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OP.0021.10.2021 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 25 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r. 
 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 
W okresie od 25 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu, w tym: 
1. 28 października 2021 r., godz. 1200, w którym udział wzięli: 

Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
oraz 
Skarbnik Powiatu  Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu  Magdalena Buczkowska 

2. 4 listopada 2021 r., godz. 0900, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu  Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu  Magdalena Buczkowska 

3. 8 listopada 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 

4. 15 listopada 2021 r., godz. 1200, 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 

5. 16 listopada 2021 r., godz. 1200, 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 

6. 18 listopada 2021 r., godz. 1200, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński  
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz. 
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II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD POWIATU W POZNANIU: 
1. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru  

z parkingu i demontażu pojazdu, wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu upoważnił 
Pana Romana Persa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „PERS" Roman Pers  
z siedzibą w Suchym Lesie ul. Szkółkarska 4 - do odbioru z miejsca przechowywania i wykonania 
demontażu pojazdu Honda Civic nr rej. POS23805, wobec którego orzeczono przepadek na rzecz 
Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym, 

2. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska Miasta Luboń na lata 2021-
2030.  Opinia stanowi załącznik do uchwały, 

3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę oraz montaż i integrację elementów 
systemu audiowizualnego w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z IMAGE RECORDING SOLUTIONS ZACHÓD Sp. z o.o.,  
ul. Karmelowa 2, 62 - 023 Borówiec. Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za kwotę 
80.316,54 zł brutto. Termin realizacji zadania zaplanowany został na okres do 21.12.2021 r., 

4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektu oraz budowę połączenia 
optotelekomunikacyjnego w relacji pomiędzy budynkami oraz w budynkach Starostwa  
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań a Słowackiego 8, 60-823 Poznań. Zarząd Powiatu wyraził  
zgodę na zawarcie umowy z firmą AWOTEL Andrzej Wołodźko, ul. Byczyńska 8A, 60-318 Poznań. 
Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 106.155,15 zł brutto, 

5. w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8.  
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej, 

6. w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę, montaż oraz konfigurację bezprzewodowego systemu konferencyjnego 
wraz ze szkoleniem pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej, 

7. w sprawie zawarcia umowy na modernizację systemu CCTV. Zarząd Powiatu wyraził zgodę  
na podpisanie umowy z firmą T.T. Systems Sp. J z siedzibą przy ul. Łużycka 40, 61-614 Poznań,  
na modernizację systemu CCTV polegającą na dostarczeniu licencji: GSC Omnicast Professional 
basie package (Genetec GSC-Om-P) - 1 szt., Genetec GSC-Om-P-1C - 76 szt., Genetec ADV-CAM-P-
2Y - 76 szt. Całkowity koszt zlecenia nie przekroczy kwoty 54.523,44 zł brutto, 

8. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. Zarząd 
Powiatu udzielił pełnomocnictwa panu Bartłomiejowi Kościeńskiemu, przedstawicielowi spółki 
BVB TECH. sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Wieruszowska 12/16 - Wykonawcy zadania 
pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy instalacji hydrantowej, wraz z 
pomieszczeniem hydroforni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 
8, do występowania w imieniu Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego, przed organami 
administracji publicznej oraz gestorami sieci, w sprawach związanych z realizacją ww. zadania, 

9. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. Zarząd 
Powiatu udzielił pełnomocnictwa panu Maciejowi Krzymień, przedstawicielowi spółki BVB TECH. 
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Wieruszowska 12/16 - Wykonawcy zadania pn.: 
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy instalacji hydrantowej, wraz z pomieszczeniem 
hydroforni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, do 
występowania w imieniu Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego, przed organami administracji 
publicznej oraz gestorami sieci, w sprawach związanych z realizacją ww. zadania, 

10. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia przeznaczonego do Centrum Kształcenia 
Zawodowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. Zarząd Powiatu 
postanowił przekazać następujące  elementy wyposażenia: meble o wartości brutto 150.522,48 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1, tablice informacyjne o wartości brutto 27.675,00 zł zgodnie  
z załącznikiem nr 2 do uchwały, 
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11. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Pobiedziska, parafia pw. św. 
Michała Archanioła (XIV w.): prace interwencyjne związane z zatrzymaniem degradacji we 
wnętrzu Świątyni spowodowanej zawilgoceniem murów - etap II - ściana północna nawy przez 
Parafię Rzymsko Katolicką pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach. Parafia w Pobiedziskach 
wykonała w terminie prace określone w umowie z 10.06.2021 r. na kwotę dotacji 130.000,00 zł  
i złożyła sprawozdanie z wykonania ww. zadania wraz z protokołem odbioru prac 
konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela 
Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji 
i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag, 

12. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi 
powiatowej nr 1872P - Budowa ścieżki rowerowej Góry do Tarnowa Podgórnego etap III - zakres 
ul. Krętej, gm. Tarnowo Podgórne. Zarząd Powiatu w Poznaniu opiniuje pozytywnie ww.  
inwestycję,  

13. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Prostej  
w m. Sierosław. Zarząd Powiatu w Poznaniu zaopiniował pozytywnie ww. inwestycję, 

14. 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. 
zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2561/2021 z dnia 13 października  2021 r.  
W ww. Uchwale wprowadza się zmianę załącznika, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 
niniejszej uchwały. Przenosi się środki finansowe w kwocie 750.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022 
dla zadania dofinansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. Przebudowa 
fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie 
ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich), 

15.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki, na dostawę usług serwisowych producenta dla serwerów. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na  zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału 
w negocjacjach, tj. ProData Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 233, 60-406 Poznań, który zaproponował 
realizację zamówienia za kwotę brutto 25.077,24 zł, 

16. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie  z wolnej ręki, na dostawę usług Software Assurance na oprogramowanie. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na  zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału 
w negocjacjach, tj. APN Promise  SA, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, który zaproponował 
realizację zamówienia za kwotę 20.294,09 zł brutto, 

17. w sprawie wydania opinii dotyczącej zadania „Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo-Rokietnica 
ul. Kolejowa w m. Rokietnica”. Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie ww. inwestycję, 

18. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie dotyczącej zadania pn.: 
Zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z odprowadzeniem wód 
opadowych z opaski budynku szkoły Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian zapisów  
w Umowie nr ZP.272.00040.2021, zawartej w dniu 2 września 2021 r., ze Spółdzielnią 
Rzemieślniczą Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej, z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 53C, 
61-664 Poznań, dla ww. zadania, dotyczących: dodatkowego zakresu przedmiotu umowy, 
zwiększenia wynagrodzenia, za wykonanie dodatkowego zakresu przedmiotu umowy, o kwotę 
brutto 198.100,00 zł, tj. do wysokości brutto 618.100,00 zł, przedłużenia terminu realizacji 
przedmiotu umowy do dnia 31 marca 2022 r., 

19. 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. Zarząd Powiatu wyraził 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 
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zakresu przedmiotu umowy, podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie zwiększonego zakresu 
przedmiotu umowy o kwotę brutto 37.096,80 zł, tj. do wysokości brutto 2.246.479,60 zł. W trakcie 
realizacji inwestycji wynikła konieczność zwiększenia zakresu prac, które zostały wskazane  
w Protokole konieczności nr 5 z dnia 29 października 2021 r., obejmujących roboty z zakresu 
nasadzeń zieleni, 

20. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie, dotyczącej zadania  
pn.: Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 95, wraz  
z przystosowaniem do przepisów p.poż. - Segment A. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie 
zmian zapisów w Umowie nr ZP.272.00077.2020, zawartej w dniu 19 lutego 2021 r., z TWM sp.  
z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-544), ul. Żeromskiego 9, dla ww. inwestycji, dotyczących: 
zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie 
zwiększonego zakresu przedmiotu umowy o kwotę brutto 59.687,25 zł, tj. do wysokości brutto 
2.760.341,89 zł, przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 13 grudnia 2021 r., 

21. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murowana Goślina 
na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku. Opinia stanowi załącznik do uchwały, 

22. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej „Lech Cup U-12 2021” oraz przeznaczenia środków  finansowych. Zarząd Powiatu 
stwierdził celowość realizacji ww. zadania przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Kolejorz”,  
za kwotę 10.000,00 zł brutto, 

23. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 4  do umowy nr ZP.272.00044.2020 - część 1 
z dnia 3.12.2021 r. w sprawie ubezpieczenia mienia Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek 
organizacyjnych, w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risk) 
oraz mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do majątku Powiatu będącego  
w posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na zawarcie z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Aneksu nr 4 do umowy nr 
ZP.272.00044.2020 - część 1 z dnia 3.12.2020 r. w sprawie ubezpieczenia mienia Powiatu 
Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych, w ww. zakresie. Łączna wartość 
zamówienia wyniesie: 1.723.892,93 zł brutto, VAT zwolniony. Wartość zamówienia z podziałem 
na poszczególne lata wyniesie: rok 2021 - 574.164,46 zł brutto, rok 2022 - 574.864,24 zł brutto, 
rok 2023 - 574.864,23 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od dnia 
zgłoszenia do ubezpieczenia do dnia 31.12.2023 r. 

24. w sprawie zmiany uchwały Nr 1847/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu 
administracji rządowej, polegającej na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu 
poznańskiego w 2021 roku. Załącznik do uchwały Nr 1847/2020 Zarządu Powiatu z dnia 17 grudnia 
2020 r. otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała stanowi 
podstawę do zawarcia aneksu do umowy nr 11.442.1.2021 z dnia 29 grudnia 2020 r. o powierzenie 
realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie w 2021 r. na terenie powiatu 
poznańskiego ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi typu A i typu B zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy", zawartej 
pomiędzy Powiatem Poznańskim a Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska" 
z siedzibą w Poznaniu. Preliminarz wydatków w 2021 r. obejmuje kwotę 618.123,25 zł, 

25. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę wyposażenia biurowego, z podziałem na 4 części. Zarząd Powiatu zatwierdził w zakresie: 

- Część nr 1 - Artykuły biurowe -  wybór oferty złożonej przez Rodan Sp. z o.o., ul. Górecka 17,  
60-201 Poznań, w której zaproponowano na potrzeby porównania i oceny ofert kwotę 
101.900,00 zł brutto, z terminem dostawy wynoszącym 1 dzień roboczy od dnia złożenia 
pisemnego zlecenia. Całkowita wartość umowy wyniesie 83.000,00 zł brutto, 

- Część nr 2 - Papier - wybór oferty złożonej przez Rodan Sp. z o.o., ul. Górecka 17, 60 - 201 Poznań, 
w której zaproponowano na potrzeby porównania i oceny ofert kwotę 101.500,00 zł brutto,  
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z terminem dostawy wynoszącym 1 dzień roboczy od dnia złożenia pisemnego zlecenia. 
Całkowita wartość umowy wyniesie 78.000,00 zł brutto, 

- Część nr 3 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco-drukujących - unieważnia się 
prowadzoną część postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty, 

- Część nr 4 - Materiały archiwizacyjne - zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Firmę 
Usługowo - Handlową ANNA Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62 - 200 Gniezno, w której 
zaproponowano na potrzeby porównania i oceny ofert kwotę 122.702,00 zł brutto, z terminem 
dostawy wynoszącym 1 dzień roboczy od dnia złożenia pisemnego zlecenia. Całkowita wartość 
umowy wyniesie 92.000,00 zł brutto. 

Zamówienie w każdej z części będzie realizowane do 12 miesięcy lub do wykorzystania kwot jakie 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie poszczególnych zadań przy czym rozpoczęcie 
świadczenia dostaw zaplanowano od 01.01.2022 r., 

26.  w sprawie zmiany uchwały nr 2204/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 13 maja 2021 r.  
w sprawie przyznania Gminom środków na remont dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2021 r. zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu  
w Poznaniu nr 2254/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. W uchwale nr 2204/2021 zmienia się załącznik 
nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały. Zmiana dotyczy przesunięcia 
środków finansowych pomiędzy zadaniami w Gminie Mosina, 

27. w sprawie akceptacji projektu o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu zaakceptował projekt umowy 
o podwykonawstwo nr 13/Swarzędz/2021, dotyczącej wykonania robót budowlano-
montażowych na kwotę brutto 30.996,00 zł, dla przedsiębiorcy Dariusza Wilka prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą DarBET-Posadzki Maszynowe Dariusz Wilk w Rostarzewie  
ul. Dworcowa 3/2, 62-068 Rakoniewice, 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, 

28. w sprawie akceptacji projektu o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu zaakceptował projekt umowy  
o podwykonawstwo nr 16/Swarzędz/2021, dotyczącej wykonania robót budowlano-
montażowych na kwotę brutto 35.701,78 zł, dla przedsiębiorcy Krzysztofa Krawczyka 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KRZYCHBUD - BIS Krzysztof Krawczyk  
w Trzebawie ul. Topolowa 12/4, 60-060 Stęszew, 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, 

29. sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Prace restauracyjno - remontowe 
w willi typu Landhaus z roku 1907 w Puszczykowie - etap VI przez Panią Małgorzatę Ornoch - 
Tabędzką. Pani Małgorzata Ornoch - Tabędzka wykonała w terminie prace określone w umowie  
z 20.05.2021 r. na kwotę dotacji 20.000,00 zł i złożyła sprawozdanie z wykonania ww. zadania 
wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, 
dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną 
dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie  
i nie wniósł do niego uwag, 

30. w sprawie stwierdzenia niecelowości realizacji zadania publicznego pt. Augustowskie noce- 
Lisówki. Zarząd Powiatu stwierdził niecelowość realizacji zadania, z uwagi na braki formalne  
w złożonym wniosku, 

31. w sprawie zatwierdzenia „DIAGNOZY STANU I POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 ORAZ CENTRUM 
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SWARZĘDZU W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
DOSTOSOWANEGO DO PARTNERÓW RYNKU ZATRUDNIENIA”, 

32. w sprawie zawarcia umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, 
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33. w sprawie zatwierdzenia wyników - części nr 1, 2, 3 i 5 postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę i montaż wyposażenia 
meblowego, zabudowy stałej mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD do budynku Ośrodka 
Wspomagania Rodziny - segment A w Kobylnicy, przy ul. Poznańskiej 95 z podziałem na 5 części. 
Zarząd Powiatu w zakresie:  
- Część nr 1 - krzesła, siedziska, żaluzje, rolety - zatwierdza wybór oferty złożonej przez Bryła Plus 

Sp. z o.o., ul. Robocza 9/1A, 61-517 Poznań, w której zaproponowano realizację za kwotę 
70.596,47 zł brutto.  

- Część nr 2 - meble tapicerowane - zatwierdza wybór oferty złożonej przez TRONUS POLSKA  
Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, w której zaproponowano realizację za kwotę 
57.625,50 zł brutto.  

- Część nr 3 - meble metalowe - zatwierdza wybór oferty złożonej przez Bryła Plus Sp. z o.o.,  
ul. Robocza 9/1 A, 61-517 Poznań, w której zaproponowano realizację za kwotę 12.036,76 zł 
brutto.  

34. Część nr 5 - szafy, biurka, półki, stoły - zatwierdza wybór oferty złożonej przez Bryła Plus Sp.  
z o.o., ul. Robocza 9/1A, 61-517 Poznań, w której zaproponowano realizację za kwotę 149.186,83 
zł brutto.  

35. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont zabytkowego ogrodzenia 
terenu przykościelnego wraz z bramą i furtką parafii pw. Narodzenia NMP w Sobocie ul. Poznańska 
9, 62-090 Rokietnica przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP w Sobocie. Parafia 
wykonała w terminie prace określone w umowie z 04.05.2021 r. na kwotę 210.343,00 zł i złożyła 
sprawozdanie z wykonania ww. zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich 
wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego 
Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności 
Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł i uwag, 

36. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Olszynowej w Rabowicach 
w zakresie budowy chodnika i zatok autobusowych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną”. 
Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie ww. inwestycję, 

37. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: dostawę i montaż akcesoriów higieniczno-
sanitarnych w łazienkach i pokojach Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na zawarcie umowy ze spółką TWM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-544),  
ul. Żeromskiego 9, na: dostawę i montaż akcesoriów higieniczno-sanitarnych w łazienkach  
i pokojach Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, na kwotę 21.219,33 zł brutto, 

38. 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 Powiatu 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), ul. Perzycka 22, dla inwestycji 
pn.: Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-
konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego, dotyczących: 

1) dodatkowego zakresu przedmiotu umowy, 
2) zwiększenia wynagrodzenia, za wykonanie dodatkowego zakresu przedmiotu umowy, o kwotę 

brutto 359.942,96 zł, do wysokości brutto 12.009 216,45 zł, 
39. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania pn.: Modernizacja 

zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla 
Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy  
nr ZP.272.00037.2019 z dnia 26 listopada 2019 r., zawartej ze spółką Firma Budowlana DOTA  
sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-182), ul. Perzycka 22, dla ww. inwestycji w następującym 
zakresie: 

a) zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru nastąpi do dnia  
15 kwietnia 2022 r., 

b) uzyskanie i doręczenie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Dworu w Skrzynkach na potrzeby 
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ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego nastąpi do dnia 13 maja 2022 r., 
40. w sprawie: nieodpłatnego przekazania sprzętu do jednostek organizacyjnych Powiatu 

Poznańskiego oraz upoważnienia pracownika Starostwa do składania oświadczeń woli związanych 
z prowadzenia bieżącej działalności powiatu. Zarząd Powiatu postanowił nieodpłatnie przekazać 
placówkom opiekuńczo-wychowawczych wyszczególnionym w załączniku do uchwały 
dekontaminatorów do dezynfekcji pomieszczeń w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, 
otrzymanych nieodpłatnie od Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna". Upoważnia się 
Pana Macieja Matuszewskiego - Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu do podpisania w imieniu Powiatu Poznańskiego: protokołu 
zdawczo-odbiorczego potwierdzającego nieodpłatne przekazanie Urządzeń, protokołów 
zdawczo-odbiorczych potwierdzających nieodpłatne przekazanie Urządzeń jednostkom zgodnie  
z załącznikiem do uchwały, 

41. w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok  2022, 
42. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 

2022-2026, 
43. w sprawie zgłoszenia projektów do dofinansowania w nowej perspektywie finansowej w ramach 

ZIT,  
44.  w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu do składania 

oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków 
pieniężnych, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Zarząd Powiatu 
upoważnił Pana Macieja Andraszyka - Dyrektora Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej,  
do składania oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków 
pieniężnych związanych z uzyskiwaniem wypisów z rejestru gruntów oraz zamieszczaniem 
ogłoszeń w prasie mających na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowych w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia  
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
Upoważnienie dotyczy składania oświadczeń woli w zakresie wydatkowania środków pieniężnych, 
których wartość jednorazowo nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, 

45. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do składania 
oświadczeń woli w zakresie wydawania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych, 
związanych z prowadzeniem bieżących działalności powiatu. Zarząd Powiatu upoważnił Panią 
Joannę Kostrzewską -  Zastępcę Dyrektora Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej, do składania 
oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w imieniu Powiatu Poznańskiego środków pieniężnych 
związanych z uzyskiwaniem wypisów z rejestru gruntów oraz zamieszczaniem ogłoszeń w prasie 
mających na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w zakresie 
dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Upoważnienie dotyczy 
składania oświadczeń woli w zakresie wydatkowania środków pieniężnych, których wartość 
jednorazowo nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, 

46. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Hotelarskiej (meble) 
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 Powiatu postanowił nieodpłatnie przekazać wyposażenie o wartości 
17.919,87 zł brutto, do Pracowni Hotelarskiej (meble), nabyte w ramach ww.  dofinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, zgodnie z załącznikiem do uchwały, 

47. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Hotelarskie (meble) 
zlokalizowane 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 Powiatu postanowił nieodpłatnie 
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przekazać wyposażenie o wartości 13.406,02 zł brutto, do Pracowni Hotelarskiej (meble), nabyte 
w ramach ww. projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 
2020, zgodnie z załącznikiem do Uchwały, 

48. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. Zarząd 
Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Oldze Haremza, do: 

a) reprezentowania Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego przed organami administracji 
publicznej i innymi podmiotami w celu uzyskania uzgodnień, zezwoleń, opinii wymaganych 
prawem i zgłoszenia zamiaru budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, rurociągów kablowych 
oraz kabli światłowodowych; 

b) reprezentowania Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego przed właścicielami obiektów 
budowlanych oraz właścicielami infrastruktury technicznej, w celu uzyskania wszelkiego rodzaju 
warunków technicznych na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej; 

c) do podpisywania w imieniu Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego oświadczeń o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane; 

- w ramach realizacji umowy ZP.272.00058.2021 z dnia 03.11.2021 r. dotyczącej opracowania 
projektu oraz budowy połączenia optotelekomunikacyjnego w relacji pomiędzy budynkami oraz 
w budynkach Starostwa: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań a Słowackiego 8, 60-823 Poznań. 
Pełnomocnictwa udziela się na czas realizacji zadania, ale nie dłużej niż do dnia 31.03.2022 r., 

49. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. Zarząd 
Powiatu  udzielił pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Owsiannemu, do: 

a) reprezentowania Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego przed organami administracji 
publicznej i innymi podmiotami w celu uzyskania uzgodnień, zezwoleń, opinii wymaganych 
prawem i zgłoszenia zamiaru budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, rurociągów kablowych 
oraz kabli światłowodowych; 

b) reprezentowania Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego przed właścicielami obiektów 
budowlanych oraz właścicielami infrastruktury technicznej, w celu uzyskania wszelkiego rodzaju 
warunków technicznych na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej; 

c) do podpisywania w imieniu Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego oświadczeń o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane; 

- w ramach realizacji umowy ZP.272.00058.2021 z dnia 03.11.2021 r. dotyczącej opracowania 
projektu oraz budowy połączenia optotelekomunikacyjnego w relacji pomiędzy budynkami oraz 
w budynkach Starostwa: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań a Słowackiego 8, 60-823 Poznań. 

Pełnomocnictwa udziela się na czas realizacji zadania, ale nie dłużej niż do dnia 31.03.2022 r., 
50. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. Zarząd 

Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Maksymkowi, do: 
a) reprezentowania Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego przed organami administracji 

publicznej i innymi podmiotami w celu uzyskania uzgodnień, zezwoleń, opinii wymaganych 
prawem i zgłoszenia zamiaru budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, rurociągów kablowych 
oraz kabli światłowodowych; 

b) reprezentowania Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego przed właścicielami obiektów 
budowlanych oraz właścicielami infrastruktury technicznej, w celu uzyskania wszelkiego rodzaju 
warunków technicznych na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej; 

c) do podpisywania w imieniu Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego oświadczeń o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane; 

- w ramach realizacji umowy ZP.272.00058.2021 z dnia 03.11.2021 r. dotyczącej opracowania 
projektu oraz budowy połączenia optotelekomunikacyjnego w relacji pomiędzy budynkami oraz 
w budynkach Starostwa: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań a Słowackiego 8, 60-823 Poznań. 
Pełnomocnictwa udziela się na czas realizacji zadania, ale nie dłużej niż do dnia 31.03.2022 r., 

51. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 11 ust 1 pkt 2 a,b 
ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna  
S. K. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, na pomoc prawną w zakresie 
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przygotowania wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat przekształceniowych pobieranych od  
1 stycznia 2022 r. Wartość przedmiotu umowy wynosi 3.690,00 zł brutto, 

52. w sprawie zmiany uchwały nr 2081/2013 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2013 r. 
o ustanowieniu Nagrody Starosty Poznańskiego. W ww. uchwale zmienia się załącznik, który 
otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. Sytuacja związana z pandemią 
koronawirusa spowodowała konieczność dostosowania przepisów regulaminu w zakresie 
zwoływania posiedzenia Kapituły, czy wręczania Nagrody laureatom, 

53. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego  
i Spedycji w Warszawie umowy w sprawie przygotowania materiałów  niezbędnych do wydania 
lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych w krajowym 
transporcie drogowym. Na realizację zadnia przeznaczono środki finansowe w wysokości  
7.000,00 zł brutto, 

54. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę, wyprodukowanych 
przez Wykonawcę, tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej oraz odbiór i zniszczenie poprzez 
pocięcie. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez UTAL Sp. z o.o., Gruszczyn,  
ul. Katarzyńska 9, 62 - 006 Kobylnica, w której, na potrzeby porównania i oceny ofert, 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 1.664.518,80 zł brutto. Termin dostaw wyniesie 
dla: tablic rejestracyjnych 5 dni, wtórników tablic rejestracyjnych 3 dni, od daty złożenia przez 
Zamawiającego zamówienia e-mailem. 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., 

55. w sprawie unieważnienia części nr 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę i montaż wyposażenia meblowego, zabudowy 
stałej mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD do budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny - 
segment A w Kobylnicy, przy ul. Poznańskiej 95 z podziałem na 5 części. Zarząd Powiatu unieważnił  
część nr 4 postępowania - meble kuchenne i wyposażenie AGD, ponieważ wszystkie złożone oferty 
podlegają odrzuceniu, 

56. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki 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. Zarząd Powiatu w zakresie: 

- Część nr 1 - laptopy - wyraził  zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia 
udziału w negocjacjach, tj.: Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19, 
60 - 166 Poznań, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 10.582,92 zł brutto. 

- Część nr 2 - oprogramowanie dietetyczne - unieważnił postępowanie, ponieważ negocjacje nie 
doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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, 

57. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do „Narodowego Planu Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie w 2022 r. do „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025". Środki finansowe stanowiące wymagany wkład 
własny w wysokości 7.200,00 zł zostały ujęte w projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 
2022. Całkowity koszt realizacji zadania to 36.000,00 zł,  

58. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Poznański do realizacji zadań związanych z udziałem w „Narodowym programie Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Zarząd Powiatu upoważnił dyrektorów szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Poznański: Panią Emilię Stanny - Dyrektor Zespołu Szkół  
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w Kórniku, Pana Przemysława Jankiewicza - Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu oraz Pana Przemysława Budzyńskiego - Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie do realizacji zadań związanych  
z udziałem w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", 

59. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu sportowego do gier, ćwiczeń i rehabilitacji dla szkół 
i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zarząd Powiatu postanowił nieodpłatnie 
przekazać sprzęt sportowy zakupiony w ramach zachowania celów projektu: „Promocja zdrowia 
poprzez sport - zespół przyszkolnych, otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim" 
realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
szkołom i placówkom prowadzonym przez Powiat Poznański (zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
uchwały). ZS w Bolechowie - szkoła w Bolechowie - sprzęt o wartość 5.540,00 zł, ZS w Bolechowie 
- szkoła w Murowanej Goślinie - sprzęt o wartości 3.560,00 zł, ZS w Rokietnicy- szkoła w Rokietnicy 
- sprzęt o wartości 8.061,00 zł, ZS w Rokietnicy - szkoła w Poznaniu - sprzęt o wartości 4.235,00 zł, 
ZS w Mosinie - sprzęt o wartości 13.920,00 zł, SOSW w  Owińskach - sprzęt o wartości 5.260,00 zł, 
SOSW w Mosinie -sprzęt o wartości 14.444.00 zł, OWR w Kobylnicy -sprzęt o wartości 1.610,00 zł, 
DD w Kórniku-Bninie -sprzęt o wartości 2.120,00 zł, 

60. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu 
Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Zarząd Powiatu  
wyraził zgodę na przedłużenie, do dnia 3 grudnia 2021 r., terminu realizacji umowy  
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, 

61. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji Umowy nr ZP.272.00026.2021  
z dnia 5.07.2021 r., dotyczącej zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac 
Przemysława 9 - II Etap. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji Umowy 
nr ZP.272.00026.2021 z dnia 5.07.2021 r., dotyczącej ww. zadania zawartej ze spółką DEMIURG 
Construction sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-107), ul. Górnicza 2. Termin realizacji ulega 
przesunięciu do dnia 11 marca 2022 r., 

62. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont obiektu zabytkowego 
kościoła drewnianego - Roboty w zakresie wymiany poszycia dachu z gontu drewnianego 
w Rogalinku przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Rogalinku. Parafia w Rogalinku wykonała w terminie prace określone 
w umowie z 05.05.2021 r. na kwotę 166.000,00 zł i złożyła sprawozdanie z wykonania ww. zadania 
wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, 
dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego Konserwatora Zabytków i niezbędną 
dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie 
i nie wniósł uwag, 

63. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Konserwacja techniczna oraz 
estetyczna ołtarza bocznego północnego oraz ołtarza bocznego południowego przez Parafię 
Rzymskokatolicką pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie. Parafia w Długiej Goślinie wykonała 
w terminie prace określone w umowie z 04.05.2021 r. na kwotę 91.128,00 zł i złożyła 
sprawozdanie z wykonania ww. zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich 
wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego 
Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności 
Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł uwag, 

64. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont balkonów w budynku 
Pałacu w Przybrodzie przy ul. Parkowej 4, Pałac w Przybrodzie, ul. Parkowa 4, 62-090 Rokietnica 
przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne 
Przybroda. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo 
Doświadczalne Przybroda wykonał w terminie prace określone w umowie z 10.05.2021 r. i złożył 
sprawozdanie z wykonania ww. zadania wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich 
wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Powiatowego 
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Konserwatora Zabytków i niezbędną dokumentacją fotograficzną. Wydział Promocji i Aktywności 
Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł uwag, 

65. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  
z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie 
powiatu poznańskiego w 2022 roku oraz naboru na członków  Komisji Konkursowej opiniującej 
oferty złożone w ww. konkursie. Na realizację zadania w 2022 roku łącznie planuje się przeznaczyć 
z dotacji celowej środki finansowe w kwocie 602 952,00 zł. Ostateczna kwota dotacji zależy od 
decyzji Wojewody Wielkopolskiego w zakresie wysokości planu dotacji dla Powiatu Poznańskiego 
ustalonej na podstawie odrębnych przepisów. Konkurs obejmuje oferty, których realizacja 
rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2022 roku,  a kończy z dniem 31 grudnia 2022 roku. 
Warunkiem udziału w naborze na członków Komisji Konkursowej jest złożenie wypełnionego 
Zgłoszenia Kandydatury na Członka Komisji Konkursowej, którego wzór stanowi załącznik do 
ogłoszenia,  

66. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 
polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu 
poznańskiego w 2022 r.” oraz naboru kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do 
składu Komisji Konkursowej. W roku 2022 na realizację zadania przeznaczono kwotę  
778.352,00 zł brutto. Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań, których realizacja rozpoczyna się 
1 stycznia 2022 roku, a kończy 31 grudnia 2022 roku.  
Warunkiem udziału w naborze kandydatów do składu Komisji Konkursowej jest złożenie 
wypełnionego Zgłoszenia Kandydatury do składu Komisji Konkursowej, którego wzór stanowi 
załącznik do ogłoszenia.  

67. w sprawie zmiany uchwały Nr 2556/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 13 października 2021 
r. w sprawie rozbudowy systemu Kontroli Dostępu. Zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej, zakres 
obejmujący rozbudowę Systemu Kontroli Dostępu powinien być finansowany z klasyfikacji 
budżetowej dotyczącej wydatków inwestycyjnych, 

68. w sprawie uchylenia uchwały nr 2587/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21.10.2021 r.  
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 m. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej, 

69. w sprawie rekomendacji Radzie Powiatu w Poznaniu wyboru podmiotu uprawnionego do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za rok 2021 i 2022. 
Rekomenduje się Radzie Powiatu w Poznaniu wybór KPW Audytor Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 
25C/410, 90-350 Łódź, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu 
Poznańskiego za rok 2021 i 2022. Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za kwotę 
45.510,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia: 
1. badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 - do dnia 10.05.2022 r. 
2. badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 - do dnia 10.05.2023 r., 

70. w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wydawanie ocen o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniu do ulg  
i uprawnień, sporządzanie konsultacji na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia.   
3. Powołania komisji przetargowej, 

71. w sprawie odmowy udzielenia Powiatowi Zgorzeleckiemu odroczenia terminu zapłaty należności. 
Zarząd Powiatu postanowił odmówić udzielenia Powiatowi Zgorzeleckiemu odroczenia terminu 
zapłaty należności za miesiące październik, listopad i grudzień 2021 r. w łącznej kwocie 17.638,28 
zł, wynikających z zawartych porozumień nr RZ.35.XV.58.2014 i RZ.34.XV.57.2014 z dnia 27 
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listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu  
i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie, 

72. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego pt. „Program 
korekcyjno-edukacyjny Partner”. Zarząd Powiatu zatwierdził rozliczenie dotacji udzielonej 
Fundacji PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu na realizację ww. zadania 
na podstawie umowy nr PS.11.4122.1.2021 z dnia 5 lipca 2020 r. stanowiącej załącznik nr 1 do 
uchwały. Zarząd Powiatu zatwierdził uproszczone sprawozdanie z realizacji ww. zadania 
publicznego, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, 

73. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. Budowa odcinka ul. Letniskowej oraz odcinka 
drogi gminnej w Cerekwicy”. Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie ww. inwestycję. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE 

1. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru u zbiegu 
ulic Transportowej i Kórnickiej w Zalasewie, gm. Swarzędz. Projekt zmiany planu wyznacza tereny 
zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej - usług publicznych, teren dróg publicznych klasy 
zbiorczej,  teren dróg publicznych klasy głównej, teren infrastruktury technicznej. Zakres 
opracowania projektu planu obejmuje drogę powiatową nr 2489P Swarzędz (ul. Polna, ul. Średzka, 
ul. Kórnicka) - Tulce - Żerniki - Koninko - Kamionki. Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę, że 
teren oznaczony jako KD-G należy oznaczyć jako KDZ. Działka o nr ewid. 17/2 stanowi część pasa 
drogowego drogi powiatowej nr 2489P. W związku z powyższym należy oznaczyć teren KD-G jaklo 
KD-Z1 i KD-Z (działa o nr ewid. 17/4) jako KD-Z2. Ponadto w przedmiotowym projekcie planu 
należy wprowadzić zapisy zakazujące bezpośredniego zjazdu z drogi powiatowej nr 2489P na 
tereny oznaczone jako U i Up. Dla terenów zabudowy usługowej należy ustalić obsługę 
komunikacyjną z ulicy Transportowej,  

2. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
w Batorowie, przy ul. Poznańskiej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne. Projekt planu wyznacza: 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednorodzinnej lub usługowej, usługowej, tereny 
zieleni urządzonej, teren wód powierzchniowych śródlądowych, teren infrastruktury technicznej, 
tereny dróg publicznych, tereny róg wewnętrznych, tereny wewnętrznych ciągów pieszo - 
jezdnych. Droga powiatowa nr 2419P relacji Lusowo - Sady znajduje się na granicy opracowania. 
Jednakże zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn.zm.) 
odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni w terenie niezabudowanym powinna wynosić min.  
20 m. W związku z powyższym, nieprzekraczalna linię zabudowy dla terenu 4MN od strony drogi 
powiatowej należy zlokalizować w odległości min 20 m od krawędzi jezdni. Ponadto zgodnie z §9 
ust.1 pkt 5 rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U z 2016 r. poz. 124) w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie droga klasy 
Z powinna mieć powiązania z drogami wszystkich klas, a odstępy między skrzyżowaniami poza 
terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 500 m oraz na terenie zabudowy nie mniejsze 
niż 300 m, dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie 
mniejsze niż 250 m, a na terenie zabudowy - nie mniejsze niż 150 m, przy czym na drodze klasy Z 
należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową 
zabudowę. W związku z powyższym obsługę komunikacyjną terenów 1U i 2U należy zapewnić 
wyłącznie poprzez tereny dróg wewnętrznych, 

3.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek 
nr 25 i 26/57 przy ul. Szkolnej w Chybach 

4. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Zakrzewo, w rejonie ulicy Długiej, Gajowej i Leśnej, gmina Dopiewo.  Projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy  mieszkaniowo - usługowej, 
teren usług sakralnych, teren drogi wewnętrznej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, teren 
wewnętrznego ciągu pieszo- rowerowego. Obszar objęty planem graniczy z droga powiatowa nr 
2417P (ul. Długa) klasy Z.  Zgodnie z §9 ust.1 pkt 5 rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. 
(Dz.U z 2016 r. poz. 124) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
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publiczne i ich usytuowanie droga klasy Z powinna mieć powiązania z drogami wszystkich klas,  
a odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 500m 
oraz na terenie zabudowy nie mniejsze niż 300 m, dopuszcza się wyjątkowo odstępy między 
skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie mniejsze niż 250 m, a na terenie zabudowy - nie 
mniejsze niż 150 m, przy czym na drodze klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, 
szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. W związku z powyższym nie wyraża 
się zgody na lokalizacje projektowanego skrzyżowania  drogi powiatowej z droga oznaczoną jako 
6KDD.  

5. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Cybiny  
i okolice - obręb. Projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, tereny zabudowy usługowej  
i mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej celu publicznego - edukacji publicznej 
lub kultury i kultury fizycznej, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni krajobrazowej, teren zieleni 
krajobrazowej lub wód powierzchniowych śródlądowych, teren lasów i zalesień, tereny dróg 
publicznych klasy lokalnej tereny dróg publicznych klasy dojazdowej tereny dróg publicznych 
ciągów pieszo - rowerowych, tereny dróg wewnętrznych, tereny dróg wewnętrznych dla pieszych 
i rowerów, tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyki. 
Obszar opracowania przedmiotowego projektu planu przylega bezpośrednio do drogi powiatowej 
nr 2435P Swarzędz (ul. Cmentarna) - Gortatowo - Uzarzewo - Biskupice. 
Po przeanalizowaniu projektu planu Zarząd Powiatu w Poznaniu odmawia jego uzgodnienia, 
wskazując, że  
1. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1376 z późn. zm.), odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni w terenie niezabudowanym 
powinna wynosić min. 20 m. W związku z tym, nieprzekraczalną linię zabudowy dla terenie Uo/US 
(działka o nr ewid.: 59/4) należy zlokalizować w odległości min. 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej.  
2. Zgodnie z zapisami projektu planu obsługę komunikacyjną terenów oznaczonych jako 16MN, 
17MN i 15MN zaplanowana poprzez drogi oznaczone symbolami 20KDW, 19KDW, 18KDW, 
17KDW, 1KD-L i 2KD-L. Odległość projektowanego włączenia 18KDW do istniejącej ul. Bajkowej 
(1KD-L) wynosi około 110 m. Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.) należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do 
terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. Nowe zjazdy wpływają negatywnie na płynność 
ruchu i bezpieczeństwo na drodze.  
W związku z powyższym obsługę komunikacyjną terenów oznaczonych jako 16MN, 17MN i 15MN 
należy zapewnić przez tereny 20KDW, 19KDW, 18KDW, 17KDW, 1KD-L i 2KD-L, z tym że należy 
zaplanować plac do zawracania na końcu drogi oznaczonej symbolem 18KDW oraz zlikwidować 
włączenie do f drogi powiatowej nr 2435P. 
Należy również zlikwidować bezpośrednie włączenie do drogi powiatowej nr 2435P z terenu 
12KDW, a obsługę komunikacyjną terenów przy dwóch różnych drogach publicznych należy 
zapewnić od strony drogi o niższej kategorii i klasie technicznej. 
3. Granice terenów oznaczonych w projekcie planu jako 13KDW, 14 MN, 12KDW i 7KD-D należy 
skorygować do istniejącej granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2435P, tj. działka o nr 
ewid.: 151/1. Przedstawiony na załączniku graficznym przebieg granicy pasa drogowego jest 
niezgodny ze stanem faktycznym, ponieważ część działek o nr ewid.: 61/9, 61/8, 61/5, 61/2 i 59/4 
nie stanowi pasa drogowego drogi powiatowej nr 2435P, 

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, 
obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
Błażejewko, w rejonie ulic Leśnej, Zaniemyskiej i jeziora Bnińskiego oraz dla działek o numerach 
ewidencyjnych 450/2, 450/12 i 450/13, gm. Kórnik, część B,  
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8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miękowo-część 
środkowa -cz. A”. 

 
IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 
1. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/315/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia  

2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarzadzania publiczną drogą powiatową nr 2415P - ul. Szkolna w m. Konarzewo, 

2. w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/171/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada  
2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim i Miastem Poznań 
dotyczącego przejęcia przez Powiat Poznański od Miasta Poznań zadania zarządzania drogami 
powiatowymi w ciągu planowanej inwestycji, 

3. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych 
pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia,  
a następnie odstąpienia od usunięcia  pojazdu, 

4. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/223/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 
r. w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarzadzania publiczną drogą powiatową nr 2512P - ul. Rabowicka w Jasinie, 

5. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej  
w gminie Murowana Goślina, obręb Kamionki, art. mapy 1, działka nr 291/4 o powierzchni 2,4300 
ha, KW PO1P/00215727/6,  

6. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu nr IX/94/VI/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.  
sprawie powierzenia Gminie Czerwonak prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną droga powiatowa nr 2029P, 

7. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Miastu i Gminie Kórnik na realizację 
zadania pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego zabytkowego Kościoła Kolegiackiego pw. 
Wszystkich Świętych w Kórniku poprzez prace remontowe mające na celu ratowanie  
i zabezpieczenia elewacji przybudówki Kościoła przed zniszczeniem, 

8. w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarzadzania publiczną drogą powiatową nr 1447P w m. Śródka,  

9. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu 
Poznańskiego za lata 2021 i 2022,  

10. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok  2021, 
11. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026,  
12. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/369/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca  

2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego  
w zakresie zarzadzania publiczną drogą powiatową Nr 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne, 
zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Poznaniu NR XXXVIII/551/V/2018 z dnia 25 kwietnia  
2018 r., Nr XIV/162/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. i Nr XXIV/298/VI/ 2020 z dnia 18 listopada 
2020 r., 

13. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/372/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 marca  
2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego  
w zakresie  zarzadzania publiczną drogą powiatową Nr 2392 w m. Lusówko, zmienionej uchwałami 
Rady Powiatu w Poznaniu NR XLIV/663/V/2018 z dnia 24 października 2018 r., Nr XIV/164/2019  
z dnia 20 listopada 2019 r. i Nr XXIV/300/VI/2020  z dnia 18 listopada 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 uznał za zasadne zorganizowanie nauczania  indywidualnego dla uczniów szkół 

Powiatu Poznańskiego: 
a) dla uczennicy Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do dnia 

31.01.2022 r. 
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b) dla dwóch uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022. 

c) dla ucznia Zespołu Szkół w Bolechowie, w wymiarze 12 godzin do końca zajęć dydaktycznych  
w roku szkolnym 2021/2022. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem: 
a) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej  pn. Budowa ul. Platynowej wraz z rozbudową ul. Szamotulskiej 
w m. Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne,  

b)  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej ul. Pogodnej - droga gminna 319319P 
w m. Zielątkowo”, gm. Suchy Las,  

c) o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 25/2021 o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz, na odcinku ul. Kierskiej od S11 
do ul. Leśnej”, gm. Rokietnica,  

d) o zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Nowej w m. Palędzie i w m. Gołuski" i przystąpieniu do 
rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.  
gm. Dopiewo,  

e) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 
nr 2450P Rybojedzko-Sapowice-Strykowo - etap I, odcinek od km 0+000 do km 3+650,  
gm. Stęszew. 

5. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie do Zarządu Województwa Wielkopolskiego jako 
Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 
wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Centrum Kształcenia Zawodowego - kuźnia kwalifikacji 
i kompetencji 2.0", obejmie wsparciem Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz Centrum Kształcenia 
Zawodowego działające przy szkole.” . Planowane koszty ogółem projektu wynoszą 1.298.707,20 
zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.103 901,12 zł, z budżetu 
państwa 64.935,36 zł, a wymagany wkład własny w wysokości 10% będzie wynosić 129.870,72 zł.  

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. zadania: Zaprojektowanie zbiornika retencyjnego 
dla wód opadowych z budynku szkoły i terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Bieg terminu realizacji przedmiotu umowy zostaje zawieszony do 
czasu uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla ww. inwestycji.  

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. zadania Budowa placówki opiekuńczo-
wychowawczej w Swarzędzu. W dniu  4 listopada 2021 r., odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
Aquanet S.A., w celu omówienia możliwości podłączenia do sieci wodociągowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu. Przewidywany przez Aqanet S.A. czas wykonania sieci 
wodociągowej wynosi 16 tygodni, tj. do ok. 31.03.2022 r. Konsekwencją powyższego będzie 
konieczność przedłużenia realizacji inwestycji pn.: Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej 
w Swarzędzu, o około 2 miesiące. 
 
 
 
 
 

 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny  
Poznań, 23.11.2021 r.  


