wykonanie 
ekspertyzy technicznej, dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla zadania inwestycyjnego 
pn.: „Przebudowa części budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18", 
do występowania w imieniu Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego, przed Komendą 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w sprawach związanych z realizacją ww. 
zadania; 
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20. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Powiatowi Seniorzy Razem 
oraz przeznaczenia środków finansowych. Zarząd Powiatu stwierdził celowość realizacji zadania 
publicznego pt. Powiatowi Seniorzy Razem przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi  
z siedzibą w Puszczykowie oraz przeznaczył środki finansowe w kwocie 7.020,00 zł brutto na 
realizację ww. zadania, w ramach tzw. małego grantu; 

21. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. 
Zaproponowane zmiany dokonane w regulaminie, wynikają z rozszerzenia profilu działalności, 
polegającego na wyodrębnieniu w strukturze placówki miejsc dla osób przewlekle somatycznie 
chorych, przy zachowaniu miejsc dla osób w podeszłym wieku; 

22. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji polegającej na budowie ulicy Sportowej  
w Puszczykowie - etap II. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję; 

23. w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie z wolnej ręki, postępowania  o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę, montaż oraz uruchomienie wyposażenia przeznaczonego do Pracowni 
Gastronomicznej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, szkoła w Murowanej Goślinie, przy ul. Szkolnej 1, z podziałem na 2 części. 2. 
Zatwierdzenie Niezbędnych Warunków Zamówienia. 3. Powołanie komisji przetargowej. Część nr 
1 - laptopy, Część nr 2 - oprogramowanie dietetyczne. 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  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się 
Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań; 

24. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na produkcję, personalizację i dystrybucję przez 
Wykonawcę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa. 
Łączna wartość umowy realizowanej do 31.12.2022 r. nie przekroczy kwoty 5.640.624,00 zł 
brutto; 

25. w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zmówienia publicznego na świadczenie usług holowania (usuwania) i przechowywania na 
parkingu strzeżonym pojazdów) z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art.. 130a 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 roku, poz. 450 ze zm.). 
2. Zatwierdzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołanie komisji przetargowej. 
Zamówienie będzie wykonywane do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na realizację zadania, tj.: do wysokości 1.800.000,00 zł brutto, przy czym jego rozpoczęcie 
zaplanowano na 01.01.2022 r.; 

26. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni szkoły pod lokalizację 
automatów żywieniowych. Zarząd Powiatu w Poznaniu wyraził zgodę Zespołowi Szkół w Kórniku 
na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni znajdującej się w budynku szkoły zlokalizowanym 
na nieruchomości położonej na terenie gminy Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 
0002 Kórnik, ark. mapy 4, działka nr 355, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00033454/9,  
z przeznaczeniem na lokalizację automatów żywieniowych. Umowa najmu zawarta zostanie na 
czas oznaczony od dnia 15 października 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. z firmą VEMAT 
Automaty Żywieniowe Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ustronnej 27.  Szczegółowy sposób 
i zakres korzystania z nieruchomości w części objętej najmem określi umowa najmu; 

27. w sprawie potwierdzenia umowy użyczenia pomieszczenia znajdującego się w budynku Zespołu 
Szkół w Kórniku na potrzeby profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Zarząd Powiatu 
potwierdził umowę użyczenia pomieszczenia na potrzeby profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej zawartej w dniu 1 września 2021 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim - Zespołem 
Szkół w Kórniku a Pielęgniarskim Ośrodkiem Medycyny Szkolnej PRO-MED, Spółka Jawna  
z siedzibą w Kórniku przy ul. Dworcowej 11, nr NIP 7773313101, nr REGON 369764U29, nr KRS 
0000724589. Użyczane pomieszczenie znajduje się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości 
położonej w Kórniku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0002 Kórnik, ark. mapy 4, 
działka nr 355, zapisanej w księdze wieczystej nr P01D/000334S4/9, z przeznaczeniem na 
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prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej względem uczniów 
szkoły.  Umowa użyczenia została zawarta na czas oznaczony od dnia 1 września 2021 r. do dnia 
31 sierpnia 2022 r. 

28.  w sprawie przyznania Nagród Starosty Poznańskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla 
dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Wykaz  
nagrodzonych stanowi załącznik do uchwały; 

29. w sprawie przyznania Nagrody Starosty Poznańskiego uczniom za wybitne osiągnięcia. Zarząd 
Powiatu postanowił przyznać nagrody pieniężne (na łączną kwotę 30.000,00 zł) 34 uczniom:  
6 uczniom za wybitne osiągnięcia (13.200,00 zł) i 28 uczniom branżowej szkoły I stopnia (16.800,00 
zł). Wykaz  nagrodzonych uczniów stanowi załącznik do uchwały; 

29. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru  
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu upoważnił 
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, do odbioru z miejsca przechowywania  
i dokonania demontażu pojazdu (Peugeot 206 nr rej. PZ 1462S, Renault Megane Coupe nr rej. PO 
310XW) wobec którego orzeczono przypadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. Upoważnienie 
ważne jest do 22.10.2021 r.; 

30. w sprawie zatwierdzenia wyników naboru i zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. Zarząd zatwierdził wyniki naboru i postanowił zatrudnić Panią 
Alicję Banaszkiewicz na stanowisku Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy 
począwszy od dnia 15.10.2021 r., w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony. Warunki 
wynagradzania oraz inne warunki dotyczące stosunku pracy zostaną ustalone przez Starostę 
Poznańskiego; 

31. w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie Pana Tomasza 
Powroźnika na stanowisku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Poznaniu w wymiarze 0,8 etatu, na czas nieokreślony, począwszy od dnia 
16.10.2021 r. Warunki wynagradzania oraz inne warunki dotyczące stosunku pracy zostaną 
ustalone przez Starostę Poznańskiego; 

32. w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu zaakceptował projekt 
umowy o podwykonawstwo nr 12/Swarzędz/2021, na kwotę brutto 119.880,00 zł, dotyczącej 
wykonania robót budowlano-montażowych, dla firmy AMB BABST sp. z o.o. sp.k. z siedzibą na  
ul. Obodrzyckiej 66/68 w Poznaniu (61-249), 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 ZP.272.00005.2021 z dnia 08.04.2021 r., dla zadania  
pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu  
ul. Cmentarna; 

33. 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 dworku 
w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji ww. umowy, zawartej ze spółką 
Firma Budowlana DOTA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-182), ul. Perzycka 22. 
Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi do 
dnia 10 listopada 2021 r.; 

34. 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 dworku 
w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji ww. umowy, zawartej ze spółką 
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Firmo Budowlano DOTA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-182), ul. Perzycka 22. 
Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi do 
dnia 10 listopada 2021 r.; 

35. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora „Programu polityki 
zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego” w 2021 r. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór podmiotu leczniczego „EDICTUM" sp. 
z o.o., ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań. Na realizację Programu, Powiat Poznański udzieli dotacji 
w wysokości 500.000,00 zł, której podstawą udzielenia będzie umowa zawarta z wykonawcą 
Programu; 

36. w sprawie akceptacji projektu aneksu do umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu 
zaakceptował projekt Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 2/Bolechowo, w zakresie 
zmiany terminu wykonania do dnia 12 listopada 2021 r., oraz zmieniającą kwotę wynagrodzenia 
na 1.021.133,65 zł brutto, dla spółki PLENERBUD Grzegorczyk sp. j. z siedzibą w Kamionkach  
(62-023), 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, 

37. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów 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 roku (Internista). Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na zawarcie aneksów do ww. umowy zawartej z Konsorcjum : 

1. Lider - Pani Ewa Śpikowska, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Ewa 
Śpikowska,  

2. Członek konsorcjum - Pani Katarzyna Grabańska - Martyńska, Specjalistyczna Praktyka Lekarska, 
Katarzyna Grabańska - Martyńska,  

3. Członek konsorcjum - Pani Maria Idziak - Indywidualna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania - 
lekarza medycyny Maria Idziak,  

 zwiększających maksymalną kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia łącznie 
o 37.060,00 zł brutto. Łączny koszt usługi nie może przekroczyć kwoty 145.060,00 zł brutto; 

39. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy z dnia 7 grudnia  
2020 r. dotyczącej wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz 
o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2021 roku. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie 
umowy nr ZP.272.00073.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. z Panią Heleną Dominiak-Rybarczyk, 
prowadzącą Specjalistyczną Praktykę Lekarską „MM Studio Optico" Helena Dominiak-Rybarczyk, 
na mocy porozumienia stron z dniem 1 września 2021 r., 

40. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usługi tłumaczeń z zakresu 
polskiego języka migowego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą Migam  
z siedzibą w Warszawie, 01-540, ul. Józefa Hauke-Bosaka 16A, na świadczenie usługi tłumaczeń  
z zakresu polskiego języka migowego przy zastosowaniu systemu teleinformatycznego. Łączny 
koszt umowy nie przekroczy 7.380,00 zł brutto. Umowa będzie obowiązywać od dnia podpisania 
do 30.09.2023 r.; 

41. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr RUM-00857/19 w zakresie 
świadczenia usług mobilnego dostępu do Internetu w planie taryfowym Internet LTE dla Dużych 
Firm. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu do ww. umowy, zawartej w dniu 
13.12.2019 r. z firmą Orange Polska S.A., zwiększającego maksymalną kwotę możliwą do 
wykorzystania w ramach ww. umowy o 1.000,00 zł. Łączny koszt przedmiotu umowy po 
dokonanej zmianie nie może przekroczyć wartości 16.744,00 zł brutto. Aneks do ww. umowy 
będzie obowiązywać od daty zawarcia do dnia 31 grudnia 2021 r.; 

42. w sprawie rozbudowy Systemu Kontroli Dostępu. Zarząd Powiatu postanowił zlecić firmie T.T. 
System Sp. J. z siedzibą w Poznaniu 61-614, ul. Łużycka 40, rozbudowę systemu kontroli dostępu 
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w pomieszczeniu nr 20 w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu. Całkowity koszt umowy 
wyniesie 3.513,62 zł brutto; 

43. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki, w ramach zadania polegającego na powtórzeniu podobnych 
robót budowlanych do umowy nr ZP.272.00037.2019 z dnia 26.11.2019 r., dotyczącej 
przedsięwzięcia pn.: Modernizacja zabytkowego dworu, zlokalizowanego w Skrzynkach, Plac 
Parkowy 1, na potrzeby ośrodka szkoleniowo – konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału 
w negocjacjach, tj.: Firmą Budowlaną DOTA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Perzycka 22, 60 - 182 Poznań, który 
zaproponował realizację zamówienia za kwotę 881.101,22 zł brutto. Przeprowadzenie robót 
zaplanowano na okres 45 dni od dnia podpisania umowy; 

44. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę dwóch depozytorów kluczy dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez BT 
Electronics Sp. z o.o., ul. Rybitwy 22, 30-722 Kraków, w której zaproponowano wykonanie 
zamówienia za kwotę 218.940,00 zł brutto; 

45. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę sprzętu informatycznego oraz usług 
serwisowych producenta na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 4 
części. Zarząd Powiatu zatwierdził następujące wyniki postępowania: 

 1) Część nr 1 - dostawa półki dyskowej do macierzy IBM Storwize v7000 gen.3, dysków do macierzy 
IBM Storwize V7000 oraz IBM Flashsystem 7200, przełączników SAN, komponentów  
do przełączników SAN -  wybór oferty złożonej przez IT-PARTNER Mirosław Wiszniewski, Lusowo,  
ul. Słoneczna 3, 62-080 Tarnowo Podgórne, w której zaproponowano realizację za kwotę 
811.800,00 zł brutto, w terminie 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

 2) Część nr 2 - dostawa usług Software Assurance na oprogramowanie - unieważnia się 
postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

 3) Część nr 3 - dostawa usług serwisowych producenta dla serwerów: unieważnia się 
postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

 4) Część nr 4 - dostawa usług serwisowych producenta dla urządzeń sieciowych - wybór oferty 
złożonej przez Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań,  
w której zaproponowano realizację za kwotę 39.281,26 zł brutto, w terminie 7 dni kalendarzowych 
od dnia podpisania umowy; 

46. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 rok; 
47. 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., 
zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2431/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.; 

48. w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia fakultatywne w II półroczu 2021 r. dla 
uczniów klas maturalnych, w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Zarząd Powiatu 
podzielił kwotę 43.000,00 zł (590 maturzystów) w następujący sposób: 

 ZS Rokietnica (80 maturzystów) - 5.830,00 zł 
 ZS Mosina (23 maturzystów) - 1.676,00 zł 
 ZS Kórnik (41 maturzystów) - 2.988,00 zł 
 LO Puszczykowo (104 maturzystów) - 7.580,00 zł 
 ZS nr 1 Swarzędz (145 maturzystów) - 10.568,00 zł 
 ZS nr 2 Swarzędz (101 maturzystów) -  7.361,00 zł 
 ZS Bolechowo (85 maturzystów) - 6.195,00 zł 
 SOSW Owińska (11 maturzystów) - 802,00 zł; 
49. w sprawie przyznania stypendium Rady Powiatu w Poznaniu. Zarząd Powiatu przyznał stypendia 

161 uczniom, w kwocie 250,00 zł netto miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na okres roku 
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szkolnego 2021/2022 i wypłacane przez 10 miesięcy. Wykaz uczniów, którym przyznano stypendia 
stanowi załącznik nr 1 do uchwały; 

50. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021. 
Zarząd Powiatu zatwierdził aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok, 
poprzez zmianę załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1923/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 
14.01.2021 r. Aktualizacja polega na dodaniu do zatwierdzonego planu postępowań o udzielenie 
zamówień na 2021 rok, nie uwzględnionych wcześniej zamówień.  

51. w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę wyposażenia biurowego, z podziałem na 4 części. 2. Zatwierdzenia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji.  Części postępowania:  

 1) Część nr 1 - Artykuły biurowe; 
 2) Część nr 2 - Papier; 
 3) Część nr 3 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco-drukujących; 
 4) Część nr 4 - Materiały archiwizacyjne; 
52. w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 

Janusza Korczaka w Mosinie do Programu Erasmus + w ramach akredytacji w sektorze Edukacji 
szkolnej. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie do Programu Erasmus + w ramach akredytacji  
w sektorze Edukacji szkolnej na lata 2021-2027. Projekt będzie w 100 % finansowany przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu Erasmus +; 

53. w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Mazur - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie, do zawarcia umowy i realizacji zadań 
związanych z udziałem w programie Erasmus + w ramach akredytacji w sektorze Edukacji szkolnej. 
Upoważnienie obejmuje czynności związane z udziałem w programie Erasmus + w ramach 
akredytacji w sektorze Edukacji szkolnej, a w szczególności: złożenie wniosku o uzyskanie wsparcia 
finansowego w ramach Programu, podpisanie umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach 
Programu wraz ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do takiej umowy, podpisywanie 
dokumentów oraz składanie oświadczeń woli dotyczących programu, 

54. w sprawie zmiany uchwały nr 2221/2017 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego 
własnością Powiatu Poznańskiego, 

55. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 21 do umowy nr ZP.272.00044.2020 - część 2  
z dnia 3.12.2020 r. w sprawie ubezpieczenia mienia Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek 
organizacyjnych, w zakresie ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance samochodów osobowych 
będących w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych: Suzuki Vitara o nr rej. PO 2SA56 oraz Suzuki 
Vitara o nr rej. PO 2SA57. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie z firmą COMPENSA 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Aneksu nr 1 do ww.  umowy w zakresie ubezpieczenia OC, AC, 
NNW i Assistance samochodów osobowych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych: 
Suzuki Vitara o nr rej. PO 2SA56 oraz Suzuki Vitara o nr rej. PO 2SA57. Łączna wartość zamówienia 
wyniesie: 382.579,04 zł brutto, VAT zwolniony. Wartość zamówienia z podziałem na poszczególne 
lata wynosi: 
1) rok 2021 - 125.053,02 zł brutto, 
2) rok 2022 - 128.925,01 zł brutto,  
3) rok 2023 - 128.601,01 zł brutto. 

 Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 16.11.2021 r. do 31.12.2023 r. 
56. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę i montaż roletek okiennych dla 

Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z przedsiębiorcą Krzysztofem Rozmiarkiem, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Rozmiarek Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „RAMZES" w Swarzędzu (62-020), ul. Tortunia 26, na dostawę 
i montaż roletek okiennych dla ZS w Swarzędzu, na kwotę 59,947,74 zł w tym należny podatek 
VAT; 
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57. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie dotyczącej zadania pn. Remont 
pokrycia dachów budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie,  
ul. Kasprowicza 3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian postanowień Umowy nr 
ZP.272.00035.2021 - część nr 2, zawartej w dniu 18 sierpnia 2021 r., z konsorcjum: Lider - 
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o. o., Sp. k., z siedzibą w Poznaniu (60 - 577), 
przy ul. Dąbrowskiego 138/3, Partner - ART - BUD ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NOWOCZESNE 
ARANŻACJE WNĘTRZ INŻ. ARTUR PRZYBYLSKI, przy Placu Waryńskiego 8/3 w Poznaniu (60 - 579), 
dla ww. zadania dotyczących: dodatkowego zakresu przedmiotu umowy, zwiększenia 
wynagrodzenia, za wykonanie dodatkowego zakresu przedmiotu umowy, o kwotę brutto 
28.415,66 zł, do wysokości brutto 219.545,11 zł; 

58. w sprawie wyrażenia zgody na  dokonanie zmian w umowie dotyczącej zadania pn. Remont sali 
gimnastycznej wraz z łącznikiem w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika  
w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian 
postanowień Umowy nr ZP.272.00035.2021 - część nr 1, zawartej w dniu 18 sierpnia 2021 r.,  
z konsorcjum: Lider - Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o. o., Sp. k., z siedzibą  
w Poznaniu (60 - 577), przy ul. Dąbrowskiego 138/3, Partner - ART - BUD ROBOTY 
OGÓLNOBUDOWLANE NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ INŻ. ARTUR PRZYBYLSKI, przy Placu 
Waryńskiego 8/3 w Poznaniu (60-579), dla ww. zadania dotyczących: dodatkowego zakresu 
przedmiotu umowy, zwiększenia wynagrodzenia, za wykonanie dodatkowego zakresu przedmiotu 
umowy, o kwotę brutto 28.310,56 zł, do wysokości brutto 387.775,02 zł; 

59. w sprawie wyrażenia zgody na  przedłużenie terminu realizacji Umowy  nr ZP.272.00035.2021 - 
część 1 z dnia 18.08.2021 r., dotyczącej zadania pn. Remont sali gimnastycznej wraz z łącznikiem 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji ww. Umowy część nr 1, z dnia 
18.08.2021 r., zawartej z konsorcjum: Lider - Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp.  
z o. o., Sp. k., z siedzibą w Poznaniu (60-577), przy ul. Dąbrowskiego 138/3, Partner – ART-BUD 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ INŻ. ARTUR PRZYBYLSKI, przy 
Placu Waryńskiego 8/3 w Poznaniu (60 - 579). Termin realizacji umowy ulega przesunięciu do dnia 
15 listopada 2021 r.; 

60. w sprawie akceptacji projektu aneksu do umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu 
zaakceptował projekt umowy o podwykonawstwo nr 14/Swarzędz/2021, na kwotę brutto 
132.532,20 zł, dotyczącej wykonania robót budowlano-montażowych, dla firmy SUN VALLEY 
ENERGY Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-523) ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75/81, 
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 ZP.272.00005.2021 z dnia 
8.04.2021 r., dla zadania pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-
wychowawczej w Swarzędzu ul. Cmentarna; 

61. w sprawie akceptacji projektu aneksu do umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu 
zaakceptował projekt Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 1/Bolechowo, w zakresie 
zmiany kwoty wynagrodzenia na 407.020,48 zł netto, tj. 500.635,19 zł brutto, dla przedsiębiorcy 
Krzysztofa Sarbaka, prowadzącego działalność pod firmą P.H.U. EL-SAR Krzysztof Sarbak  
w Plewiskach (62-049), ul. Szkolna 49, 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; 

62. w sprawie uchylenia uchwały nr 2507/2021 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 24.09.2021 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień  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, ul. Głogowska 93, 60-264 Poznań. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.  
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63. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Poznaniu informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych Powiatu Poznańskiego za rok szkolny 2020/2022. W przedstawionej  prezentacji  
zostały ujęte następujące zagadnienia: 
1. Szkoły i placówki prowadzone przez powiat poznański w roku szkolnym 2020/2021 
2. Uczniowie, oddziały 
3. Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 
4. Demografia - prognozy 
5. Nauczyciele 
6. Szkoły i placówki niepubliczne 2021 
7. Egzaminy zewnętrzne 
8. Egzamin ośmioklasisty 
9. Egzamin maturalny 
10. Egzaminy zawodowe 
11. Absolwenci, którzy otrzymali dyplom zawodowy w roku szkolnym 2020/2021 
12. Wyniki nadzoru pedagogicznego 
13. Inwestycje i remonty w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat poznański. 

64. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont dachu - wymiana 
pokrycia dachowego na budynku kościoła (etap III) - Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej 
Literackiej w Buku przy ul. Mury 30 dz. nr geod. 419, obręb Buk, gm. Buk, powiat poznański przez 
Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Buku. Parafia wykonała  
w terminie prace określone  w umowie z 04.05.2021 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania ww. 
zadania na kwotę dotacji 70 000,00 zł brutto 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 wnosi uwag; 

65. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2021;  
66. w sprawie rozbudowy systemu UPS. Zarząd Powiatu postanowił o zawarciu umowy z firmą P.I.W. 

Camco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-144, ul. Światowida 47b/22, w zakresie rozbudowy 
systemu UPS znajdującego się przy ulicy Jackowskiego 18. Całkowity koszt umowy wyniesie: 
12.939,60 zł brutto. Rozbudowa systemu UPS jest konieczna w celu zwiększenia czasu 
podtrzymania urządzeń sieciowych pracujących w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w przypadku 
zaniku zasilania z sieci energetycznej; 

67. w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie 5-letniego przeglądu elektrycznego w 
budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na udzielenie zamówienia publicznego przedsiębiorcy działającemu pod firmą Zakład 
Elektronicznych Systemów Grzegorz Józefowski z siedzibą w Poznaniu ul. Jana Pawła II nr 14 na 
wykonanie 5-letniego przeglądu elektrycznego w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
przy ul. Jackowskiego 18. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 30.750,00 zł brutto; 

68.  w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie 
na zawarcie kolejnej umowy użyczenia Sali nr 17 z przeznaczeniem na gabinet profilaktyki 
zdrowotnej.Zarząd Powiatu wyraził zgodę Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie na zawarcie kolejnej umowy nieodpłatnego użyczenia, na okres od 01.10.2021 r. 
 do 30.09.2022 r., z Zespołem Lekarza Rodzinnego PRO FAMILIA Sp. z o. o., sp. k. w Czerwonaku, 
ul. Działkowa 2, sali nr 17 o powierzchni 17,40 m2 zlokalizowanej w budynku szkoły w Bolechowie, 
przy ul. Obornickiej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0015 Bolechowo-Osiedle,  
gm. Czerwonak, ark. mapy 1, działka nr 45/12 o powierzchni 0,5677 ha, zapisanej w księdze 
wieczystej KW nr PO1P/00149288/2, z przeznaczeniem na gabinet profilaktyki zdrowotnej. 
Szczegółowy sposób i zakres korzystania z nieruchomości określi umowa użyczenia; 

69. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy RUN-00902/20 w zakresie zakupu  
i emisji na antenie Telewizji STK audycji ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr RUM-00902/20 w zakresie zakupu  
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i emisji na antenie Telewizji STK audycji ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego, 
zawartej w dniu 29 grudnia 2020 roku, pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Telewizją STK Sp. z o.o., 
zwiększającego do 175.000,00 zł brutto maksymalną kwotę możliwą do wykorzystania na zakup  
i emisję na antenie Telewizji STK audycji ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego 
oraz na emisję audycji telewizyjnych pt. Powiatowa17. zwanych również Telewizyjną 
Powiatową17. Łączna wartość przedmiotu Umowy po dokonanej zmianie nie może przekroczyć 
kwoty 234.962,50 złotych brutto; 

70. w sprawie 1. Przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę usług 
serwisowych producenta dla serwerów. 2. Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków Zamówienia.  
3. Powołania Komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się ProData Sp.  
z o.o., ul. Dąbrowskiego 233, 60-406 Poznań; 

71. w sprawie 1.Przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę usług 
Software Assurance na oprogramowanie. 2. Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków Zamówienia. 
3. Powołania Komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się APN Promise 
S.A. ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa; 

72. w sprawie 1.Przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi 
dostarczonego systemu nauczania języków obcych przeznaczonego do Pracowni komunikacji  
w języku obcym, zlokalizowanej w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska. 2. Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków 
Zamówienia. 3. Powołania Komisji przetargowej; 

73. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia Punktów 
przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2022 roku 
oraz naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji. 
Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Zlecenie realizacji zadania nastąpi  
w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji, która będzie pokrywać pełne koszty realizacji 
zadania. Zarząd Powiatu ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe 
do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert. 
Szczegółowe warunki naboru określa ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących 
organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.  

74. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji polegającej na budowie ul. Kasztanowej  
w Dębogórze na odcinku od ul. Karłowickiej/Poznańskiej do posesji Kasztanowa 3. Zarząd Powiatu 
opiniuje pozytywnie ww. inwestycję;  

75. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi 
2407P Koziegłowy-Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Szkolnej w Kicinie. Zarząd 
Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję; 

76. sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Spacer po Warszawie oraz 
przeznaczenia środków finansowych. Zarząd Powiatu stwierdza celowość realizacji zadania 
publicznego pt. Spacer po Warszawie przez Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku, z siedzibą  
w Luboniu. Na zadanie przeznacza się środki finansowe w kwocie 6.000,00 zł, w ramach tzw. 
małego grantu; 

77. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania pn.: 
Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, 
ul. Obornicka 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zmian zapisów w Umowie nr ZP.272.00012.2021, 
zawartej  w dniu 11 czerwca 2021 r., z JACK-BUD POLSKA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu 
(60-689), ul. Obornicka 352, dla ww. inwestycji dotyczących:  zwiększenia zakresu przedmiotu 
umowy, podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie zwiększonego zakresu przedmiotu umowy, 
o kwotę brutto 254.855,95 zł, tj. do wysokości brutto 2.209.382,80 zł. 
 

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE 
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1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kicin - rejon  
ul. Wodnej i ul. Rzemieślniczej” gmina Czerwonak; 

2. uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych                              
w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. Jana Pawła  II oraz Głównym Punktem Zasilania – GPZ; 

3. nieuzgodnienie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Trzek przy ul. Topolowej, gm. Kostrzyn. Projekt zmiany planu wyznacza teren stacji 
paliw oznaczony symbolem KS. Na zlecenie Powiatu opracowywana jest dokumentacja pn. 
„Studium Korytarzowe, Koncepcja Projektowa wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na 
parametrach drogi klasy GP na odcinku węzeł Złotkowo - Suchy Las - Owińska - Uzarzewo - droga 
ekspresowa S5". Na terenie objętym projektem planu przewidziano przebieg jednego z wariantów 
Obwodnicy Północno - Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej. W związku z tym do czasu wybrania 
wariantu przebiegu Obwodnicy nie jest możliwe uzgodnienie projektu planu. 

4. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki            
w rejonie środkowej części ulicy Młyńskiej, gm. Komorniki; 

5. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
w Batorowie, przy ul. Stefana Batorego, gm. Tarnowo Podgórne; 

6. uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Rokietnica w  rej. ul. Golęcińskiej, ul. Pocztowej i ul. Gminnej.  
 

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 zmiany uchwały Nr XIV/161/VI/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia 

Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na rekompensaty dla operatora publicznego 
transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich 
kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez 
zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej 
(PKM)”, zmienionej uchwałą Nr XV/190/VI/2019 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2019 r.  

4. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/587/V/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia 
Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na rekompensaty dla operatora publicznego 
transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich 
kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez 
zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej 
(PKM)”, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr IX/93/VI/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r., uchwała 
Rady Powiatu Nr XIV/16/VI/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. oraz uchwałą Rady Powiatu  
Nr XV/189/VI/2019 z 18 grudnia 2019 r.  

5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem na organizację debaty 
oraz koncertu „Na rzecz demokracji”, które odbędą się 11 i 12 listopada 2021 r. 

6. w sprawie przyjęcia „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”.  

7. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Murowana Goślina z przeznaczeniem dla 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni.  

8. w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2464P - ul. Śremską w m. Świątniki. 

9. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2445P - ul. Kasztanowa.  

10. w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Ośrodek Wspomagania Rodziny 
w Kobylnicy poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Ośrodek 
Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy oraz nadania statutów obu jednostkom.  
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11. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/353/VI/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia 
realizowanych przez powiat poznański zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021.  

12. w sprawie  zmiany Uchwały nr XXXIII/427/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 
2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 
2021 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.  

13. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Poznaniu nr V/65/VI/2019 z dnia 27 marca 2019 r.  
w sprawie wspólnej realizacji inwestycji „Budowa zintegrowanego węzła transportowego 
Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20", zmienionej uchwałą Nr 
XXIII/288/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 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 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, dotyczącym kontroli pn. „Adaptacja  

i wykończenie budynku na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Poznaniu - kontynuacja.” Termin przeprowadzenia kontroli: od 6.10.2021 r. do 
30.11.2021 r. 

 z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z kontroli wydatków w dziale 900, 
rozdziale 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragrafie 6230 - dotacje celowe 
z budżetu powiatu dla wnioskodawców składających wnioski na trwałą zmianę systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym na jedno z rozwiązań proekologicznych w latach 2019-
2020, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu. 

 z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z kontroli pn. Informacja na temat 
kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w roku 2020, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu. 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o możliwości udziału szkół prowadzonych przez Powiat 
Poznański w przedsięwzięciu edukacyjnym „Poznaj Polskę” w 2021 roku. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Radnych Rady Miejskiej w Mosinie do budżetu Powiatu 
Poznańskiego na 2022 rok dot.  przedsięwzięć drogowych. 

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym: 
a) w związku z kontrolą problemową przeprowadzoną w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława 

Zamoyskich we Rokietnicy 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. Odstąpiono od wydania zalecenia pokontrolnego. 

b) w związku z kontrolą problemową przeprowadzoną w Zarządzie Dróg Powiatowych  
w Poznaniu, 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. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

6. Zarząd Powiatu uznał za zasadne zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia szkoły 
prowadzonej przez powiat poznański:  

 ucznia kl. I Liceum Ogólnokształcącego, w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca zajęć 
dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022. 

 ucznia klasy III technikum w ZS w Mosinie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca zajęć 
dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022. 

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o udzielenie gminie Swarzędz pomocy finansowej na 
budowę ośrodka rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych w Swarzędzu. Zarząd Powiatu 
postanowił o odłożeniu decyzji w powyższej sprawie do czasu, aż znane będą faktyczne skutki 
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zmian przepisów mających wpływ na budżet powiatu na rok następny i lata kolejne.  
8. Zarząd Powiatu wyraził zgodę zwiększenie wartości wkładu własnego Powiatu Poznańskiego  

o kwotę 12.554,99 zł w ramach projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych 
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany 
danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 

9. Zarząd Powiatu zapoznał się z Informacją o szkołach/placówkach niepublicznych, które są 
uprawnione do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Poznańskiego w 2022 roku oraz  
o planowanej wysokości dotacji w 2022 roku na podstawie złożonych wniosków. Do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Poznańskiego wpisane zostały 
nowe placówki: 
 Szkoła Branżowa II Stopnia LIDER w Buku, 
 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach, 
 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Swarzędzu, 

  które także złożyły wnioski o dotację na rok 2022. 
Planowana wysokość dotacji wynosi 13.472.110,27 zł.  

10. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. realizacji programu likwidacji azbestu  
i wyrobów zawierających azbest w 2021. 

10. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. 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”. W związku z wątpliwościami, co do zastosowanych przez Wykonawcę 
rozwiązań oraz toczącymi się rozmowami i uzgodnieniami z Komendantem Wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, zgodnie z par. 3 ust. 2 Umowy nr ZP.272.00024.2020, 
bieg terminu realizacji Przedmiotu umowy zostaje zawieszony do czasu wydania Postanowienia 
przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Wydziału Organizacyjnego  
Poznań, 26.10.2021 r.  


