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OP.0021.11.2021 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 22 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. 
 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 
W okresie od 22 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu, w tym: 
1. 22 listopada 2021 r., godz. 1215, w którym udział wzięli: 

Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński  
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 

2. 24 listopada 2021 r., godz. 1400, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński  
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Zastępca Skarbnika   Joanna Smolińska 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska 

3. 29 listopada 2021 r., godz. 1230, 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. 2 grudnia 2021 r., godz. 1200, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska 

5. 8 grudnia 2021 r., godz. 1100, 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. 10 grudnia 2021 r., godz. 1100, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta   Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska. 
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II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD POWIATU W POZNANIU: 
1. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania  zadania pn. Konserwacja ołtarza bocznego 

w kościele pw. św. Idziego w Modrzu przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Idziego w Modrzu. 
Parafia w Modrzu wykonała w terminie prace określone w umowie  z dnia 1.06.2021 r. na kwotę 
83.000,00 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 wnosi do niego uwag, 

2. w sprawie: umorzenia Piotrowi Pisuli  PESEL* prowadzącemu działalność  gospodarczą pod firmą 
POPIS z siedzibą w 61-587 Poznań, ul. Przemysłowa 24/13 należności Powiatu Poznańskiego  
w kwocie 4.457,60 zł (słownie cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem zł 60/100) z tytułu 
należnego Powiatowi Poznańskiemu odszkodowania oraz kosztów procesu, zasądzonych 
wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 29.11.2011 sygn. akt VII 
Cupr 651/11, 

3.  w sprawie: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonak na lata 
2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028. Opinia stanowi załącznik do uchwały, 

4. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert 
na powierzenie prowadzenia Punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 
terenie powiatu poznańskiego w 2022 roku oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.  
Zarząd Powiatu przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik do uchwały. 
Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert zgodnie z przyjętym Regulaminem. Ostateczną decyzję 
o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Poznaniu w drodze uchwały, która 
stanowić będzie podstawę do zawarcia umów i przekazania dotacji, 

5.  w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Skupio do uczestnictwa i wykonywania 
prawa głosu w imieniu Powiatu Poznańskiego w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A w dniu 1 grudnia 
2021 roku, 

6. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Kontynuacja remontu  
i restauracji sztucznej groty w zabytkowym parku w Chludowie, gm. Suchy Las – etap II przez 
Zgromadzenie Słowa Bożego – Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny. Zgromadzenie Słowa Bożego 
- Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny wykonało w terminie prace określone w umowie  
z 05.05.2021 r. na kwotę 35.000,00 zł i złożyło 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 wnosi do 
niego uwag, 

7. w sprawie: akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu akceptuje projekt 
umowy o podwykonawstwo nr 17/Swarzędz/2021 na kwotę brutto 162.000,00 zł, dotyczącej 
wykonania robót budowlano-montażowych, dla firmy ITT Aluminium Sp. z o.o., z siedzibą  
w Poznaniu (61-323) ul. Tarnowska 10c, 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, 

8. w sprawie: akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu akceptuje projekt 
umowy o podwykonawstwo nr 13/Swarzędz/2021 na kwotę brutto 114.750,00 zł, dotyczącej 
wykonania robót budowlano-montażowych, dla przedsiębiorcy Jacka Tomankiewicza 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Remontowo Wykończeniowa Perfect-
MAL Tomankiewicz Jacek, ul. Słoneczna 8, 62-640 Grzegorzew, 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 
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pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu  
ul. Cmentarna, 

9. w sprawie: akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu akceptuje projekt 
umowy o podwykonawstwo nr 19/Swarzędz/2021, na kwotę brutto 334.086,07 zł, dotyczącej 
wykonania robót budowlano-montażowych, dla przedsiębiorcy Tomasza Calika prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą Produkcja Handlowo-Usługowa LOGMET Tomasz Calik  
w Komorowie 98, 63-510 Mikstat, 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, 

10. w sprawie: akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu akceptuje projekt 
umowy o podwykonawstwo nr 18/Swarzędz/2021, na kwotę brutto 31.104,00 zł, dotyczącej 
wykonania robót budowlano-montażowych, dla przedsiębiorcy Ryszarda Korneluk prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą Ryszard Korneluk PHU Tynki Gipsowe Maszynowe  
w Przecławie, ul. Kwiatów Polnych 9, 64-514 Pamiątkowo, 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, 

11. w sprawie: akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu akceptuje projekt 
umowy o podwykonawstwo nr 20/Swarzędz/2021, na kwotę brutto 143.613,00 zł, dotyczącej 
wykonania robót budowlano-montażowych, dla firmy Dombka Sp. z o.o., z siedzibą w Wągrowcu 
(62-100) ul. Bobrownicka 15c, 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, 

12. w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na organizację koncertu w trakcie uroczystości 
wręczenia nagród starosty poznańskiego, który odbył się 9 grudnia 2021 r. w budynku przy  
ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 28.055,81 zł brutto na 
organizację ww. Koncertu. Organizację koncertu powierzono Pawłowi Dudzińskiemu, 
prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą LATE-SERVICE Paweł Dudziński, ul. Wiosenna 
1, 62-052 Komorniki, 

13. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz  
z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód drenażowych, opadowych  
i roztopowych do istniejącego kolektora melioracyjnego z terenu zabytkowego dworca  
w Skrzynkach. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Arkadiuszem 
Kaliskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AreQ Arkadiusz Kaliski w Dąbrowie  
(62-070), ul. Krańcowa 23, na wykonanie ww. operatu na kwotę 8.600,00 zł brutto, 

14. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Kolejowej  
w miejscowości Strykowo w gminie Stęszew zlokalizowanej na dz. nr ewid. 449/9, 449/10 i 449/13 
obręb Strykowo. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulicy 
Kolejowej zlokalizowanej na ww. działkach. Droga objęta wnioskiem uzupełnia sieć dróg służących 
miejscowym potrzebom, posiada utwardzoną nawierzchnię, a działki ewidencyjne, na których jest 
zlokalizowana stanowią własność gminy, co stanowi podstawę do zaliczenia jej do kategorii dróg 
gminnych, 

15. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej  
nr 322012P, m. Sierosław, gm. Tarnowo Podgórne. Zarząd Powiatu opiniuje negatywnie 
pozbawienie kategorii drogi publicznej gminnej nr 322012P, m. Sierosław, gm. Tarnowo Podgórne. 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  pozbawienie 
drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest 
możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. W myśl art. 4 
pkt 2 powyższej ustawy, gdzie droga jest to „budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 
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urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną  
do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym", zaliczeniu do kategorii 
dróg publicznych, powinny podlegać drogi będące budowlą. Jeśli drogi nie są budowlą zgodnie  
z powyższą definicją i nie posiadają utwardzonej nawierzchni, nie mogą one stanowić dróg 
publicznych. Przedmiotową drogę 322012P należy traktować jako budowlę, ponieważ jest 
utwardzona na odcinku ok 1 km. Ponadto w obowiązującym Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego przewidziana jest jako droga publiczna oznaczona m. In. K-L, 
K-D, KD-L, itd. Wskazuje się również na powołanie się przez Wnioskodawcę na błędny art. 6a ust.1 
ustawy o drogach publicznych, który dotyczy dróg powiatowych, natomiast przedmiotowa droga 
322012P jest drogą gminną. Jednocześnie wskazuje się na konieczność uporządkowania stanu 
prawnego wszystkich dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne i jednoznaczne wyodrębnienie 
sieci dróg publicznych gminnych, 

16. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, należnego 
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nr ZP.272.00059.2020 - Części nr 2 z dnia 16.12.2020 r., 
której przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie budynku wraz  
z terenem przyległym położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.  Zarząd Powiatu, w związku 
ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonej na mocy przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na podstawie § 11 ust. 1 pkt 
2 lit. b Umowy nr ZP.272.00059.2020 - Część nr 2 z dnia 16.12.2020 r., wyraził zgodę na dokonanie 
z dniem 01.01.2022 r. zmiany wysokości wynagrodzenia, należnego Konsorcjum firm pod 
nazwami:  

 1) MAKROPOL Sp. z o.o.,  
 2) Partner - MAKROPOL TP Sp. z o.o., 
 3) Partner - MAKROPOL PL Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Poznaniu (60-831) przy ul. Zacisze 8,  

z tytułu świadczenia usługi polegającej na całodobowej ochronie budynku wraz z terenem 
przyległym położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8. Łączna wartość zamówienia wyniesie: 
676.520,52 zł brutto, w tym należny podatek VAT. 
Wartość zamówienia z podziałem na poszczególne lata: 
- rok 2021 - 324.462,60 zł brutto, w tym należny podatek VAT, 
- rok 2022 - 352.057,92 zł brutto ,w tym należny podatek VAT, 

17. w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 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. Zarząd Powiatu 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez Konsorcjum: 

- Lider - Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL, Pomoc Drogowa Andrzej 
Mocydlarz, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań, 

- Partner - AUTO - CHARA Pomoc Drogowa, Transport Specjalny Marian Chara, ul. Grzybowa 31, 
 61-472 Poznań, 

- Partner - PERS Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las, 
- Partner - MOCY - HOL Marcin Mocydlarz, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań. 

Wykonawca, na potrzeby porównania i oceny ofert, zaproponował realizację zamówienia za cenę 
1.359.440,00 zł brutto, z czasem dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu wydania dyspozycji 
usunięcia pojazdu wynoszącym 50 minut. 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 1.01.2022 r., 

18. w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na działania informacyjno-promocyjne związane 
z produkcją i emisją spotów radiowych z życzeniami bożonarodzeniowymi starosty poznańskiego. 
Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie 8.846,18 zł brutto na: 
a) nagranie spotu radiowego z życzeniami starosty poznańskiego w kwocie 369,00 zł (Meloradio, 

Eurozet Sp. z o.o.), 
b) emisję spotu radiowego w kwocie 1.845,00 zł (Meloradio, Eurozet. Sp. z o.o), 
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c) emisję spotu radiowego w kwocie 1.230,00 zł (Radio Emaus, Święty Wojciech Dom Medialny), 
d) emisję spotu radiowego w kwocie 1.500,00 zł (Radio Wielkopolska, K2 WIN Sp. z o.o.), 
e) emisję spotu radiowego w kwocie 3.902,18 zł (Radio Eska Poznań i Vox Poznań, Time S.A.). 
Powyższe działania emitowane będą na podstawie mediaplanów ustalonych z każdym  
z podmiotów, w okresie 18-25.12.2021 r., 

19. w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie z wolnej ręki, postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących,  
2. Zatwierdzenie Niezbędnych Warunków Zamówienia, 3. Powołanie komisji przetargowej.  
Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się JM Data Sp. z o.o. Sp. K., ul. Zwoleńska 65A,  
04-761 Warszawa, 

20. w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na przygotowanie materiałów filmowych do 
emisji w Telewizji WTK dotyczących wręczenia „Nagród Starosty Poznańskiego”. Zarząd Powiatu  
postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie 9.778,50 zł na przygotowanie materiałów 
filmowych do emisji w Telewizji WTK dotyczących wręczenia nagród starosty poznańskiego, 

21. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Konserwacja prospektu 
organowego w kościele pw. św. Trójcy w Stęszewie przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Trójcy 
w Stęszewie. Parafia wykonała w terminie prace określone w umowie  z 01.06.2021 r. na kwotę 
45.000,00 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 wnosi do niego uwag, 

22. w sprawie: zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za rok 2021 i 2022. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na zawarcie umowy z KPW Audytor Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 25C/410, 90- 350 Łódź  
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., 

23. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na malowanie pomieszczeń nr 018 i 030  
w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy 
ze spółką TWM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-544), ul. Żeromskiego 9 na zadanie  
pn.: Malowanie pomieszczeń nr 018 i 030 w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Wartość 
usługi ustalono na kwotę 8.830,93 zł, 

24. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie, dotyczącej zadania pn.: Naprawa 
pokrycia dachów internatu, kuchni i łącznika Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie,  
ul. Topolowa 2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian zapisów w Umowie  
nr ZP.272.00041.2021, zawartej w dniu 28 września 2021 r. z Przedsiębiorcą Juliuszem 
Szymanowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Juliusz Szymanowski  
w Owińskach (62-005), ul. Poznańska 3e/2, dla  ww. zadania, dotyczących: 
1) zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, 
2) podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie zwiększonego zakresu przedmiotu umowy,  

o kwotę brutto 11 045,38 zł, tj.: do wysokości brutto 226 408,66 zł,  
3) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 14 grudnia 2021 r. 
W trakcie realizacji inwestycji wynikła konieczność wykonania prac nieprzewidzianych  
w dokumentacji projektowej i nie objętych przedmiarem robót, tj.: częściowe usunięcie starej 
papy, rozbiórka obróbek blacharskich, utylizacja papy, demontaż komina, wyrównanie 
powierzchni dachu, wymiana wsporników kominowych, dostawa i montaż masztu antenowego. 
Realizacja ww. prac jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

25. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn.: Remont dachu budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Zarząd Powiatu 
wyraził  zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Marianem Wojciechowskim, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą Biuro Obsługi Budownictwa Wojciechowski Marian  
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w Murowanej Goślinie (62-095), ul. Poznańska 46, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją ww. zadania. Wartość prac ustalono na kwotę 23.985,00 zł, 

26. w sprawie: ogłoszenia Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego  
w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony  
i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności. Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza 
Otwarte Konkursy Ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie: edukacji, kultury  
i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz 
ratownictwa i ochrony ludności. Oferty można składać od 25.11.2021 r. do 15.12.2021 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 stycznia 2022 r., 

27. w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w ramach 
zadania polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy  
nr ZP.272.00037.2019 z dnia 26.11.2019 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Modernizacja 
zabytkowego dworku, zlokalizowanego w Skrzynkach, Plac Parkowy 1, na potrzeby ośrodka 
szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia Niezbędnych 
Warunków Zamówienia 3. Powołania komisji przetargowej. Termin wykonania zamówienia 
zaplanowany został na okres 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do wzięcia udziału  
w negocjacjach zaprasza się Firmę Budowlaną DOTA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Perzycka 22, 60 -182 
Poznań,  

28. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Konserwacja i realizacja 
polichromii ściennych w prezbiterium w pasie od posadzki do gzymsów pod oknami oraz 
malowanie ścian nawy głównej, nawy bocznej, prezbiterium i kruchty w kościele pw. Św. Jadwigi 
i św. Jakuba Apostoła w Lusowie przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jakuba Apostoła  
w Lusowie. Parafia w Lusowie wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia  
12.05.2021 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania zadania na kwotę 40.000,00 zł, 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 do 
niego uwag, 

29. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie ugody pozasądowej z NTT Technology Sp. z o.o. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ugody pozasądowej ze spółką NTT Technology Sp. z o.o.  
z siedzibą w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa-Wesoła, 

30. w sprawie: wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie wykonywania części umowy  
nr ZP.272.00042.2021 z dnia 28.09.2021 r. w zakresie świadczenia usług konserwacyjno-
serwisowych wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
czasowe zawieszenie wykonywania części Umowy nr ZP.272.00042.2021 w zakresie świadczenia 
usług konserwacyjno-serwisowych wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych, zawartej w dniu 
28.09.2021 r., pomiędzy Powiatem Poznańskim, a firmą KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 
POLSKA Sp. z.o.o. Zawieszeniu ulega wykonanie następujących postanowień Umowy: 
1) § 1 ust 1. pkt 1 Umowy, dotyczący dostawy, instalacji i konfiguracji 11 szt. urządzeń 

wielofunkcyjnych. 
2) § 2 ust 1. Umowy, dotyczący terminu dostarczenia, instalacji i konfiguracji 11 szt. urządzeń 

wielofunkcyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy. 
3) § 2 ust. 3 Umowy, dotyczący terminu świadczenia usług konserwacyjno-serwisowych, 

dostarczania materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych oraz ich wymiany dla 11 szt. 
urządzeń wielofunkcyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 lit d) Umowy. 

Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Wydziału Informatyki Pana Piotra Springera do złożenia  
w imieniu Powiatu Poznańskiego oświadczenia o wznowieniu wykonywania części umowy po 
ustaniu przyczyn jej zawieszenia, 

31. w sprawie: wyrażenia zgody na zawieszenie wykonywania Umowy nr ZP.272.00047.2021 z dnia 
14.10.20921 r. w zakresie dostawy serwerów wraz z systemem operacyjnym oraz 
oprogramowaniem do wirtualizacji mocy obliczeniowej i zarzadzania klastrem wirtualizacyjnym 
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarząd Powiatu wyraził Wyraża się zgodę na 
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zawieszenie wykonania Umowy nr ZP.272.00047.2021 w zakresie dostawy serwerów wraz  
z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem do wirtualizacji mocy obliczeniowej  
i zarządzania klastrem wirtualizacyjnym dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zawartej 
w dniu 14.10.2021 r., pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Panem Mirosławem Wiszniowskim, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą IT- PARTNER Mirosław Wiszniowski. Zarząd 
Powiatu upoważnił Dyrektora Wydziału Informatyki Pana Piotra Springera do złożenia w imieniu 
Powiatu Poznańskiego oświadczenia o wznowieniu wykonania umowy po ustaniu przyczyn jej 
zawieszenia, 

32. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 5 do umowy nr ZP.272.00032.2020 o dostawę 
i dystrybucje energii elektrycznej, z dnia 9.10.2020 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie 
Aneksu nr 5 do umowy o dostawę i dystrybucję energii elektrycznej nr ZP.272.00032.2020 z dnia 
09.10.2020 r., z ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-201), ul. Górecka 1. Trwa realizacja zadania 
pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu przy 
 ul. Cmentarnej. W celu zapewnienia funkcjonowania jednostki, niezbędne jest podłączenie jej do 
sieci oraz zawarcie umowy kompleksowej na dostawę i dystrybucję energii. W związku  
z powyższym zaistniała konieczność zawarcia Aneksu nr 5 do umowy o dostawę i dystrybucję 
energii elektrycznej nr ZP.272.00032.2020 z dnia 9.10.2020 r., zawartej z ENEA S.A. z siedzibą  
w Poznaniu (60-201), ul. Górecka 1, uwzględniającego nowy punkt poboru, 

33. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Prace konserwatorskie 
zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele  pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika przy  
ul. Poznańskiej 57, 60-185 Skórzewo przez parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Marcina i św. 
Wincentego Męczennika w Skórzewie.  Parafia wykonała w terminie prace określone w umowie  
z dnia 4.05.2021 r. na kwotę 30.000,00 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 wnosi 
uwag, 

34. w sprawie: akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (15/Swarzędz/2021). Zarząd Powiatu 
akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo nr 15/Swarzędz/2021, na kwotę 124.200,00 zł 
brutto,  dotyczącej wykonania robót budowlano-montażowych, dla firmy RGB Sp. z o. o., z siedzibą 
we Wrocławiu (52-204) ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 58/4, przedstawiony Powiatowi 
Poznańskiemu przez Wykonawcę - Ekspertis Budownictwo Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu 
(61-021), ul. Nieszawska 1, zgodnie z umową nr ZP.272.00005.2021 z dnia 8.04.2021 r., dla zadania 
pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu  
ul. Cmentarna,  

35. w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 r. 
prowadzenia Punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór 
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Punktów 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego w roku 2022, wraz z preliminarzem wydatków 
z budżetu Powiatu Poznańskiego na 2022 r. z działu 755, rozdziału 75515 § 2360, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz ofert odrzuconych z przyczyn formalnych stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały. W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęło łącznie 49 ofert, w tym 25 
ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i 24 oferty na świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego. Spośród złożonych ofert wymagania formalne, określone  
w ogłoszeniu o konkursie spełniało 39 ofert, a 10 ofert zostało odrzuconych ze względu na błędy 
formalne, 

36. w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 32 od km 
146+800 do km 147+600 poprzez budowę rowów drogowych”. Zarząd Powiatu w Poznaniu 
opiniuje pozytywnie ww. Inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie art. 11b ust.1a 
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ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych, 

37. w sprawie: udzielenia pracownikowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu upoważnienia w zakresie przeglądania akt ksiąg wieczystych. Zarząd Powiatu 
upoważnił Panią Joannę Śmigiel, pracownika Wydziału Gospodarowania Mieniem Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, do przeglądania akt księgi wieczystej KW Nr P01P/00111431/5. 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu i znajdujących się w niej 
dokumentów oraz sporządzaniu ich fotokopii,  

38. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu 
Lenie Noszczyńskiej do reprezentowania Powiatu Poznańskiego przez sądami i organami 
egzekucyjnymi w sprawach należących do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy  
w Poznaniu, 

39. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu 
Magdalenie Tymczuk do reprezentowania Powiatu Poznańskiego przez sądami i organami 
egzekucyjnymi w sprawach należących do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy  
w Poznaniu, 

40. w sprawie: wyrażenia zgody Zespołowi Szkół nr 2 w Swarzędzu na zawarcie kolejnej umowy 
użyczenia pomieszczenia znajdującego się w budynku zlokalizowanym na działce nr 838  
w Swarzędzu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę Zespołowi Szkół nr 2 w Swarzędzu na zawarcie umowy 
użyczenia pomieszczenia szkolnego o pow. 12,27 m2 znajdującego się na pierwszym piętrze 
budynku, zlokalizowanego na nieruchomości położonej na terenie gminy Swarzędz, oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako: obręb 0001 Swarzędz, ark. mapy 10, działka nr 838, zapisanej w księdze 
wieczystej KW nr P02P/00013100/6, w celu zapewnienia opieki pielęgniarskiej nad uczniami  
II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu. 
Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 
nr 2 w Swarzędzu. Umowa użyczenia zawarta zostanie na czas oznaczony od dnia  
1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. z Panią Beatą Rospendą prowadzącą działalność 
gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Beata Rospenda GEMUMED  
z siedzibą w Swarzędzu (62-020) na os. Edwarda Raczyńskiego 9. Szczegółowy sposób i zakres 
korzystania z nieruchomości w części objętej dzierżawą określi umowa użyczenia, 

41. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2020 r. przez 
Powiat Poznański Gminie Mosina na dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej nr 699  
w relacji Mosina – Puszczykowo-  Kórnik. Środki na dotacje w formie pomocy finansowej 
udzielanej na dofinansowanie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w budżecie 
Powiatu Poznańskiego na 2020 r., zabezpieczono na realizację przedmiotowego zadania w sposób 
następujący: 
1) Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 
§2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 
Przyznano kwotę: 130.000,00, Wykorzystano kwotę: 129.970,40 zł 
Po zapoznaniu się z załączonymi dokumentami rozliczeniowymi z udzielonej dotacji stwierdza się 
prawidłowość rozliczenia dotacji, 

42. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2020 r. przez 
Powiat Poznański Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie zadania publicznego  
pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – na obszarze 
oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – 
dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Środki na dotacje w formie pomocy 
finansowej udzielanej na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich 
kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez 
zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
(PKM)" - w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2020 r., zabezpieczono na realizację 
przedmiotowego zadania w sposób następujący: 
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1) Rozdział 60001 - Lokalny transport zbiorowy 
§2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 
Przyznano kwotę: 1.291.812,14 zł, Wykorzystano kwotę: 1.270.088,55 zł. 
Po zapoznaniu się z załączonymi dokumentami rozliczeniowymi z udzielonej dotacji stwierdza się 
prawidłowość rozliczenia dotacji, 

43. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2020 r. przez 
Powiat Poznański Gminie Swarzędz Gminie Swarzędz na dofinansowanie funkcjonowania linii 
autobusowej nr 489 w relacji Kleszczewo – Siekierki Wlk.-Gowarzewo-Swarzędz. Środki na dotacje 
w formie pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie funkcjonowania lokalnego transportu 
zbiorowego w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2020 r., zabezpieczono na realizację 
przedmiotowego zadania w sposób następujący: 
1) Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 
§2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 
Przyznano kwotę: 50,220,00 zł , Wykorzystano kwotę: 33.430,91 zł 
Po zapoznaniu się z załączonymi dokumentami rozliczeniowymi z udzielonej dotacji stwierdza się 
prawidłowość rozliczenia dotacji, 

44. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2020 r. przez 
Powiat Poznański Gminie Swarzędz na dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej nr 485 
w relacji Swarzędz – Jasin – Biskupice – Pobiedziska 
Środki na dotacje w formie pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie funkcjonowania 
lokalnego transportu zbiorowego w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2020 r., zabezpieczono na 
realizację przedmiotowego zadania w sposób następujący: 
1) Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 
§2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 
Przyznano kwotę: 150.000,00 zł, Wykorzystano kwotę: 139.502,03 zł. 
Po zapoznaniu się z załączonymi dokumentami rozliczeniowymi z udzielonej dotacji stwierdza się 
prawidłowość rozliczenia dotacji, 

45. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Laptopa Dell Latitude 3510. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę się zawarcie umowy użyczenia ze Związkiem Powiatowo-Gminnym „Wielkopolski Transport 
Regionalny" z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie Laptop Dell Latitude 3510, SN: 
1D7B963, kod kreskowy: 0000019012, stanowiący własność Powiatu Poznańskiego. Umowa 
zostanie zawarta na okres 3 miesięcy od dnia podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 
2021 r., 

46. w sprawie: zmiany uchwały nr 2204/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 13 maja 2021 r.  
w sprawie: przyznania Gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miasta Powiatu Poznańskiego w 2021 r. zmienionej uchwałami Zarządu 
Powiatu w Poznaniu nr 2254/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. i 2621/2021 z dnia  8 listopada 2021 
r., 

47. w sprawie: udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych 
lub zabitych w miejscach publicznych na obszarze powiatu poznańskiego w 2022 r. Zarząd Powiatu 
postanawił się udzielić na rok 2022 zamówienia firmie Universum Spółdzielnia Pracy z siedzibą  
w Poznaniu, ul. Woźna 15a, na świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub 
zabitych w miejscach publicznych na obszarze powiatu poznańskiego, do wskazanego przez 
właściwy organ (prokurator, policja) zakładu medycyny sądowej lub najbliższego szpitala 
mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu. Na realizację zamówienia przeznacza 
się kwotę 8.000,00 zł brutto z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2022, 

48. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert 
na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na 
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prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu 
samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2022 roku, 

49. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert 
na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na „Realizacji zadań izby wytrzeźwień 
dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2022 r., 

50. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy, dotyczącej świadczenia usług 
telekomunikacyjnych, polegających na zapewnieniu łączności komórkowej i przesyłu danych dla 
potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do umowy  
nr WA.2630.2.00014.2019, zawartej w dniu 31.10.2019 r. z ORANGE Polska S.A., al. Jerozolimskie 
160, 02-326 Warszawa na świadczenie usług telekomunikacyjnych, polegających na zapewnieniu 
łączności komórkowej i przesyłu danych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zmiana 
wydłużenia terminu realizacji do dnia 30.10.2023 r., 

51. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy, dotyczącego tłumaczenia 
dokumentów w trybie zwykłym, pisemnym dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr WA.2601.4.00119.2020, zawartej 
w dniu 21.12.2020 r. z DAG-CENTER Dagmara Ewa Oprzyńska-Pacewicz z siedzibą przy  
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego nr 5, lok. 18, 10-506 Olsztyn na świadczenie tłumaczenia 
dokumentów w trybie zwykłym, pisemnym dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji umowy do dnia 30.06.2022 r., 

52. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy, dotyczącej świadczenia usług 
telefonicznych polegających na świadczeniu usług telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem 
technologii komutacji łączy w sieci PSTN dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr WA.2630.4.00003.2019, zawartej w dniu 
01.04.2019 r. z INEA S.A., ul, Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań na świadczenia usług 
telefonicznych polegających na świadczeniu usług telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem 
technologii komutacji łączy w sieci PSTN dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zmiana 
dotyczy wydłużenia terminu realizacji do dnia 31.03.2023 r., 

53. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. Karta 
opisu stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W sprawie: szczegółowych zasad 
przeprowadzenia naboru, w zakresie nieuregulowanym w uchwale stosuje się odpowiednio 
przepisy Zarządzenia Nr 81/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: regulaminu przeprowadzania 
naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu, 

54. w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargowym na remont dachu budynku Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu, ul. Słowackiego 8. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
Konsorcjum: 
- Lider - Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o. o., Sp. k., ul. Dąbrowskiego 138/3, 

60-577 Poznań, 
- Partner - ART - BUD ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ INŻ. 

ARTUR PRZYBYLSKI, Plac Waryńskiego 8/3, 60-579 Poznań, w której zaproponowano 
wykonanie zamówienia za kwotę 1.242.478,20 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się udzielić 
84 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin wykonania zamówienia zaplanowany 
został na okres 4 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, 

55. w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę, montaż oraz konfigurację bezprzewodowego 
systemu konferencyjnego wraz ze szkoleniem pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Zarząd Powiatu  zatwierdził wybór oferty złożonej przez MWC Sp. z o.o., ul. Kowalewicka 12,  
60-002 Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 258.726,47 zł brutto. 
Na wykonanie zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 236.160,00 zł brutto. W 
budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki finansowe niezbędne do wykonania zadania. 
Termin wykonania zamówienia zaplanowany został na okres 28 dni kalendarzowych od daty 
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podpisania umowy, 
56. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont elewacji budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kolejowej 2 w Dopiewie przez Krystynę Adaszewską oraz 
Pana Andrzeja Adaszewskiego. Pani Krystyna Adaszewska oraz Pan Andrzej Adaszewski wykonali 
w terminie prace określone w umowie z 20.05.2021 r. na kwotę 40.000,00zł i złożyli 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 wnosi do niego uwag, 

57. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Luboń, budynek willowy przy 
 ul. Armii Poznań nr 51 wg projektu Hansa Poelziga (pocz. XX w.): wymiana pokrycia dachowego – 
etap II przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu 
wykonała w terminie prace określone w umowie z 1.06.2021 r. na kwotę 150.000,00zł brutto  
i złożyła sprawozdanie z wykonania ww. 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 do niego  uwag, 

58. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont dachu - wymiana 
pokrycia dachowego - na budynku dawnego dworca kolejowego obecnie budynek mieszkalny i na 
budynku gospodarczym z szaletami obecnie budynek gospodarczy. Strykowo, ul. Kolejowa 8 przez 
Pana Mariana Łukasika. Pan Marian Łukasik wykonał w terminie prace określone w umowie  
z 4.05.2021 r. na kwotę 50.000,00 zł brutto i złożył sprawozdanie z 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 wnosi do niego uwag, 

59. w sprawie: zmiany uchwały nr 10905/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2021 r. 
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego na 
2021 r. Zmienia się załącznik do uchwały nr 1905/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia  
7 stycznia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu 
poznańskiego na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik obecnej uchwały, 
W 2021 r., zgodnie z zatwierdzonym w uchwale nr 1905/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia  
7 stycznia 2021 r. planem kontroli, Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził 19 z 21 
zaplanowanych kontroli problemowych w zakresie prowadzenia okresowych inwentaryzacji przez 
jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego, w tym w szczególności drogą spisu z natury 
środków trwałych i wyposażenia. W związku z intensyfikacją rozwoju epidemii COVID-19 uchwała 
przewiduje korektę planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego 
prowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli zatwierdzonego uchwałą nr 1905/2021 Zarządu 
Powiatu w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2021 r. poprzez wykreślenie w załączniku do uchwały w § 6 
w tabeli pozycji 18 i 19. Kontrole problemowe, z wykreślonych pozycji, tj. w  Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Poznaniu w zakresie prowadzenia okresowych inwentaryzacji przez jednostki organizacyjne 
Powiatu Poznańskiego, w tym w szczególności drogą spisu z natury środków trwałych  
i wyposażenia nie zostaną przeprowadzone w 2021 roku, 

60. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek o nr ewid. 
723/2, 728/1, 718/4, 728/2 i 718/6 obręb Puszczykowo Stare w m. Puszczykowo. Zarząd Powiatu 
w Poznaniu opiniuje negatywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych ww. Działek. Ww. działki 
stanowią jedynie gruntowy pas terenu wydzielony do poruszania się pojazdów i pieszych lub 
wyłącznie teren zielony/polny, wobec czego nie mogą zostać zaliczone do kategorii dróg 
gminnych, 

61. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej  zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek o nr ewid.  
1017/22, 1017/15, 1017/17, 1017/19, 1017/9, 1018., 1019/11 i 1017/3w m. Puszczykowo. Zarząd 
Powiatu w Poznaniu opiniuje negatywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych ww. Działek.  
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Ww. działki stanowią jedynie gruntowy pas terenu wydzielony do poruszania się pojazdów  
i pieszych lub wyłącznie teren zielony/polny, wobec czego nie mogą zostać zaliczone do kategorii 
dróg gminnych, 

62. w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi  
i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego dla Pracowni przedmiotowych, zlokalizowanych  
w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, Os. Mielżyńskiego 5A,  
z podziałem na 6 części. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Postępowanie 
dotyczy: 
- Część nr 1 - Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych; 
- Część nr 2 - Pracownia technik spajania metali; 
- Część nr 3 - Pracownia obróbki ręcznej i montaż; 
- Część nr 4 - Pracownia elektrotechniki i elektroniki; 
- Część nr 5 - Pracownia dokumentacji i sterowania systemów OZE/KNX; 
- Część nr 6 - Pracownia systemów energetyki odnawialnej, 

63. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie szkół podstawowych prowadzonych przez Powiat 
Poznański w latach 2021-2022 do programu Laboratoria Przyszłości. Szczególne warunki 
dotyczące ww. przedsięwzięcia zwarte są w Uchwale nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 
2021 r. w sprawie: wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu 
terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria Przyszłości". 
Wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości jest udzielane na podstawie art. 65 ust. 
28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania CONVID-19, 

64. w sprawie: upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu do składania w imieniu  
Powiatu Poznańskiego oświadczeń woli w zakresie samodzielnego reprezentowania Powiatu 
Poznańskiego w związku z udziałem w latach 2021-2022 w programie  Laboratoria Przyszłości. 
Zarząd Powiatu upoważnił Monikę Lis - Nożyńską, Dyrektora Wydziału Edukacji, do samodzielnego 
reprezentowania Powiatu Poznańskiego, w tym do składania oświadczeń woli oraz wiedzy  
w imieniu Powiatu Poznańskiego, w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki (Minister) we 
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w związku z udziałem  
w latach 2021-2022 w programie Laboratoria Przyszłości ustanowionym Uchwałą nr 129 Rady 
Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań 
jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - 
„Laboratoria Przyszłości". Pełnomocnictwo w szczególności obejmuje umocowanie do: 
sporządzania i złożenia wniosków szkół podstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański  
w ramach programu Laboratoria Przyszłości, wraz z oświadczeniami do wniosków o wsparcie 
finansowe zgodnie z ww. Uchwałą, składania oświadczeń woli i wiedzy (w tym deklaracji, 
wyjaśnień) w związku ze złożonymi wnioskami o wsparcie finansowe w ramach programu 
Laboratoria Przyszłości, 

65. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 
ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę prasy codziennej i publikacji dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu firmie GRAMOND PRESS S.A. ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego firmie GRAMOND PRESS S.A. 
Oddział w Poznaniu, ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, wartość przedmiotu umowy wynosi 
53.091,91 brutto, 

66. w sprawie: ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na 
realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2022 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury 
fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony 
ludności. Zgłoszenia można składać do  dnia 14 grudnia 2021 r., 
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67. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia telefonu komórkowego Samsung 
Galaxy A50 dla potrzeb Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia telefonu komórkowego w związku  
z wydłużonym procesem organizacji Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski 
Transport Regionalny”. Umowa zostanie zawarta na okres 3 miesięcy od dnia podpisania, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 września 2021 r., 

68. 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 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 Budowalną DOTA Sp. z o.o. Sp. K., ul. Perzycka 22, 60-182 Poznań, który 
zaproponował realizację zamówienia za kwotę 527.055,60 zł brutto, 

69. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych Spółce Eden Springs Sp. z o.o. ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa 
Górnicza. Zarząd Powiatu wyraził się zgodę na udzielenie zamówienia publicznego ww. spółce na 
sukcesywną dostawę wody pitnej, kubeczków jednorazowych, wynajem dystrybutorów oraz ich 
sanityzację w okresie 1.01.2022 – 31.12.2022, dla obiektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu   
przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 oraz fili Wydziału Komunikacji i Transportu  
w Pobiedziskach przy ul. Kościuszki 4, Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25, Stęszewie przy  
ul. Poznańskiej 20 i Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 53. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 
49.831,64 zł brutto, 

70. 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 w Poznaniu 
postanowił przekazać pojazd wycofany z eksploatacji – VW Lupo, BKC9193, do demontażu w stacji 
demontażu powadzonej przez przedsiębiorcę PERS Roman Pers, z siedzibą 62-002 Suchy Las,  
ul. Szkółkarska 4 oraz upoważnia wyżej wymienionego przedsiębiorcę do odbioru z miejsca 
przechowywania i wykonywania demontażu pojazdu  wobec którego orzeczono przepadek na 
rzecz Powiatu Poznańskiego, 

71. w sprawie: podtrzymania stanowiska wyrażonego w opinii do projektu Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-
2029. Zarząd Powiatu w Poznaniu podtrzymał stanowisko wyrażone w opinii do projektu 
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2025  
z perspektywą na lata 2026-2029, w której organ wykonawczy gminy uwzględnił uwagi określone 
w opinii Zarządu Powiatu w Poznaniu przedstawionej w uchwale nr 2524/2021 z dnia  
7 października 2021, 

72. w sprawie: przekazania treści oraz zawartości graficznej strony internetowej Szlaku Kulinarnego 
„Smaki Powiatu Poznańskiego” wraz z autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami 
pokrewnymi do niej Instytutowi Skrzynki. Zarząd Powiatu przekazał treści oraz zawartości 
graficznej strony internetowej Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego” wraz  
z autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do niej Instytutowi Skrzynki – 
Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu 
Poznańskiego. Instytucja Kultury udzieli powiatowi poznańskiemu nieodpłatnej licencji na 
korzystanie z logotypu Szlaku Kulinarnego  „Smaki Powiatu Poznańskiego” będącego elementem 
ww. strony internetowej, 

73. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Konserwacja i restauracja 
barokowej obudowy ołtarzowej z 2 ćw. XVIII w. wraz z krucyfiksem z kościoła pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Owińskach przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskach. 
Parafia wykonała w terminie prace określone w umowie z 6.05.2021 r. na kwotę 35.000,00 zł 
brutto i złożyła sprawozdanie z wykonania ww. zadania wraz z protokołem odbioru prac 
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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, 

74. w sprawie: zmiany uchwały nr 2204/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 13 maja 2021 r.  
w sprawie: przyznania Gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2021 r. zmienionej uchwałami Zarządu Powiatu 
w Poznaniu nr 2254/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., 2621/2021 z dnia 8 listopada 2021 r.  
i 2719/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. Powiat współfinansuje w roku bieżącym wykonanie zadań 
remontowych na drogach powiatowych na terenie miasta Mosina, Puszczykowo i Pobiedziska.  
Zmiana dotyczy  zmiany terminów  przekazania środków na dodatkowe  zadania, 

75. w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa drogi dojazdowej od ul. Tysiąclecia 
do ul. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach”. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 
inwestycję dotyczącą ww.  projektu.  Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z  art. 11b ust. 
1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w  zakresie dróg publicznych, 

76. w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa węzła komunikacyjnego w rejonie 
ulicy Tysiąclecia na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach”. Zarząd 
Powiatu pozytywnie zaopiniował  inwestycję dotyczącą ww. projektu. Wniosek zawiera wszystkie 
elementy zgodnie z  art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w  zakresie dróg publicznych, 

77. w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa obwodnicy Swarzędza – etap I,  
odc. od ul. Rabowickiej w Jasinie do ul. Średzkiej w Rabowicach”. Zarząd Powiatu w Poznaniu 
pozytywnie zaopiniował inwestycję dotyczącą ww. projektu. Wniosek zawiera wszystkie elementy 
zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w  zakresie dróg publicznych, 

78. w sprawie: bezpłatnego udostępnienia do korzystania Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą  
w Dopiewie nieruchomości Powiatu Poznańskiego położonej na terenie gminy Dopiewo, obręb 
Trzcielin, ark. Mapy 1, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie numerami 284/19, 
284/23, 303/3 i 303/4, celem przeprowadzenia szkoleń ratowniczych dla grup poszukiwawczo-
ratowniczych wraz z udziałem psów. Zarząd Powiatu postanowił bezpłatnie udostępnić 
nieruchomość Powiatu Poznańskiego położoną w Lisówkach , ob. Trzcielin, dz. 284/19, 284/23, 
303/3 i 303/4  do korzystania OSP w Dopiewie celem przeprowadzenia szkoleń ratowniczych dla 
grup poszukiwawczo-ratowniczych wraz z udziałem psów. Zasady przeprowadzania szkoleń 
ratowniczych zostaną określone w porozumieniu. Porozumienie zostanie zawarte na czas 
oznaczony jednego roku, tj. od dnia 15 grudnia 2021 r, do dnia 14 grudnia 2022 r., 

79. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Wojciechem Stolarczykiem 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FALO Nieruchomości w przedmiocie 
administrowania w 2022 roku nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, w której 
Powiat Poznański posiada udział w wysokości 25/100 części w prawie użytkowania wieczystego 
gruntu stanowiącego działki o numerach 35/2 oraz 34/3, a także udział w wysokości 25/100 części 
w prawie własności nieruchomości budynkowej posadowionej na wspomnianym gruncie. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy w przedmiocie administrowania w 2022 roku 
nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Zielonej 8. Umowa dotyczy zleceniobiorcy Pana 
Wojciecha Stolarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FALO Nieruchomości  
i zostanie zawarta na czas określony od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Miesięczna wartość 
zamówienia dla udziału powiatu poznańskiego wyniesie 1.116,95 zł brutto w tym podatek VAT, 

80. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Karoliny Nowak, nauczycielki ZS 
nr 1 w Swarzędzu. Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów w wysokości 400,00 zł zostały 
zabezpieczone w budżecie powiatu na 2021 rok, 
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81. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
Zarząd Powiatu powołał Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Kamili Grobelskiej oraz dla Pani 
Katarzyny Stodolnej, nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach. Środki finansowe na wynagrodzenia ekspertów w wysokości 800,00 
zł zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 2021 rok,  

82. w sprawie: wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie wykonywania Umowy Nr ZP.272.00063.2021 
z dnia 8.12.2021. w zakresie dostawy , montażu oraz konfiguracji bezprzewodowego systemu 
konferencyjnego wraz ze szkoleniem. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na czasowe zawieszenie 
wykonywania umowy nr ZP.272.00063.2021 zawartej w dniu 8.12.2021 pomiędzy Powiatem 
Poznańskim, a firmą MWC Sp. z o.o., ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań, w związku  
z okolicznościami związanymi z COVID-19, m. im. z opóźnieniami w produkcji związanymi  
z czasowym zamknięciem  fabryk oraz wahadłowym czasem pracy, problemami logistycznymi oraz 
restrykcjami  nakładanymi na przedsiębiorców, które przyczyniły się do znacznego niedoboru 
urządzeń  dostępnych we ofercie produktowej Wykonawcy. Zarząd Powiatu upoważnił  Dyrektora 
Wydziału Informatyki Piotra Springera do złożenia w imieniu powiatu poznańskiego oświadczenia 
o wznowieniu wykonywania umowy po ustaniu przyczyn jej zawieszenia, 

83. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego 
porozumienia dotyczącego powierzenia czynności kontrolnych i ustalenia wysokości kosztów 
związanych z prowadzonym nadzorem nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli 
pojazdów. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Dyrektorem 
Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie w sprawie: powierzenia czynności 
kontrolnych w ramach sprawowanego przez Starostę nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Na 
realizację zadania przeznacza się środki finansowe w wysokości 49.000,00 zł,  

84. w sprawie: podpisania umowy na dostęp do internetowej platformy zakupowej OPEN NEXUS, 
umożliwiającej przeprowadzenie postępowań w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień Publicznych. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą Open 
Nexus Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, na świadczenie usługi 
dostępu do internetowej platformy zakupowej OPEN NEXUS na potrzeby Biura Zamówień 
Publicznych. Całkowity koszt zakupu wyniesie  8.954,40 zł brutto, 

85. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont i renowacja murów 
wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) – etap III przez Polską 
Akademię Nauk Bibliotekę Kórnicką. Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka wykonała  
w terminie prace określone w umowie z dnia 4.05.2021 r. na kwotę 274.047,26 zł brutto 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, 

86. w sprawie: wyboru okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych. Zarząd Powiatu dokonał wyboru wskaźnika siedmioletniego,  
do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji  dochodów bieżących powiększonych o dochody ze 
sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących, wymagany 
do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, mający 
zastosowanie do lat 2022-2025, jako korzystnego dla Powiatu Poznańskiego. O wyborze długości 
okresu stosowanego do wyliczenia relacji Organ wykonawczy informuje właściwą regionalną izbę 
obrachunkową oraz organ stanowiący, 

87. w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania 
orzeczeń podczas udziału w posiedzeniach zespołów orzekających w Powiatowym Zespole do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w  Poznaniu. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty 
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złożonej w zakresie wydawania orzeczeń podczas udziału w posiedzeniach zespołów orzekających 
o niepełnosprawności, przez Konsorcjum: 
- Lider konsorcjum - Robert Matuszewski - prowadzący Specjalistyczną Praktykę Lekarską, 

Gabinet Ortopedyczny Robert Matuszewski, ul. Chlebowa 12, 62-020 Gortatowo, 
- Członek konsorcjum - Katarzyna Grabańska-Martyńska - prowadząca Specjalistyczną Praktykę 

Lekarską Katarzyna Grabańska-Martyńska, ul. Starołęcka 52, 61-361 Poznań, 
- Członek konsorcjum - Maria Idziak - prowadząca Indywidualną Praktykę Lekarską w Miejscu 

Wezwania - lekarz medycyny Maria Idziak, ul. Marcina Kasprzaka 3, 63-200 Jarocin, 
- Członek konsorcjum - Ewa Śpikowska - prowadząca Indywidualną Specjalistyczną Praktykę 

Lekarską lek. med. Ewa Śpikowska, ul. Hetmańska 63/1, 60-218 Poznań, 
- Członek konsorcjum - Ewa Chirowska-Jankowska - prowadząca Prywatny Gabinet 

Ortopedyczny, ul. Kasprzaka 3/5, 60-236 Poznań, 
- Członek konsorcjum - Witold Goździk - prowadzący Specjalistyczną Praktykę Lekarską Witold 

Goździk, ul. Poznańska 50, 61-160 Czapury, 
- Członek konsorcjum - Jadwiga Kurpiewska-Wachowiak - prowadząca Specjalistyczną Praktykę 

Lekarską Jadwiga Kurpiewska-Wachowiak, 60-348 Poznań, ul. Lubeckiego 33A/11, 
- Członek konsorcjum - Elżbieta Maciejewska - prowadząca Specjalistyczną Indywidualną 

Praktykę Lekarską Elżbieta Maciejewska, ul. Poznańska 3/14, 60-848 Poznań, 
- Członek konsorcjum - Michał Ratajczak - prowadzący Specjalistyczną Indywidualną Praktykę 

Lekarską Michał Ratajczak, ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem, 
- Członek konsorcjum - Iwona Tuzel - prowadząca Specjalistyczną Indywidualną Praktykę 

Lekarską Iwona Tuzel, ul. Mińska 43, 61-049 Poznań, 
- Członek konsorcjum - Małgorzata Karolczak-Kulesza - prowadząca Specjalistyczny Gabinet 

Okulistyczny Małgorzata Karolczak-Kulesza, ul. Za Groblą nr 3, lok.4, 61-860 Poznań, 
- Członek konsorcjum - Barbara Osińska-Kapturek - prowadząca Gabinet Specjalistyczny 

Barbara Osińska-Kapturek, * 62-020 Swarzędz, 
- Członek konsorcjum - Mariusz Ganske, *61-727 Poznań. 
Zaproponowana cena za wydanie jednej oceny to 70,00 zł brutto. Usługa świadczona będzie przez 
okres 12 miesięcy od dnia 1.01.2022 roku lub wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację 
zamówienia, tj. do wysokości 770.000,00 zł brutto. 

88. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowie nr ZP.272.00054.2019 z dnia  
26 listopada 2019 r., zawartej ze spółką CONY Sp. z o.o. o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
inwestycją pn.: Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka 
szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
dokonanie zmian zapisów w umowie nr ZP.272.00054.2019 zawartej z firmą CONY Sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. inwestycją, dotyczących:  
dodatkowego zakresu przedmiotu umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie 
dodatkowego zakresu przedmiotu umowy o kwotę brutto 14.800,00 zł, 

89. w sprawie: przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu 9 – osobowego 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. Zadanie jest przewidziane do 
realizacji w ramach projektu „Razem sprawnie pokonujemy przeszkody”, 

90. w sprawie: przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli 
emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Komisja powołania 
Uchwała nr 2212/2021 Zarządu Powiaty w Poznaniu zaopiniowała pozytywnie 28 wniosków  
o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół  
i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, proponując przyznanie zapomogi zdrowotnej 
na ogólną kwotę 13.300,00 zł, wysokość przyznanej zapomogi wynosi od 100,00 zł do 900,00 zł.  
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Przyznano 8 zapomóg w wysokości 100,00 zł, 2 w wysokości 300,00 zł, 2 w wysokości  400,00 zł,  
4 po 500,00 zł, 4 po 600,00 zł, 1 w wysokości  700,00 zł, 3 po 800,00 zł i 4 po 900,00 zł, 

91. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy kredytu dla Powiatu Poznańskiego na 
sfinansowanie  planowanego deficytu budżetowego roku 2018 nr ZP.272.00029.2019 (numer 
umowy nadany przez bank: 18/4008) z dnia 20.08.2018 roku. Zarząd Powiatu wyraża zgodę  
i wskazuje  Starostę Jana Grabkowskiego, Wicestarostę Tomasza Łubińskiego do zawarcia aneksu 
do umowy kredytu nr ZP.272.00029.2019 (numer umowy nadany przez bank: 18/4008) z dnia 
20.08.2018 roku, pomiędzy Powiatem Poznańskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ul. Aleje 
Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Zmiana dotyczy skrócenia okresu udzielenia kredytu do dnia 
10.12.2022 r. w związku z wcześniejszą spłatą części kredytu (w kwocie 10.000.000,00 zł)  
i związanej z tym  zmiany harmonogramu spłaty pozostałej części kredytu, 

92. w sprawie: niewyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Powiatu Poznańskiego. Zarząd 
Powiatu nie wyraził zgody na umieszczenie wizerunku herbu Powiatu Poznańskiego na sztandarze 
w celach komercyjnych i niekomercyjnych przez Wielkopolskie Archiwum Społeczne, 

93. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego na 
2022 rok. Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego stanowi załącznik 
do uchwały. Uchwała przewiduje przeprowadzenie przez Wydział Audytu i Kontroli w 2022 roku 
kontroli problemowych w 21 jednostkach w zakresie: realizacji wydatków związanych  
z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ich ewidencja w księgach rachunkowych, realizacji art. 12 ust. 
4 ustawy o rachunkowości, tj. terminowego dokonywania ostatecznego zamknięcia i otwarcia 
ksiąg rachunkowych. Ponadto, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, w których 
wydane zostały zalecenia pokontrolne po poprzedniej kontroli problemowej przeprowadzonej 
przez Wydział Audytu i Kontroli, sprawdzeniu podlegać będzie stopień realizacji zaleceń 
pokontrolnych. Kontrola zostanie przeprowadzano w następujących jednostkach: 
1 Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach 
2 Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu 
3 Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu 
4 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Swarzędzu 
5 Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 
6 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy 
7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
8 Dom Rodzinny w Swarzędzu 
9 Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
10 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu 
11 Zespół Szkół w Bolechowie 
12 Zespół Szkół w Rokietnicy 
13 Zespół Szkół w Kórniku 
14 Zespół Szkół w Mosinie 
15 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie 
16 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Puszczykowie 
17 Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie 
18 Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 
19 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 
20 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 
21 Dom Dziecka w Kórniku – Bninie, 

94. w sprawie: akceptacji projektu aneksu do umowy o podwykonawstwo. Zarząd Powiatu 
zaakceptował projekt Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 7/Swarzędz/2021, w zakresie 
zmiany kwoty wynagrodzenia na 26.268,60 zł netto, tj. 28.370,09 zł brutto, dla przedsiębiorcy 
Jacka Wieczorka, prowadzącego działalność pod firmą Usługi Budowlane Jacek Wieczorek  
w Mieścisku (62-290), os. Michałowskie 5, przedstawionej 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  



18 
 

pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu  
ul. Cmentarna, 

95. w sprawie: wypowiedzenia umów udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej  
i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Zarząd Powiatu, w związku z niezłożeniem 
formularza rozliczenia dotacji lub negatywną oceną rozliczenia dotacji lub brakiem trwałej 
likwidacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe, postanowił o wypowiedzeniu ze skutkiem 
natychmiastowym 11 umów udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji  
i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi, 

96. w sprawie: nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Gastronomicznej zlokalizowanej 
w Zespole Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie przy 
ul. Szkolnej 1, w ramach projektu pt. „Horeca Logistic – poprawa, jakości kształcenia zawodowego 
w Zespole Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”. Zarząd Powiatu postanowił 
nieodpłatnie przekazać wyposażenie do Pracowni Gastronomicznej o wartości 22.636,92 zł, 
nabyte w ramach ww. projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach WRPO 2014 - 2020, Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych  
w ramach ZIT dla MOF Poznania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały, 

97. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług polegających na 
stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zawarcie umowy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, SPZOZ w Poznaniu,  
ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań. Wykonawca zaproponował cenę jednostkową za stwierdzanie 
zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu w wysokości 700,00 zł brutto. Zamówienie 
będzie wykonywane od 1.01.2022 r. do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na jego realizację, tj.: do wysokości 80.000,00 zł brutto, jednak nie dłużej niż do 
31.12.2022 r., 

98. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w związku  
z postępowaniem w sprawie: nadania numeru identyfikacji podatkowej Ośrodkowi Wspomagania 
Rodziny nr 2 w Kobylnicy. Zarząd Powiatu udzielił Panu Bogusławowi Balczyńskiemu, Dyrektorowi 
Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Poznańskiego w związku  z postępowaniem w sprawie: nadania numeru identyfikacji podatkowej 
Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy, w tym dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego. 
Pełnomocnictwo zostanie sporządzone na formularzu urzędowym PPS-1. Pełnomocnictwo jest 
ważne na czas pełnienia funkcji Dyrektora Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, 

99. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w związku  
z postępowaniem w sprawie: zgłoszenia Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy jako 
płatnika składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zarząd Powiatu udzielił Panu Bogusławowi 
Balczyńskiemu, Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu Poznańskiego w związku z postępowaniem w sprawie: zgłoszenia 
Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy jako płatnika składek w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych. Pełnomocnictwo jest ważne na czas pełnienia funkcji Dyrektora Ośrodka 
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. 

 
III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon  
ul. Michałówki i Łozinowej w Garbach”, gm. Swarzędz,  

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Cybiny  
i okolice” gm. Swarzędz, 

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica w rej. ul. Spokojnej, ul. Wierzbowej i ul. Obornickiej, 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy: Leśnej, 
Swarzędzkiej i Ogrodniczej w Janikowie’’, 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część 
obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo – Katarzynki – część II.A,  
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6. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Zakrzewo,  
w rejonie ul. Długa, Gajowa i Leśna. 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. 
Zarząd Powiatu w Poznaniu postanowieniem znak WD.673.2.107.2021.MA z dnia 8.11.2021 r. nie 
uzgodnił przedłożonego wówczas projektu planu z uwagi na niezachowanie parametrów 
wskazanych w §9 ust.1 pkt 5 rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie: warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, tj. 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 300m, 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. Ponownie przesłany do uzgodnienia projekt planu skorygowano o powyższe zapisy, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej oraz drodze dojazdowej prowadzącej do obiektu 
hali widowiskowo-sportowej obejmującego dz. 570/2, 570/3, 570/4 oraz część dz. 566/24, ob. 
Puszczykowo, arkusz 5.  
 

IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU: 
1. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/569/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca  

2018 r. w sprawie: powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2390P w m. Wiry, zmienionej uchwałą Rady Powiatu 
w Poznaniu Nr XIII/150/VI/2019 z dnia 30 października 2019 r., 

2. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/53/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 r. 
w sprawie: powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2391P – ul. Polna m. Komorniki i ul. Komornicka 
w m. Głuchowo, 

3. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających usuniętych z obszaru wodnego, 

4. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/453/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 września  
2017 r. w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2514P i 2439P, 

5. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
poznańskiego, 

6. 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, zmienionej Uchwałą  
nr XXXIV/438/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku, 

7. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2027, 
8. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021. 
 
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: 

- o wydaniu dnia 8 listopada 2021r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 32/2021 o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Nowej w m. Palędzie i w m. Gołuski", z rygorem 
natychmiastowej wykonalności (znak sprawy: WD.6740.31.2021.MA). Własność Powiatu 
Poznańskiego stanowią nieruchomości:gmina Dopiewo, obręb Palędzie, ark. 4, dz. o nr ewid. 231, 
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- o zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej ul. Pogodnej - droga gminna 319319P  
w m. Zielątkowo" (znak sprawy WD.6740.45.2021.MA) i przystąpieniu do rozpatrywania 
zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. Własność 
Powiatu Poznańskiego stanowią nieruchomości: Gmina Suchy Las Jednostka ewidencyjna: 
302115_2 Suchy Las Obręb: 0005 Zielątkowo droga powiatowa 2417P ark. 1, dz. o nr ewid. 3, 
- o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara  
w Puszczykowie na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Puszczykowo. Własność Powiatu 
Poznańskiego stanowią nieruchomości: Miasto Puszczykowo Jednostka ewidencyjna: 302102_1, 
Miasto Puszczykowo obręb: 0003 Niwka ark. 4, dz. o nr ewid. 535/2, 535/1 Działka o nr ewid. 
535/2 jest przewidziana do podziału na działki o nr ewid. 535/3 (planowana do przejęcia na rzecz 
Miasta Puszczykowo) i 535/4. 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Kontrola została przeprowadzona 
przez Wydział Audytu i Kontroli od 24.08.2021 r. do 21.09.2021 r.  w zakresie: prowadzenia 
okresowych inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, w tym  
w szczególności drogą spisu z natury środków trwałych i wyposażenia, sprawdzenia stopnia 
realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą: 
ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona w drodze spisu z natury oraz 2020 rok. W toku kontroli 
sprawdzono wypełnienie przez jednostkę zapisów art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości w zakresie dotrzymania przez jednostkę częstotliwości inwentaryzacji, a także 
sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych i dokumentacji potwierdzającej jej wykonanie. 
Sprawdzono, czy stan poszczególnych rodzajów majątku według ksiąg rachunkowych był zgodny 
ze stanem wykazywanym w księgach inwentarzowych. Kontroli poddano protokoły  
i dokumentację potwierdzającą wykonanie czynności inwentaryzacyjnych, w tym: arkusze spisu  
z natury, protokół z inwentaryzacji, rozliczenie przeprowadzonej inwentaryzacji.  
W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym, w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Przeprowadzona  
w dniach od 11.10.2021 – 25.10.2021 r. przez Wydział Audytu i Kontroli kontrola była kontrolą 
problemową w zakresie: prowadzenia okresowych inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych 
Powiatu Poznańskiego, w tym w szczególności drogą spisu z natury środków trwałych  
i wyposażenia, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich 
kontrolach. Okres objęty kontrolą: ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona w drodze spisu z 
natury oraz 2020 rok. W toku kontroli sprawdzono wypełnienie przez jednostkę zapisów art. 26 
ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.)  
w zakresie dotrzymania przez jednostkę częstotliwości inwentaryzacji, a także sposób wykonania 
czynności inwentaryzacyjnych i dokumentacji potwierdzającej jej wykonanie. Sprawdzono, czy 
stan poszczególnych rodzajów majątku według ksiąg rachunkowych był zgodny ze stanem 
wykazywanym w księgach inwentarzowych. Kontroli poddano protokoły i dokumentację 
potwierdzającą wykonanie czynności inwentaryzacyjnych, w tym: arkusze spisu z natury, protokół 
z inwentaryzacji, rozliczenie przeprowadzonej inwentaryzacji. W kontrolowanym zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną w Domu Rodzinnym w Swarzędzu. Przeprowadzona w dniach  od 26.10.2021 do 
4.11.2021 r. przez Wydział Audytu i Kontroli kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Poznaniu prowadzącym obsługę finansowo-księgową Domu Rodzinnego w Swarzędzu była 
kontrolą problemową w zakresie: prowadzenia okresowych inwentaryzacji w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, w tym w szczególności drogą spisu z natury środków 
trwałych i wyposażenia, sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po 
poprzednich kontrolach. Okres objęty kontrolą: ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona  
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w drodze spisu z natury oraz 2020 rok. W toku kontroli sprawdzono wypełnienie przez jednostkę 
zapisów art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  w zakresie dotrzymania 
przez jednostkę częstotliwości inwentaryzacji, a także sposób wykonania czynności 
inwentaryzacyjnych i dokumentacji potwierdzającej jej wykonanie. Sprawdzono, czy stan 
poszczególnych rodzajów majątku według ksiąg rachunkowych był zgodny ze stanem 
wykazywanym w księgach inwentarzowych. Kontroli poddano protokoły i dokumentację 
potwierdzającą wykonanie czynności inwentaryzacyjnych, w tym: arkusze spisu z natury, protokół 
z inwentaryzacji, rozliczenie przeprowadzonej inwentaryzacji. W kontrolowanym zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

6. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy 
liczby etatów w placówce o 0,5 etatu w zakresie pracownika obsługi interwencyjnej. 

7. Zarząd Powiatu udzielił odpowiedzi na interpelacje Radnego Powiatu Pawła Ratajczaka z dnia 
24.11.2021 r., dot.  
a) remontów/przebudowy/ budowy dróg powiatowych Powiatu Poznańskiego w latach 2016-

2021. 
b) przekazania kwoty 100.000,00 zł na organizację debaty oraz koncert pn. „Na rzecz demokracji” 

z dnia 11 i 12 listopada 2021 r., 
8. Zarząd Powiatu uznał za zasadne zorganizowanie indywidualnego nauczania dla: 

a)  ucznia ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo, do dnia 31.01.2022 r.  

b) dla uczennicy ZS nr 1 w Swarzędzu w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć  
edukacyjnych w roku szkolnym 23021/2022. 

9. Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora wyraził zgodę na zamknięcie Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Puszczykowie wraz z filią w dniu 24 grudnia 2021 roku.  

10. Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Poradni, wyraził zgodę na zamknięcie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu wraz z filiami w dniu 24 grudnia 2021 roku. 

11. Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Poradni, wyraził zgodę na zamknięcie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu wraz z filiami w dniu 24 grudnia 2021 roku. 

12. Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem z prac Komisji oceniającej wnioski i rozliczenia 
dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami 
proekologicznymi powołanej do spraw oceny wniosków i rozliczenia dotacji celowych na 
likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. 
- złożono 418 wniosków, 
- przeprowadzono 331 kontroli przedwykonawczych (w tym 327 zdalnych i 4 w lokalach), 
- 327 wnioskodawcom udzielono dotacji celowej, 
- umowę podpisało 313 wnioskodawców, 
- przeprowadzono 286 kontroli powykonawczych (w tym 284 w lokalach i 2 zdalne), 
- 31 Dotowanych złożyło rezygnację po podpisaniu umowy, 
- 9 Dotowanych nie złożyło formularza rozliczenia, 
- w przypadku 2 Dotowanych stwierdzono nieprawidłowości, 
- wypłacono 285 dotacji na kwotę w wysokości 1.957 712,89 zł, 
- zlikwidowano 302 urządzenia na paliwo stałe. 

 
 

 
 

 
 
Sporządziła:  
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny  
Poznań, 14.12.2021 r. 


