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OP.0021.1.2022 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 13 grudnia 2021 r. do 18  lutego 2022 r. 
 

I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 
W okresie od 13 grudnia 2021 r. do 18 lutego 2022 r. odbyło się 16 posiedzeń Zarządu, w tym: 

1. 15 grudnia 2021 r., godz. 1620, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 

 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska 
 

2. 16 grudnia 2021 r., godz. 1030, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 

 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska 
 

3. 17 grudnia 2021 r., godz. 930, w którym udział wzięli: 
Starosta     Jan Grabkowski 
Wicestarosta     Tomasz Łubiński 

 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska 
 

4. 22 grudnia 2021 r., godz. 1130, 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. 28 grudnia 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 
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6. 30 grudnia 2021 r., godz. 1130, 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 
 

7. 5 stycznia 2022 r., godz. 1200, w którym udział wzięli: 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 

 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska 
 

8. 11 stycznia 2022 r., godz. 1030, 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 
 

9. 14 stycznia 2022 r., godz. 1100, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta     Tomasz Łubiński 

 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Zastępca Skarbnika Powiatu Joanna Smolińska 
 

10.  20 stycznia 2022 r., godz. 1100, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska 
 

11.  27 stycznia 2022 r., godz. 1100, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
 

12.  3 lutego 2022 r., godz. 1100, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 

 Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
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oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska 
 

13.  9 lutego 2022 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 
 

14.  15 lutego 2022 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. 
 

15.  16 lutego 2022 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 
 

16.  17 lutego 2022 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. 
 

II. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD POWIATU W POZNANIU: 
1. w sprawie wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie na 

usunięcie drzew porastających obszar działek położonych na terenie miasta Puszczykowa, obręb 
Puszczykowo, ark. mapy 10, oznaczonych ewidencyjnie numerami 1321/10 o pow. 2,0527 ha oraz 
1325 o pow. 0,1650 ha. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na usunięcie 3 szt. drzew porastających obszar 
działek stanowiących zasób nieruchomości Powiatu Poznańskiego. Liceum Ogólnokształcące  
w Puszczykowie zobowiązane jest do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew wydanego przez organ 
właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew, z zastrzeżeniem art. 83f ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Mapa poglądowa przedstawiająca lokalizacje drzew 
przeznaczonych do wycinki, stanowi załącznik do uchwały. 

2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów przez Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy na najem części powierzchni szkoły pod lokalizację automatów spożywczych 
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oraz najem pomieszczenia biurowego i użyczenia pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet 
pielęgniarski. Zarząd Powiatu wyraził zgodę Zespołowi Szkół w Rokietnicy na zawarcie kolejnej 
umowy najmu na okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r. z firmą Mapie Vending Waldemar 
Maćkowiak, ul. Chmielniki 5, 62-060 Stęszew, na wynajem: 

1) powierzchni 0,33 m2 znajdującej się w budynku głównym szkoły w Rokietnicy, przy ul. Szamotulskiej 
24, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0010 Rokietnica, ark. mapy 4, działki nr 142/2, 
zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01A/00034355/9, z przeznaczeniem pod lokalizację automatu 
spożywczego, 

2) powierzchni 0,32 m2 oraz powierzchnię 0,66 m2 znajdujących się w budynku szkoły w Poznaniu, przy 
ul. Rubież 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0050 Naramowice, ark. mapy 11, działki 
nr 81/10, zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01P/00168460/1, z przeznaczeniem pod lokalizację 
2 automatów spożywczych. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę Zespołowi Szkół w Rokietnicy na zawarcie kolejnej umowy najmu na 
okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Limar, ul. Matejki 
60/3a, 60-770 Poznań, na wynajem pomieszczenia biurowego, które będzie użytkowane jedną 
godzinę tygodniowo, a koszt wynajmu wyniesie 20,00 zł/h + VAT oraz okazjonalnie sali lekcyjnej na 
część teoretyczną z opłatą 50,00 zł/h + VAT, znajdujących się w budynku szkoły w Poznaniu, przy 
ul. Rubież 20, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 0050 Naramowice, ark. 
mapy 11, działki nr 81/10, zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01P/00168460/1, z przeznaczeniem 
na potrzeby biurowe i wykładowe. 

3. w sprawie podpisania umowy na świadczenie usług administrowania centralami telefonicznymi. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą T.T. Systems Sp. J z siedzibą przy  
ul. Łużycka 40, 61-614 Poznań na: 

3) świadczenie usług administrowania centralą telefoniczną wraz z osprzętem przy 
ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 w Poznaniu, 

4) świadczenie usług administrowania centralą telefoniczną wraz z osprzętem przy 
ul. Zielonej 8 w Poznaniu, 

5) wykonywanie napraw sieci telefonicznej, teleinformatycznej, central telefonicznych oraz urządzeń 
telekomunikacyjnych w obiektach przy ul. Jackowskiego 18, ul. Słowackiego 8 w Poznaniu oraz  
w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie, Czerwonaku, Kórniku i Pobiedziskach. 
Łączny koszt usług przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy nie przekroczy kwoty 30.000,00 zł 
brutto odpowiednio: 

 dla usług określonych w pkt 1) kwoty 21.800,00 zł brutto, 
 dla usług określonych w pkt 2) kwoty 3.000,00 zł brutto, 
 dla usług określonych w pkt 3) kwoty 5.200,00 zł brutto.  

4. 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 postanowił przekazać pojazd 
wycofany z eksploatacji (Deawoo Matiz nr rej. PZ 578MW) do demontażu w stacji demontażu 
prowadzonej przez przedsiębiorcę „PERS" Roman Pers, z siedzibą 62-002 Suchy Las, 
ul. Szkółkarska 4 - wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów 
prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 107. 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 ww. pojazdu. 

5.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług mobilnego dostępu do 
Internetu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą Orange Polska S.A. z siedzibą  
w Warszawie 02-326, Al. Jerozolimskie 160, na świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu  
w planie taryfowym Internet LTE dla Dużych Firm. Całkowity koszt umowy nie przekroczy kwoty 
30.000,00 zł brutto. Płatność ze środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału Informatyki 
na rok 2022, 2023 i 2024. 
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6.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Wymiana poszycia dachowego 
zabytkowej hali produkcyjno - magazynowej autorstwa Hansa Poelziga - część druga" mieszczącej się 
w Luboniu ul. Romana Maya 1, działka nr 59/9 ark. 25, obręb Lasek przez LUVENĘ Spółkę Akcyjną. 
Spółka wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 1 czerwca 2021 r. na kwotę 100.000,00 
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. 

7.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont części dachu oraz elewacji 
frontowej kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - etap III przez Parafię 
Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Słupi. Parafia w Słupi wykonała w terminie prace 
określone  w umowie z 5 maja 2021 r. na kwotę 50.000,00 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. 

8.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont elewacji Dworu wraz  
z wymianą i naprawą uszkodzonych tynków (kontynuacja prac remontowych we Wronczynie,  
gm. Pobiedziska) przez Panią Agnieszkę Chudzińską oraz Pana Jacka Chudzińskiego. Pani Agnieszka 
Chudzińska oraz Pan Jacek Chudziński wykonali w terminie prace określone w umowie 
z 4 maja 2021 r. 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 wniósł do niego uwag. 

9. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont kapitalny budynku sali 
tanecznej przy dawnym Zajeździe pod Złotą Gwiazdą w Golęczewie - etap III przez Panią Małgorzatę 
Kaźmierowską oraz Pana Jakuba Kaźmierowskiego. Pani Małgorzata Kaźmierowska oraz Pan Jakub 
Kaźmierowski wykonali w terminie prace określone w umowie 5 maja 2021 r. 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 wniósł do niego uwag. 

10. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P w km od 
0+000 do 0+100 oraz od 1_106 do 1_206 wraz z obiektami mostowymi”. Zarząd Powiatu zaopiniował 
pozytywnie ww. inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie art. 11b ust. 1a ustawy  
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. 

11. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki, na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 
kopiująco–drukujących. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą 
zaproszonym do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: JM Data Sp. z o.o. Sp. K,, ul. Zwoleńska 65A,  
04-761 Warszawa. Zamówienie będzie realizowane w terminie do 12 miesięcy, lub do wykorzystania 
kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego wykonanie, tj.: do wysokości 232.000,00 zł 
brutto, zgodnie z wynegocjowanymi cenami jednostkowymi brutto. Materiały będą dostarczane  
w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego zlecenia. 

12. w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług administrowania Systemu Kontroli Dostępu oraz 
wykonywania napraw związanych z jego bieżącą eksploatacją. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie umowy z firmą T.T. Systems Sp. J z siedzibą przy ul. Łużycka 40, 61-614 Poznań na: 
1) świadczenie usług administrowania Systemem Kontroli Dostępu, 
2) wykonywanie napraw związanych z bieżącą eksploatacją Systemu Kontroli Dostępu. 
Przedmiot umowy realizowany będzie na terenie budynków przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 
8 w Poznaniu, a także w filiach Wydziału Komunikacji i Transportu - istniejących oraz uruchomionych  
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w czasie trwania niniejszej Umowy. Łączny koszt usług za okres od 9 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 
2023 r. nie przekroczy kwoty 29.936,52 zł brutto odpowiednio: 
 dla usług określonych w pkt 1. kwoty 5 840,52 zł brutto  - płatne w 23 równych ratach miesięcznych 

w kwocie 246,00 zł brutto oraz jednej racie za pierwszy, niepełny miesiąc kalendarzowy w kwocie 
182,52 zł brutto (za okres 9 stycznia - 31 stycznia 2022 r.), 

 dla usług określonych w  pkt 2. kwoty 24 096, 00 zł brutto. 
Płatność ze środków będących w dyspozycji Wydziału Informatyki w latach 2022-2024. 

13. w sprawie wyrażenia zgody na zakup switcha wraz z modułami stackującymi. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na zakup od firmy Grandmetric Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań: 
1) switch Cisco WS-2960X-48TD-L,] 
2) moduły stackujące Cisco C2960X-STACK. 
Całkowity koszt zlecenia nie przekroczy kwoty 20.418,00 zł brutto. 

14. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na zakup usługi pobrania wymazów  
i przebadania w kierunku SARS-CoV-2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do 
Umowy nr RUM-00207/2021 z dnia 24.03.2021 r. z Instytutem Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, 
ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań, którego przedmiotem będzie przedłużenie realizacji usług 
wynikających z Umowy, do dnia 31 grudnia 2022 r., przy czym maksymalny limit testów wykonanych 
w 2022 r. będzie wynosił 58. Koszt zakupu usług w roku 2022 będzie wynosił nie więcej niż 19.720,00 
zł brutto. 

15. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2021. 
16.  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, zmienionej Uchwałą 
Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 2608/2021 z dnia 28 października 2021r.  Zmianie ulega załącznik do 
uchwały.  

17. w sprawie powołania Komisji Konkursowych ds. opiniowania ofert na realizacje zadań powiatu 
poznańskiego w roku 2022 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystki, pomocy 
społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony zdrowia ludności przez  
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Wyniki pracy komisji zatwierdza Zarząd Powiatu w Poznaniu w formie 
uchwały. 

18. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup i emisję na antenie Telewizji STK audycji 
ukazujących aktywność społeczną powiatu poznańskiego, na emisję audycji telewizyjnych  
pt. Powiatowa17. zwanych również Telewizyjną Powiatową17., oraz transmisje na żywo wraz  
z transkrypcją Sesji Rady Powiatu w Poznaniu VI kadencji 2018-2023. Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na przeznaczenie środków finansowych w kwocie do 220.811,25 zł brutto na: 
1) zakup i emisję na antenie Telewizji STK audycji ukazujących aktywność społeczną powiatu 

poznańskiego oraz emisję audycji telewizyjnych pt. Powiatowa 17. w kwocie do 165.000,00 zł 
brutto, 

2) transmisję na żywo wraz z transkrypcją Sesji Rady Powiatu w Poznaniu VI kadencji 2018-2023  
w roku 2022 w kwocie do 55.811,25 zł brutto. 

Audycje ukazujące aktywność społeczną powiatu poznańskiego realizowane i emitowane będą od 
stycznia do grudnia 2022. Audycje telewizyjne pt. Powiatowa 17. emitowane będą od 
2 lutego  do 31 grudnia 2022 r. Dostawę ww. audiowizualnych usług medialnych i transmisji na żywo 
wraz z transkrypcją sesji powierza się firmie Telewizja STK sp. z o.o., ul. Graniczna 55,  
62-020 Swarzędz. 

19. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup audycji oraz czasu antenowego – obsługę 
techniczną emisji audycji telewizyjnych pt. Powiatowa17. zwanych również Telewizyjną 
Powiatową17., audycji radiowych pn. Transmisje meczów Lecha Poznań oraz audycji radiowych  
pn. Transmisje meczów Warty Poznań. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie środków  
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w kwocie do 466.671,65 zł brutto na zakup audycji oraz czasu antenowego – obsługę techniczną 
emisji audycji telewizyjnych pt. Powiatowa17. zwanych również Telewizyjną Powiatową17., audycji 
radiowych pn. Transmisje meczów Lecha Poznań oraz audycji radiowych pn. Transmisje meczów 
Warty Poznań, w tym: 
1) na zakup od dostawcy audiowizualnych usług medialnych  - Word Trade Center Poznań sp. z o.o.,  

ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań – audycji telewizyjnych pt. Powiatowa 17. wraz z ich 
przekazywaniem do rozpowszechniana w telewizji i w internecie. Wartość zamówienia nie 
przekroczy kwoty 256.608,00 zł brutto. 

2) na zakup czasu antenowego – obsługę techniczną emisji od dostawcy audiowizualnych usług 
medialnych – Wielkopolskiej Telewizji Kablowej sp. z o.o. , ul. Bolesława Krzywoustego 72,  
61-144 Poznań – na potrzeby emisji audycji telewizyjnych pt. Powiatowa 17. Wartość zamówienia 
nie przekroczy kwoty 148.113,65 zł brutto. 

3) na zakup od dostawcy radiowych usług medialnych – Radia Poznań S.A. Polskie Radio, Regionalna 
Rozgłośnia w Poznaniu, ul. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań - audycji radiowej oraz czasu 
antenowego na jej emisję pn. Transmisje meczów Lecha Poznań. Wartość zamówienia nie 
przekroczy kwoty 53.760,00 zł brutto oraz audycji radiowej oraz czasu antenowego na jej emisję 
na drugiej antenie Radio Poznań – MC Radio pn. Transmisje meczów Warta Poznań. Wartość 
zamówienia nie przekroczy kwoty 8.190,00 zł brutto. 

Emisja cyklu audycji pt. Powiatowa 17. Planowana jest w okresie od 2 lutego do 31 grudnia 2022 r. 
Emisja na antenie Radia Poznań audycji pt. Transmisje meczów Lecha Poznań oraz MC Radia audycji  
pt. Transmisje meczów Warta Poznań planowane są w terminie od lutego do grudnia 2022 r.,  
w zależności od harmonogramu przedstawionego przez organizatora rozgrywek. 

20.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Wykonanie i montaż stolarki 
okiennej i drzwiowej w budynku dawnego kasyna oficerskiego, 62-003 Biedrusko ul. Ogrodowa 
działka 47/1, przez P.B.W.C. sp. z o.o. Spółka wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 
10.05.2021 r. na kwotę 50.000,00 zł brutto, 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. 

21. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą  pod nazwą Orange Polska S.A. w zakresie 
usługi ISDN TP na rzecz Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umów  
z firmą Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, na 
świadczenie usługi ISDN TP na rzez Powiatu Poznańskiego w odniesieniu do powierzchni zajmowanej 
przez Zamawiającego w budynkach położonych w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 oraz przy  
ul. Słowackiego 8. Umowy zawarte zostaną na czas określony od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 
2022 r. Miesięczne opłaty abonamentowe z tytułu odbioru usługi wyniosą: 
1) w odniesieniu do budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu: abonament 38,00 zł netto / 1 ISDN  

(4x ISDN), 
2) w odniesieniu do budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu: linia analogowa opłata 29,00 zł 

netto. 
22.  w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na powierzenie zadania publicznego polegającego na 

„Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego  
w 2022 r.” oraz zatwierdzenia preliminarza wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego. Komisja 
konkursowa, powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 2722/2021 z dnia  
2 grudnia 2021 r. na posiedzeniu przeprowadzonym za pomocą środków na odległość, zaopiniowała 
pozytywnie ofertę złożoną przez Stowarzyszenia MONAR z siedzibą w Warszawie, na powierzenie 
realizacji ww. zadania publicznego. Oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu  
o konkursie ofert. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty oraz preliminarz wydatków z budżet 
Powiatu Poznańskiego na rok 2020 na realizację ww. zadania na kwotę 778.352,00 zł brutto.  

23.  w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu 
administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 



8 
 

psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu 
poznańskiego w 2022 roku oraz zatwierdzenia preliminarza wydatków z budżetu Powiatu 
Poznańskiego. Komisja konkursowa, powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 2721/2021 
z dnia 2 grudnia 2021 roku na posiedzeniu przeprowadzonym za pomocą środków na odległość, 
zaopiniowała pozytywnie ofertę złożoną przez Fundacje Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc 
Maltańska” z siedziba w Poznaniu, na powierzenie realizacji ww. zadania publicznego z zakresu 
administracji rządowej. Oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty oraz preliminarz wydatków z budżet Powiatu Poznańskiego 
na rok 2020 na realizację ww. zadania na kwotę 602.952,00 zł brutto. 

24.  w sprawie wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie na 
zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia gabinetu pielęgniarskiego znajdującego się  
w budynku zlokalizowanym na działce nr 1321/10 w Puszczykowie. Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie na zawarcie umowy użyczenia 
pomieszczenia gabinetu pielęgniarskiego znajdującego się w budynku internatu zlokalizowanym na 
nieruchomości położonej na terenie gminy Puszczykowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: 
obręb 0001 Puszczykowo, ark. mapy 10, działka nr 1321/10 zapisanej w księdze wieczystej  
KW nr P02P/00041385/2, w celu prowadzenia gabinetu pielęgniarskiego. Przedmiotowa działka 
stanowi własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego  
im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Umowa użyczenia zawarta zostanie na czas oznaczony od 
1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. z NZOZ „Childmed" Poznań. Szczegółowy sposób i zakres 
korzystania  z nieruchomości w części objętej użyczeniem określi umowa użyczenia. 

25.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Przemurowanie ścian 
zewnętrznych, stabilizacja konstrukcji ścian wewnętrznych, założenie deskowania i izolacji 
stropodachu „Jadwinówka” Puszczykowo, ul. Cienista 1, przez Panią Henrykę Stępniak.  
Pani H. Stępniak wykonała w terminie część prac określonych w umowie z dnia 4 maja 2021 r. 
Spowodowało to zmniejszenie zakresu zadania i skutkowało zmniejszeniem kwoty dotacji do kwoty 
8.511,51 zł. Natomiast zgodnie z umową został zachowany procentowy udziału dotacji w całkowitym 
koszcie zadania. Pani H. Stępniak 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. 

26.  w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu”. 
Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie 
art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

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

28.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych Spółce MultiClean Sp. z o.o., Sp. k, ul. Polska 114, 60-401 Poznań. 
Zarząd Powiatu  wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego ww. spółce na usługę wynajmu 
mat wejściowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 oraz  
w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, na rok 2022. Wartość 
przedmiotu zamówienia wynosi 9.389,64 zł brutto. 

29.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych Spółce ELIS TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. Mutowo 22, 64-500 Szamotuły 
/z siedzibą: ul. Duńska 1, 83-330 Żukowo. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę urządzeń higienicznych, ich serwis oraz dostawę materiałów 
eksploatacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 na rok 
2022, firmie: ELIS TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. Mutowo 22, 64 - 500 Szamotuły, z siedzibą: ul. Duńska 
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1, 83-330 Żukowo.  Zamówienie będzie realizowane w terminie: od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 
Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: 33.933,65 zł brutto. 

30.  w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P w km od 
0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 wraz z obiektami mostowymi”. Zarząd Powiatu opiniuje 
pozytywnie ww. inwestycję. Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie art. 11b ust. 1a ustawy  
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. 

31.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Piastowskiej, 
Palisadowej, Jagiellońskiej i Fortowej na terenie miejscowości Dąbrówka, w gminie Dopiewo 
zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 99/42, 91/47, obręb Dąbrówka, 
gm. Dopiewo. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych ww. ulice. 
Przedmiotowe drogi uzupełniają sieć dróg służących miejscowym potrzebom, posiadają utwardzoną 
nawierzchnię, a działki ewidencyjne (dz. 99/42, 91/47), na których są zlokalizowane drogi są 
własnością gminy, co stanowi podstawę do zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. 

32.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, należnego Wykonawcy 
z tytułu realizacji Umowy nr ZP.272.00041.2020 – część 6 z dnia 4 stycznia 2020, której przedmiotem 
jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń oraz terenu 
przyległego do budynku mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8. 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 ze zm.), na 
podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b Umowy nr ZP.272.00041.2020 - Część 6 z dnia 4 stycznia 2021 r., 
Zarząd Powiatu wyraził  zgodę na dokonanie z dniem 1 stycznia 2022 r. zmiany wysokości 
wynagrodzenia, należnego firmie SKAREM Sp. z o.o., z siedzibą w Stalowej Woli (37-450) przy 
ul. 1 Sierpnia 24, z tytułu świadczenia usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń 
oraz terenu przyległego do budynku mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8. Łączna 
wartość zamówienia, wyniesie: 768.242,64 zł brutto, w tym należny podatek VAT. 

 Wartość zamówienia z podziałem na poszczególne lata: 
1) rok 2021 - 370.094,88 zł brutto  w tym należny podatek VAT, 
2) rok 2022 - 398.147,76 zł brutto  w tym należny podatek VAT. 

33.  w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie podstawowym 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. Zarząd Powiatu unieważnił  ww. postępowanie, 
ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

34.  w sprawie zmiany uchwały Nr 1980/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 lutego 2021 r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zmienionej 
uchwałą Nr 2363/201 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 lipca 2021 r. Zmiana dotyczy zwiększenia 
ilości etatów, w związku z koniecznością zabezpieczenia kadrowego w czasie epidemii w zakresie 
zapewnienia wychowankom pełnego dobowego wyżywienia, konieczne jest zwiększeniem o ¼ etatu 
kucharza oraz o ¼ etatu pomocy kuchennej. Środki na wnioskowane zwiększenie wymiarów etatów 
są zabezpieczone w planie finansowym placówki w 2022 r. 

35.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielonych dotacji celowych na bieżące 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Na podstawie Uchwały Nr XVIII/219/VI/2020 Rady Powiatu  
w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 
Powiatu Poznańskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz 
sposobu jej rozliczania, udzielone zostały dotacje spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód  
i urządzeń wodnych. Wydział Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonał oględzin 
terenowych oraz sprawdził pod względem merytorycznym sprawozdania rzeczowo-finansowe  
z realizacji zadania i nie wniósł do nich uwag. Ostatecznie udzielono 13 dotacji na kwotę 236.455,70 
zł, w następujących wysokościach: 
1) Gminna Spółka Wodna w Kostrzynie - 18.223,70 
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2) Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Swarzędzu - 11.193,00 
3) Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Pobiedziskach - 8.896,00 
4) Rejonowy Związek Spółek Wodnych w imieniu Gminnej Spółki Wodnej w Kórniku - 3.269,00 
5) Związek Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Zlewni Mogilnica 

Wschodnia w Buku - 12.320,00 
6) Poznański Związek Spółek Wodnych w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Komorniki - 5.986,00 
7) Poznański Związek Spółek Wodnych w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Dopiewo - 23.833,00 
8) Poznański Związek Spółek Wodnych w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Stęszew - 30.923,00 
9) Poznański Związek Spółek Wodnych w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Suchy Las - 18.874,00 
10) Poznański Związek Spółek Wodnych w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Tarnowo Podgórne -    

29.928,00 
11) Poznański Związek Spółek Wodnych w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Czerwonak - 19.437,00 
12) Poznański Związek Spółek Wodnych w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Rokietnica - 22.061,00 
13) Poznański Związek Spółek Wodnych w imieniu Spółki Wodnej Luboń - 2.512,00. 

36.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielonych dotacji celowych na likwidację 
źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Na podstawie uchwały Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku nr XXV/324/VI/2020 w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami 
proekologicznymi, udzielone zostały dotacje celowe na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie 
ich rozwiązaniami proekologicznymi. Wnioskodawcy, którzy znaleźli się na liście rankingowej pod 
pozycjami od 1 do 327 przedłożyli prawidłowo przygotowany formularz wniosku z wymaganymi 
załącznikami oraz wynik kontroli przedwykonawczej był pozytywny. Dotacje przyznano ww. 327 
wnioskodawcom, a 313 z nich podpisało z Powiatem Poznańskim umowy. W dalszym ciągu realizacji 
zadania 9 beneficjentów nie złożyło formularza rozliczenia, w przypadku 2 dotowanych stwierdzono 
nieprawidłowości, a następnych 17 dotowanych złożyło rezygnację. Na podstawie złożonych przez 
wnioskodawców formularzy rozliczenia dotacji wraz z załącznikami i protokołów kontroli 
powykonawczej, wypłacono 285 dotacji na łączną kwotę w wysokości 1.957.712,89 zł. 

37.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych na obsługę techniczną serwisu internetowego 
Powiatu Poznańskiego w roku 2022. Zarząd Powiatu przeznaczył środki finansowe w kwocie do 
29.040,00 zł brutto  na obsługę techniczną serwisu internetowego Powiatu Poznańskiego w roku 
2022 r. Wykonawcą usługi będzie Sigmeo Sp. z o.o., ul. Masztalarska 8a, 61-767 Poznań. Obsługa 
techniczna serwisu internetowego Powiatu Poznańskiego prowadzona będzie w okresie od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2022 r. 

38.  w sprawie: zmiany uchwały nr 2179/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 maja 2021 r.  
w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na 
prowadzeniu edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2021 r. Zmiana dotyczy zgody na 
zaktualizowanie zakresu zadania z edukacji prawnej  prowadzonego przez Fundacje  Rozwoju 
Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bona   Punkt NPP w Cerekwicy i wykreślenie dwóch spośród 
pięciu wskazanych działań, tj. 1) otwartego konwersatorium lub prelekcji edukacyjnej z zakresu 
podstaw prawa dla uczniów lub/i seniorów - w formie zdalnej, 2) dwóch spotkań młodzieży szkolnej 
z przedstawicielami zawodów prawniczych - w formie zdalnej.  Wyrażenia zgody na odstąpienie od 
konieczności przeprowadzenia ww. działań podyktowana jest brakiem współpracy ze strony szkół 
oraz obawami wyrażanymi przez szkoły, dotyczącymi możliwości zrealizowania działań w obecnej 
sytuacji epidemicznej i związanymi z nią następstwami w szkołach. Przedmiotowe działania miały 
stanowić wkład osobowy Fundacji. 

39.  w sprawie wyrażenia zgody Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach na zawarcie kolejnej umowy 
najmu 7 lokali mieszkalnych w budynku hotelu pracowniczego zlokalizowanym na działce nr 284/21, 
obręb Trzcielin, gmina Dopiewo. Zarząd Powiatu wyraził zgodę Domowi Pomocy Społecznej  
w Lisówkach na zawarcie umowy najmu 7 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 132,6 m2 znajdujących 
się na piętrze budynku hotelu pracowniczego, zlokalizowanego na nieruchomości położonej na 
terenie gminy Dopiewo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb 0009 Trzcielin,  
ark. mapy 1, działka nr 284/21, zapisanej w księdze wieczystej nr P01P/00238561/1, w celu 
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wykorzystywania jako lokale mieszkalne dla pracowników PU-H Martina Sp. z.o.o. Przedmiotowa 
działka stanowi własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej  
w Lisówkach.  Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony od 1.01 do 31.12.2022 r.  
z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Martina Catering Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy 
ul. Sarmackiej 14D/2. Szczegółowy sposób i zakres korzystania z nieruchomości w części objętej 
najem określi umowa najmu. 

40.  w sprawie wyrażenia zgody Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach na zawarcie kolejnej umowy 
najmu powierzchni użytkowej pod automaty spożywcze w budynku zlokalizowanym na działce 
nr 284/21, obręb Trzcielin, gmina Dopiewo. Zarząd Powiatu wyraził zgodę Domowi Pomocy 
Społecznej w Lisówkach na zawarcie umowy najmu 2 m2 powierzchni użytkowej znajdującej się na 
parterze budynku administracyjno-rehabilitacyjnego, zlokalizowanego na nieruchomości położonej 
na terenie gminy Dopiewo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb 0009 Trzcielin, 
ark. mapy 1, działka nr 284/21, zapisanej w księdze wieczystej nr P01P/00238561/1, w celu 
zainstalowania automatów z napojami i przekąskami. Przedmiotowa działka stanowi własność 
Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Umowa najmu 
zostanie zawarta na czas oznaczony od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. z Waldemarem 
Maćkowiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Maćkowiak Mapie 
Vending z siedzibą w Stęszewie (62-060) przy ul. Chmielniki 5.  Szczegółowy sposób i zakres 
korzystania z nieruchomości objętej najem określi umowa najmu. 

41.  w sprawie wyrażenia zgody Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach na zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu mieszkalnego w budynku hotelu pracowniczego zlokalizowanym na działce nr 284/21, 
obręb Trzcielin, gmina Dopiewo. Zarząd Powiatu wyraził zgodę Domowi Pomocy Społecznej  
w Lisówkach na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego o pow. 16,05 m2 znajdującego się na 
piętrze budynku hotelu pracowniczego, zlokalizowanego na nieruchomości położonej na terenie 
gminy Dopiewo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb 0009 Trzcielin, ark. mapy 
1, działka nr 284/21, zapisanej w księdze wieczystej nr P01P/00238561/1, w celu wykorzystywania 
jako lokal mieszkalny dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Przedmiotowa działka 
stanowi własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej  
w Lisówkach. Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. 
z Piotrem Pajzderskim, pracownikiem Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Szczegółowy sposób 
i zakres korzystania z nieruchomości objętej najmem określi umowa najmu.  

42.  w sprawie wyrażenia zgody Domowi Pomocy społecznej w zlokalizowanym na działce nr 284/21, 
obręb Trzcielin, gmina Dopiewo. Zarząd Powiatu wyraził zgodę Domowi Pomocy Społecznej  
w Lisówkach na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego o pow. 51,30 m2 znajdującego się na 
piętrze budynku hotelu pracowniczego, zlokalizowanego na nieruchomości położonej na terenie 
gminy Dopiewo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb 0009 Trzcielin, ark. mapy 
1, działka nr 284/21, zapisanej w księdze wieczystej nr P01P/00238561/1, w celu wykorzystywania 
jako lokal mieszkalny dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Przedmiotowa działka 
stanowi własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej  
w Lisówkach.  Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony od 1 stycznia do 31 grudnia 
2022 r. z Dorotą Kował, pracownikiem Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Szczegółowy sposób 
i zakres korzystania z nieruchomości objętej najem określi umowa najmu. 

43.  w sprawie zatwierdzenia wyników naboru i zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Dziecka  
w Kórniku-Bninie. Zarząd Powiatu zatrudnił  Panią Magdalenę Krupę na stanowisku Dyrektora Domu 
Dziecka w Kórniku-Bninie począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. w wymiarze pełnego etatu na czas 
nieokreślony. Warunki wynagradzania oraz inne warunki dotyczące stosunku pracy zostaną ustalone 
przez Starostę Poznańskiego. W drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego zgodnie  
z art. 11 i nast. ustawy o pracownikach samorządowych, komisja rekrutacyjna zarekomendowała do 
zatrudnienia kandydata spełniającego w najwyższym stopniu kryteria wskazane w naborze - Panią 
Magdalenę Krupę. 

44.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie nr ZP.272.00021.2021 – część 1, 
dotyczącej dostawy, montażu, uruchomienia oraz szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji 
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wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej – obrabiarki z osprzętem 
technologicznym, zlokalizowanej w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, 
os. Mielżyńskiego 5A, w ramach projektu „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Swarzędzu”. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian postanowień w Umowie  
nr ZP.272.00021.2021 - Część 1, zawartej w dniu 30.08.2021 r. z Przedsiębiorcą Kingą Braun, 
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą arT Kinga Braun, Otorowo 29, 86-050 Solec 
Kujawski, polegających na wydłużeniu terminu dostawy i montażu o 120 dni kalendarzowych. 

45.  w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do Umowy nr ZP.272.00053.2021 – część 1  
z dnia 15 listopada 2021 r., dotyczącej zadania pn. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do 
wybranych pomieszczeń budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny – Segment A w Kobylnicy przy  
ul. Poznańskiej 95. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do Umowy 
nr ZP.272.00053.2021 - część nr 1, z dnia 15 listopada 2021 r., dotyczącej zadania pn.: Dostawa 
i montaż wyposażenia meblowego do wybranych pomieszczeń budynku Ośrodka Wspomagania 
Rodziny - Segment A w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 95, zawartej ze spółką Bryła Plus sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-517), ul. Robocza 9/1A, dotyczących: terminu realizacji przedmiotu Umowy 
(w części  przesunięcia realizacji umowy  do 22 lutego 2022 r.), warunków płatności. 

46.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Remont dachu budynku 
pensjonarskiego dla kobiet funkcjonujący w ramach zespołu budynków dawnego szpitala 
psychiatrycznego w Owińskach przy ul. Kolejowej 3 przez Owińska Park sp. z o.o.  Spółka wykonała  
w terminie prace określone w umowie  z 1 czerwca 2021 r. na kwotę dotacji 45.000,00 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. 

47. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. Zabezpieczenie budynku przed 
wpływem wilgoci przez zapewnienie prawidłowej wymiany powietrza poprzez modernizację 
instalacji wentylacji zgodnie z nakazem PINB-u, decyzja PINB/WOA/434/26/2260/2018 
 z 18 października 2019 przez Wspólnotę mieszkaniową „Rusałka". Wspólnota mieszkaniowa 
„Rusałka" wykonała w terminie prace określone w umowie z dnia 1 lipca 2021 r. na kwotę dotacji 
33.846,12  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. W związku ze 
zmniejszonym kosztem całkowitym zadania, zmniejszeniu uległa kwota dotacji. Zgodnie z umową 
został zachowany procentowy udziału dotacji  w całkowitym koszcie zadania. Wydział Promocji 
i Aktywności Społecznej sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag. 

48. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2020 r. przez Powiat 
Poznański Gminie Dopiewo na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach. Przyznano dotację w wysokości 25.000,00 zł Wykorzystano kwotę: 8.488,47 
zł. Po zapoznaniu się z załączonymi dokumentami rozliczeniowymi z udzielonej dotacji stwierdzono 
prawidłowość rozliczenia dotacji. 

49. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w opinii do projektu Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Murowana Goślina na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r. 

50. w sprawie zmiany wynagrodzenia w umowie nr ZP.272.00041.2020 – część 1 w zakresie świadczenia 
usługi sprzątania w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 wraz  
z terenem przyległym. W związku ze zmianą przepisów dotyczących wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Zarząd Powiatu postanowił 
wyrazić zgodę na dokonanie z dniem 1 stycznia 2022 r. zmiany wynagrodzenia w umowie  
nr ZP.272.00041.2020 część 1, zawartej w dniu 04/01/2021 r. ze spółką z o.o. ALKOM, ul. Północna 
1, 61-719 Poznań o świadczenie usługi sprzątania w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym. Wartość wynagrodzenia w umowie 
ZP.272.00041.2020 część 1 w 2022 r. ustalono na kwotę 35.726,26 zł brutto miesięcznie oraz 
833.614,32 zł brutto za całość przedmiotu umowy.  
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51. w sprawie zmiany wynagrodzenia w umowie nr ZP.272.00041.2020 – część 3 w zakresie świadczenia 
usługi sprzątania w budynku Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach przy  
ul. Kościuszki 4, zawartej ze spółką z o.o. SKAREM, ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola. W związku 
ze zmianą przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej 
stawki godzinowej w 2022 r. Zarząd Powiatu postanowił wyrazić zgodę na dokonanie z dniem  
1 stycznia 2022 r. zmiany wynagrodzenia w umowie nr ZP.272.00041.2020 część 3, zawartej w dniu 
4 stycznia2021 r. ze spółką z o.o. SKAREM, ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola o świadczenie usług 
sprzątania w budynku Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach przy ul. Kościuszki 4. 
Wartość wynagrodzenia w umowie ZP.272.00041.2020 część 3 w 2022 r. ustala się na kwotę 1.779,46 
zł brutto miesięcznie oraz 41.412,36 zł brutto za całość przedmiotu umowy. 

52. w sprawie zmiany wynagrodzenia w umowie nr ZP.272.00041.2020 – część 4 w zakresie świadczenia 
usługi sprzątania w budynku Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 
20, zawartej ze spółką z o.o. SKAREM, ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola. W związku ze zmianą 
przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki 
godzinowej w 2022 roku Zarząd Powiatu postanowił wyrazić zgodę na dokonanie z dniem 1 stycznia 
2022 r. zmiany wynagrodzenia w umowie nr ZP.272.00041.2020 część 4, zawartej w dniu 4 stycznia 
2021 r. ze spółką z o.o. SKAREM, ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola o świadczenie usług 
sprzątania w budynku Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20. 
Wartość wynagrodzenia w umowie ZP.272.00041.2020 część 4 w 2022 r. ustalono na kwotę 
1.779,46 zł brutto miesięcznie oraz 41.412,36 zł brutto za całość przedmiotu umowy. 

53. w sprawie zmiany wynagrodzenia w umowie nr ZP.272.00041.2020 – część 5 w zakresie świadczenia 
usługi sprzątania w budynku Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 
53, zawartej ze spółką z o.o. SKAREM, ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola. W związku ze zmianą 
przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki 
godzinowej w 2022 r. Zarząd Powiatu postanowił wyrazić zgodę na dokonanie z dniem 1 stycznia 
2022 r. zmiany wynagrodzenia w umowie nr ZP.272.00041.2020 część 5, zawartej w dniu 04/01/2021 
r. ze spółką z o.o. SKAREM, ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola o świadczenie usług sprzątania w 
budynku Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 53. Wartość 
wynagrodzenia w umowie ZP.272.00041.2020 część 5 w 2022 r. ustala się na kwotę 1.791,76 zł brutto 
miesięcznie oraz 41.707,56 zł brutto za całość przedmiotu umowy. 

54. 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, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu 
poznańskiego w 2021 r. Załącznik do uchwały Nr 1847/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia  
17 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Niniejsza 
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 wynosi 620.226,25 zł.  

55. 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 - wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów 
prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 107 do odbioru z miejsca 
przechowywania i wykonania demontażu pojazdu (Renault Kango nr rej. 1YBR552) wobec którego 
orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 
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56. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta 
Pobiedziska  od  drogi powiatowej  nr 2409P Kostrzyn – Pobiedziska od ul. Poznańskiej”. Zarząd 
Powiatu opiniuje pozytywnie z uwagą ww. inwestycję. Zasady włączenia ścieżki pieszo-rowerowej  
w drogę powiatową nr 2409P i zasady prowadzenia ruchu rowerowego w obrębie skrzyżowania  
z drogą powiatową nr 2409P należy uzgodnić branżowo z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu. 
Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

57. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Uaktualnienie struktury organizacyjnej oraz zadań poszczególnych 
komórek organizacyjnych ma na celu usprawnienie form i metod pracy w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz administrowania budynkiem stanowiącym siedzibę 
ww. jednostki. 

58. w sprawie wyrażenia zgody Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, 
pomieszczenia szkoły z przeznaczeniem na gabinet okulistyczny. Umowa najmu zawarta zostanie  
z firmą MAG21 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Spychalskiego 28/12, Poznań 61-553, na czas 
nieoznaczony od dnia 1.01.2022 r. 

59. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Łąkowej  
w m. Dopiewo w gm. Dopiewo zlokalizowanej na dz. nr ewid. 498/2, 500/5, 500/3, 499/8, 499/10, 
499/12, 499/14, 499/16, 499/18, 499/20, 501/3, 487/1, 497/6 i 486 obręb Dopiewo oraz ulicy 
Południowej w m. Dopiewo i Dopiewiec w gm. Dopiewo zlokalizowanej na dz. nr ewid. 487/2, 491/1, 
492/2, 492/1 obręb Dopiewo i 307/1, 307/3 obręb Dopiewiec. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie 
zaliczenie do kategorii dróg gminnych ww. ulic. Drogi objęte wnioskiem Wójta Gminy Dopiewo 
uzupełniają sieć dróg służących miejscowym potrzebom, posiadają utwardzoną nawierzchnię, a ww. 
działki ewidencyjne, na których jest zlokalizowana droga stanowią własność gminy.  

60. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej w 2021 r. Politechnice Poznańskiej w celu 
wsparcia studentów z Białorusi. Politechnika Poznańska zwróciła się o przyznanie dotacji na 2021 r. 
w kwocie 108.000,00 zł z przeznaczeniem dla 12 studiujących na niej obywateli Białorusi. Uczelnia 
złożyła pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji, z którego wynika, że jeden ze studentów 
otrzymujących stypendium został skreślony z listy, tym samym kwota 2.000,00 zł została zwrócona, 
jako niewykorzystana. Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik do niniejszej Uchwały. 
Sprawozdanie zostało złożone prawidłowo, w terminie i zostało poddane ocenie merytorycznej. 

61. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022: 
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.529.830,00 zł (zgodnie 

z załącznikiem nr 1) 
2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.529.830,00 zł (zgodnie  

z załącznikiem nr 2). 
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.744.595,00 zł 

(zgodnie z załącznikiem nr 3). 
62. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni Elektroniki – zlokalizowanej  

w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, 62-020 Swarzędz  
Os. Mielżyńskiego 5A, w ramach projektu pt. „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Swarzędzu”. Zarząd Powiatu w postanowił nieodpłatnie przekazać wyposażenie do 
Pracowni Elektroniki – nabyte w ramach ww. projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach ZIT dla POF Poznania, Oś Priorytetowa 9 – 
Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, zgodnie z załącznikiem do Uchwały. Zakup sprzętu i pomocy 
dydaktycznych dla Pracowni Elektroniki ma na celu podniesienie efektywności nauczania i poprawy 
warunków kształcenia zawodowego uczniów. Łączna wartość przekazanego wyposażenia wynosi 
394.611,80 zł. 

63. w sprawie przeprowadzenia kontroli trwałości zadania w ramach przyznanych w 2018 r. przez Powiat 
Poznański dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami 
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proekologicznymi oraz upoważnienia do ich przeprowadzenia Pani Anny Musiał, Pani Agaty Sibili oraz 
Pana Michała Kamińskiego. Upoważnienie jest ważne do dnia 28 lutego 2022 r. 

64. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2812/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia  
22 grudnia 2021 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia dotacji celowych na 
likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi. Zmiana załącznika 
do Uchwały Nr 2812/2021 konieczna jest w związku z błędem w poz. 192 – zamiast 5158,18 zł, 
powinno być 5185,18 zł.  

65. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej, polegającej na 
zastępstwie procesowym. Umowa zawarta zostanie z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych  
P. J. Sowisło & Topolewski, Spółka komandytowo-akcyjna, ul. Fabryczna 9, 61-524 Poznań. 
Przedmiotem umowy o świadczenie pomocy prawnej jest: 
 reprezentacja Powiatu Poznańskiego przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym 

przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę kwot pieniężnych z tytułu 
pokrycia różnicy pomiędzy kwotą wydatkowaną przez Powiat Poznański, która była niezbędna 
dla prawidłowej realizacji zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego, a kwotą otrzymaną 
od Wojewody Wielkopolskiego tytułem dotacji, 

 reprezentacja Powiatu Poznańskiego w innych wskazanych przez Zleceniodawcę 
postępowaniach. 

Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 103.320,00 zł brutto. Umowa zawarta zostanie na 
czas określony, tj. do 31 grudnia 2022 r. 

66. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Rozbudowa drogi publicznej dojazdowej na 
przedłużeniu ulicy Pawłowickiej w Złotnikach”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt. 
Wniosek zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

67. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu przebudowy ulicy Pawłowickiej w m. Pawłowice  
(gm. Rokietnica). Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt. 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. 

68. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Przebudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie,  
gm. Swarzędz”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt. 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. 

69. w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 
zamieszczonych w załączniku nr 2, do uchwały Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2021r., w sprawie: 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027, Nr XXXVI/474/VI/2021. Zarząd 
Powiatu upoważnił dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz dyrektorów 
jednostek budżetowych Powiatu Poznańskiego. 

70. w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  
w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu, 
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zarząd Powiatu upoważnił dyrektora 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz dyrektorów następujących jednostek 
budżetowych Powiatu Poznańskiego. 

71. sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych 
w celu dokonywania płatności związanych z pokrywaniem wydatków oraz pobraniem gotówki na 
zakupy związane z realizacją zadań Powiatu Poznańskiego oraz pokrywaniem kosztów wyjazdów 
służbowych. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykorzystuje się jedną kartę płatniczą typu Visa 
Business będącą w wyłącznej dyspozycji Starosty Poznańskiego, dla której miesięczny limit ustala się 
w wysokości 20.000 zł. W Powiecie Poznańskim umożliwia się dokonywanie płatności imiennymi 
kartami płatniczymi powiązanymi z rachunkami bankowymi dla następujących osób: 
a) w Starostwie Powiatowym w Poznaniu: 
 dla Agnieszki Hertig z limitem dziennym w kwocie 4.000,00 zł, 
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 dla Małgorzaty Walczak z limitem dziennym w kwocie 2.000,00 zł, 
 dla Tomasza Morawskiego z limitem jednorazowej płatności w kwocie 5.000,00 zł,  
b) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: 
 dla Anny Czerniak z limitem dziennym 500,00 zł, limitem miesięcznym 1.000,00 zł, 
 dla Tomasza Woźnicy z limitem dziennym 500,00 zł, limitem miesięcznym 1.000,00 zł, 
 dla Justyny Bucznej z limitem dziennym 500,00 zł, limitem miesięcznym 1.000,00 zł,  
 dla Andrzeja Trybusia z limitem dziennym 500,00 zł, limitem miesięcznym 2.000,00 zł. 

72. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 1 ust 1 pkt 2 lit. a i b 
ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna SP.K 
z siedzibą w Poznaniu, ul. Strusia 10, 60-711 Poznań na wykonanie w 2022 r. konsultacji 
prawnopodatkowych, w przedmiocie prowadzenia konsultacji związanych z rozliczeniem Powiatu 
Poznańskiego i jego jednostek organizacyjnych na gruncie podatku od towarów i usług. Zakres 
pomocy prawnej obejmować będzie w szczególności doradztwo w zakresie: 
 obowiązków publicznoprawnych Powiatu powstałych lub mogących powstać na gruncie VAT  

z tytułu bieżącej działalności, 
 kwestii związanych z opodatkowaniem transakcji dotyczących nieruchomości oraz zbycia 

rzeczowych składników majątkowych, 
 problematyki kwalifikacji dochodów Powiatu i poszczególnych jednostek organizacyjnych  

z punktu widzenia VAT, 
 aspektów zawiązanych z posiadaniem prawa do odliczania podatku naliczonego, 
 bieżących kwestii dotyczących rozliczeń VAT, 
 zasad dokumentowania transakcji dla celów rozliczeń podatkowych. 
Wartość przedmiotu umowy wyniesie 430,50 zł brutto za godzinę świadczonych usług i nie przekroczy 
w 2022 r. kwoty brutto 29.704,50 zł, co odpowiada 69 godzinom konsultacji.  

73. w sprawie zmiany uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr: 
 2650/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. 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 i złomowanie wycofanych z eksploatacji, 
zużytych tablic rejestracyjnych,  

 2689/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. 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. Wprowadzenie zmian ww. uchwałach konieczne jest w związku  
z wprowadzeniem od 01.01.2022 r., na mocy zapisów rozporządzenia Ministra Finansów 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej, finansowania z rozdziału 75020 
na 75095. 

74. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego 
do 2030 r. Monitoringiem w 2022 r. zostanie objęty rok 2021. Monitorowaniu podlegać będzie 
sytuacja społeczno-gospodarcza w powiecie oraz realizacja celów strategii z wykorzystaniem karty 
realizacji działania strategicznego, która została wprowadzona dla celów monitoringu w Strategii 
Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r. Wzór karty stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Monitoring 
strategii uwzględni realizację nadzwyczajnych zadań Powiatu, powstałych w wyniku przeciwdziałania 
pandemii COVID-19. Elementami składowymi procesu monitoringu będą: monitoring rzeczowy 
(badanie postępu realizacji działań) oraz monitoring statystyczny (śledzenie tendencji i zmian 
wskaźników). 

75. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej  
nr 2429P Tulce-Kostrzyn na odcinku Tulce-Gowarzewo, gm. Kleszczewo, powiat poznański, woj. 
Wielkopolskie”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt. Wniosek zawiera wszystkie 
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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 wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu 
poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej 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 w otwartym konkursie 
ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Komisje ds. opiniowania ww. ofert dokonały ich oceny 
merytorycznej na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2022 roku. Zatwierdzone przez Zarząd Powiatu 
preliminarze wydatków, będące załącznikami 1-7 do uchwały, stanowią podstawę do zawierania 
umów z wykonawcami zadań. Kwoty środków przeznaczonych na dotację wyniosły w zakresie: 
 edukacji  70.000,00 zł , 
 kultury i sztuki 500.000,00 zł, 
 kultury fizycznej 685.000,00 zł, 
 turystyki 170.000,00 zł, 
 pomocy społecznej 430.000,00 zł, 
 ochrony i promocji zdrowia 95.000,00zł, 
 ratownictwa i ochrony ludności 50.000,00 zł. 

77. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa infrastruktury na terenie aktywizacji 
gospodarczej w Złotkowie – rejon pomiędzy ul. Pawłowicką, torami kolejowymi, ul. Sobocką  
i ul. Obornicką w Złotkowie”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt. 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 wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa  drogi wraz z kanalizacją deszczową oraz 
przebudowa oświetlenia w ul. Buczka w Luboniu”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt. 
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. 

79. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego 
w Strykowie w postaci parkingów, przebudowy ul. Kolejowej, budowy chodników, instalacji 
elektrycznej wraz z oświetleniem terenu, małej architektury oraz zadaszonej wiaty rowerowej”. 
Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt. 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. 

80. w sprawie przyznania Gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2022 r. środki finansowe przekazywane przez 
Powiat Poznański, zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Zarządem Powiatu w Poznaniu 
a Gminami, zostały przyznane na ww. zadanie w następujący sposób: 

1) Buk - 112.800,00 zł, 
2) Kostrzyn - 264.800,00 zł, 
3) Kórnik - 82.500,00 zł, 
4) Mosina - 174.600,00 zł, 
5) Murowana Goślina - 213.000,00 zł, 
6) Pobiedziska - 276.900,00 zł, 
7) Puszczykowo - 228.900,00 zł, 
8) Stęszew - 117.200,00 zł, 
9) Swarzędz - 260.800,00 zł. 

Kwoty przyznanych środków zostały wyznaczone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i zostaną 
przekazane w ratach kwartalnych, do 30 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału. 

81. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Uaktualniono zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa, z uwzględnieniem 
zmian przepisów prawa normujących obowiązki organów administracji publicznej. 
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82. w sprawie przyznania Ginekologiczno-Położniczemu Szpitalowi Klinicznemu Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dotację na zakup aparatury i sprzętu 
medycznego. Przyznano dotację w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup następującej 
aparatury i sprzętu medycznego: 
 5 kompletnych zestawów do mini histeroresektoskopii, 
 2 zestawów średnich do mini histeroresektoskopii, 
 1 cystoskopu w zestawie, 
 1 zestawu do cystoskopii z akcesoriami dodatkowymi. 
Podstawą przekazania środków jest umowa określająca m.in. sposób i termin przekazania dotacji oraz 
jej rozliczenie. 

83. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2827/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2021 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w umowie ZP.272.00041.2020 część nr 1 z dnia 
4 stycznia 2021 r. Zmiana zapisu ww. uchwale spowodowana jest zwiększeniem wartości umowy  
w zakresie wynagrodzenia za świadczenie usługi sprzątania w budynku Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym zawartej ze spółką z o.o. ALKOM, 
ul. Północna 1, 61-719 Poznań o kwotę 4.937,66 zł brutto. Wartość wynagrodzenia w ww. umowie  
w 2022 r. ustalono na kwotę 36.137,73 zł brutto miesięcznie oraz 838.551,98 zł brutto za całość 
przedmiotu umowy. 

84. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok. Plan postępowań 
stanowi załącznik do uchwały. W 2022 r. zaplanowano 41 postępowań w tym: w trybie podstawowym 
28, z wolnej ręki 7, nieograniczony 5,  tryb podstawowy – usługi społeczne -1.  Na 41  postępowań  - 
6 to na roboty budowlane, 16 na usługi, 14 na dostawę i 5 na dostawę usług.  

85. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa ulicy Szkolnej i Krótkiej w Robakowie”. 
Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt. 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. 

86. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ulicy Kwiatowej w Gądkach”. Zarząd 
Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt. 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. 

87. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia, szkoły wyższe, 
oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,  
a także podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański w 2022 r. Na spotkaniu z dyrektorami w dniu 
26.08.2021 r. oraz na zgodny wniosek dyrektorów ustalono maksymalną kwotę dofinansowania  
w roku 2022, która wyniesie 4.000,00 zł. W złożonych wnioskach dyrektorzy określili specjalności  
i formy kształcenia z uwzględnieniem wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli 
poszczególnych szkół i placówek. Plan stanowi załącznik do uchwały, a jego łączna kwota wynosi 
308.525,00 zł. 

88. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. W dniu 8 grudnia 
2021 r. Powiat Poznański zawarł umowę z Przedsiębiorcą Arkadiuszem Kaliskim, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą AreQ Arkadiusz Kaliski w Dąbrowie (62-070), ul. Krańcowa 23, na 
realizację zadania pn.: Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia 
wodnoprawnego na odprowadzenie wód drenażowych, opadowych i roztopowych do istniejącego 
kolektora melioracyjnego z terenu zabytkowego dworu w Skrzynkach. Wykonawca wniósł o wydanie 
pełnomocnictwa panu Jackowi Owsianny, do składania i podpisywania pism oraz odbioru decyzji,  
a także do występowania w imieniu Zamawiającego - Powiatu Poznańskiego, przed organami 
administracji publicznej oraz gestorami sieci, w sprawach związanych z realizacją ww. zadania. 
Pełnomocnictwa udziela się na czas realizacji zadania. 
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89. w sprawie przyznania środków finansowych na działania informacyjne Zarządu Powiatu w Poznaniu 
związane z rozpowszechnianiem wiedzy o możliwości przekazania 1% podatku na organizacje pożytku 
publicznego działające w Powiecie Poznańskim. Na produkcję i emisję spotu zachęcającego 
mieszkańców do przekazywania dodatkowych środków dla przedsięwzięć OPP postanowiono 
przeznaczyć środki finansowe w kwocie 6.509,00 zł, w tym: 
 nagranie spotu radiowego, w kwocie 369,00 zł (Meloradio, Eurozet Sp. z o.o.), 
 emisję spotu radiowego na antenie Meloradia, w kwocie 6.140,00 zł (Meloradio, Eurozet.  

Sp. z o.o). 
Nagranie emitowane będzie na antenie Meloradia od 1 lutego 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. zgodnie  
z przedstawionym planem medialnym. 

90. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, dotyczącego rozwiązania umowy  
nr ZP.272.00024.2020 z dnia 3 lipca 2020 r. Realizacja ww. umowy wykonywanej przez Pracownię 
Architektury VIA NOVA Przemysław Cieślak, dotyczącej zadania pn.: Aktualizacja dokumentacji 
projektowej w zakresie II etapu zadania pn.: „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego 
obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,  
pl. Przemysława 9", obejmowała wykonanie: projektu koncepcyjnego w branży architektura, 
dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi  
i zapleczem wraz z technologią. W trakcie realizacji dokumentacji budowlano-wykonawczej, nastąpiła 
zmiana ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zgłosił konieczność wykonania nowych, 
nieprzewidzianych w umowie opracowań oraz konieczność zmiany zakresu i formy, w części 
dotyczącej projektu budowlanego. Ze względu na wartość umowy i zawarcie jej, zgodnie z art. 4 pkt 
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), nie ma 
możliwości zwiększenia wartości umowy i wydatkowania dodatkowych środków. W związku  
z zaistniałym faktem, zasadne jest zawarcie porozumienia, dotyczącego rozwiązanie ww. umowy.  
Za wykonanie opracowań, związanych z nierozliczoną częścią umowy, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości 15.625,00 zł. 

91.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji Umowy nr ZP.272.00005.2021 z dnia 
8 kwietnia 2021 r., dotyczącej zadania pn. Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-
wychowawczej w Swarzędzu przy ul. Cmentarnej. Wykonawca, tj. spółka Ekspertis Budownictwo 
sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-021), ul. Nieszawska 1, zwrócił się z prośbą o przedłużenie 
terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 marca 2022 r., motywując go zakłóceniami  
w łańcuchu dostaw, przez które okres oczekiwania na większość materiałów koniecznych dla 
realizacji inwestycji, uległ znacznemu wydłużeniu. Wynika to z trwającej sytuacji epidemicznej COVID 
-19, co skutkuje ograniczoną pracą zakładów produkcyjnych oraz brakiem na rynku komponentów do 
produkcji. Podwykonawcy realizujący ww. zadanie również zgłosili problemy z dostępnością 
materiałów budowlanych i sprzętu niezbędnego do realizacji zadania. Ww. przyczyny powodują, że 
Wykonawca nie jest w stanie wykonać prac w terminie 

92. w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej w gazetach lokalnych, z podziałem na 
2 części. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. 
Postanowiono o przeprowadzeniu postępowania z podziałem na 2 następujące części: 
 Część nr 1 - w gazecie lokalnej, ukazującej się na terenie gminy Suchy Las, 
 Część nr 2 - w gazecie lokalnej, ukazującej się na terenie wszystkich gmin Powiatu Poznańskiego. 
Zamówienie zostanie wykonane w zakresie wszystkich części w terminie 10 miesięcy od dnia 
podpisania umowy jednak nie dłużej niż do dnia 20 grudnia 2022 roku. 

93. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w umowie nr ZP.272.00033.2021 zawartej  
z Pocztą Polską S.A. w dniu 9 sierpnia 2021 r. W związku ze zmianą cennika powszechnych usług 
pocztowych w zakresie listów krajowych, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 r. zaszła 
konieczność wprowadzenia zmian do załącznika nr 6 „Formularz ofertowy” do ww. umowy na 
świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, polegających na 
przyjmowaniu nadawanych przez Zamawiającego przesyłek listowych, paczek pocztowych, w tym 
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również przesyłek rejestrowanych i przesyłek kurierskich (zwanych dalej przesyłkami), w obrocie 
krajowym i zagranicznym, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom, dokonywaniu ewentualnych 
zwrotów przesyłek niedoręczonych, prowadzeniu postępowania reklamacyjnego zgodnie z ustawą 
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe oraz usługi odbioru korespondencji z siedziby 
Zamawiającego. 

94. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
przyznanej 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 zabezpieczenie elewacji przybudówki Kościoła przed zniszczeniem.  
Na podstawie złożonego przez Miasto i Gminę Kórnik w dniu 12 stycznia 2022 r. sprawozdania, 
stwierdzono prawidłowość wykorzystania dotacji w wysokości 250.000,00 zł na realizację ww. 
zadania. Umowa pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem i Gminą Kórnik została zawarta w dniu 
26 listopada 2021 r. Ze sprawozdaniem zapoznał się i zaopiniował pozytywnie Powiatowy 
Konserwator Zabytków. 

95. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych  
w Poznaniu nieruchomości stanowiące własność Powiatu Poznańskiego, położone w gminie Mosina, 
oznaczone w ewidencji gruntów: - ob. Krosno, ark. mapy 10, działka nr 430/2 o pow. 0,0625 ha, 
zapisana w KW nr PO1M/00021075/0; ob. Krosno, ark. mapy 10, działka nr 194/4 o pow. 0,5740 ha, 
zapisana w KW nr PO1M/00042168/2. Ww. nieruchomości wchodzą w skład dróg powiatowych  
nr 2465P oraz 2469P. 

96. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za działkę ewidencyjną oznaczoną geodezyjnie nr 22/1,  
ob. Rybojedzko, gm. Stęszew, przejętą przez Województwo Wielkopolskie na podstawie decyzji 
Wojewody Wielkopolskiego nr 15/2021 z dnia 6 września 2021 r. o sygn. IR-III.7820.10.2020.3. 
Województwo Wielkopolskie przejęło ww. nieruchomość, w związku z rozbudową drogi 
wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S-5.  

97. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
z tytułu realizacji Umowy nr ZP.272.00041.2020 – część 7 z dnia 4 stycznia 2021 r., której 
przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń 
zajmowanych przez Zamawiającego w budynku położonym  w Poznaniu przy ul. Zielonej 8. 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, Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na zmianę  z dniem 1.01.2022 r. wysokości wynagrodzenia należnego spółce ALKOM Sp. z o.o.,  
z siedzibą w Poznaniu (61-719), ul. Północna 1 z tytułu realizacji ww. Umowy. Łączna wartość 
zamówienia wyniesie 153.681,48 zł brutto, z podziałem na poszczególne lata: 2021 - 74.980,80 zł, 
2022 - 78.700,68 zł. Udziały w wartości zamówienia wynoszą odpowiednio: 35,06 % - Powiat 
Poznański, 64,94 % - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

98. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia do umowy o świadczenie pomocy prawnej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie porozumienia do ww. umowy z dnia 28 grudnia 2020 r., 
zawartej z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych PJ. Sowisło & Topolewski, Spółka 
komandytowe - akcyjna, ul. Fabryczna 9, 61-524 Poznań. Przedmiotem porozumienia jest wypłata 
dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 20.703,93 zł brutto w związku z uzyskaniem na rzecz Powiatu 
Poznańskiego, korzystnego wyroku sądowego w sprawie z powództwa Powiatu Poznańskiego 
przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Wielkopolskiemu o uzupełnienie dotacji, przyznanych 
Powiatowi Poznańskiemu w 2014 roku wraz z należnymi odsetkami oraz wpływem na konto Powiatu 
Poznańskiego kwoty wynikającej z tego wyroku, w wysokości 295.770,42 zł.  

99. 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 postanowił przekazać pojazd 
wycofany z eksploatacji – Peugeot 206, PZ261GC do demontażu w stacji demontażu powadzonej 
przez przedsiębiorcę PERS Roman Pers, z siedzibą 62-002 Suchy Las, ul. Szkółkarska 4 oraz upoważnić 
ww. przedsiębiorcę do odbioru z miejsca przechowywania i wykonywania demontażu pojazdu, 
wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. 
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100. w sprawie rozbudowy systemu CCTV o licencję Genetec umożliwiającą integrację z serwerem AD. 
Zarząd Powiatu postanowił zlecić firmie T.T. Systems Sp. J. z siedzibą przy ul. Łużycka 40,  
61-614 Poznań  na wykonanie ww. zadania. Całkowity koszt zlecenia nie przekroczy kwoty 
11.557,08 zł. 

101. w sprawie zmiany uchwały Nr 2182/2021 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 maja 2021 r.  
w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów  
w rejestrze instytucji kultury dla których organizatorem jest Powiat Poznański.  Zmiana dotyczy  
aktualizacji osób upoważnionych do dokonywania ww. wpisów. Zarząd Powiatu upoważnił Annę 
Koziołkiewicz, Dyrektora Wydziału Organizacyjnego oraz Adama Ceglarka, Głównego Specjalistę  
w Wydziale Organizacyjnym, do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów  
w rejestrze instytucji kultury dla których organizatorem jest Powiat Poznański. 

102. w sprawie wyrażenia zgody Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie na 
zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń części niskiej budynku Internatu zlokalizowanego na 
działce nr 1321/10 w Puszczykowie, na potrzeby prowadzenia poradni psychologiczno-
pedagogicznej, na czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został 
ustanowiony trwały zarząd. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia 
pomieszczeń o łącznej powierzchni 171,03 m2 na ww. nieruchomości w celu prowadzenia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej wraz z zapleczem socjalnym. Przedmiotowa działka stanowi 
własność Powiatu Poznańskiego w trwałym zarządzie LO w Puszczykowie. Umowa użyczenia określi 
szczegółowy sposób i zakres korzystania z nieruchomości oraz zawarta zostanie na czas 
nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd.  

103. w sprawie unieważnienia 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 – meble kuchenne i wyposażenie AGD. Częściowego 
odtajnienia zastrzeżonych przez Wykonawcę dokumentów zawierających wyjaśnienia dotyczące 
rażąco niskich cen. Komisja przetargowa zawnioskowała o unieważnienie prowadzonego 
postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty, 
która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
wynoszącą 160.000,00 zł brutto oraz uznanie za nieskuteczne zastrzeżenie przez PB Tenders Jakub 
Pawulski , ul. Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz oraz TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2a,  
01-237 Warszawa, dokumentów zawierających wyjaśnienia dot. rażąco niskiej ceny z wyłączeniem 
nazwy podmiotów realizujących na rzecz Wykonawców dostawy i usługi. 

104. w sprawie przyznania Szpitalowi w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. dotacji na zakup 
sprzętu medycznego. Przyznano dotację w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczaniem na zakup 
sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego: ureterorenofiberoskopu. Podstawą przekazania 
środków jest umowa określająca m.in. sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenie. 

105. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie usługi z zakresu przeglądów  
i konserwacji oraz usuwania drobnych awarii urządzeń przeciwpożarowych znajdujących  
się w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i ul. Słowackiego 8. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie usług z ww. zakresu  
z Przedsiębiorcą Grzegorzem Józefowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład 
Elektronicznych Systemów Grzegorz  Józefowski, ul. Jana Pawła II nr 14, 61-139 Poznań. Wartość 
przedmiotowych prac ustalono na kwotę 18.425,40 zł, z podziałem na lokalizację budynków:  
ul. Słowackiego 8 – kwota 5.502,75 zł; ul. Jackowskiego 18 – kwota 12.922,65 zł. 

106. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym na druk i zamieszczenie dodatku „Prasowa Powiatowa17.” w dzienniku o zasięgu 
ogólnopolskim w jego części regionalnej (Wielkopolska) oraz w lokalnym serwisie internetowym 
gazety; zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia; powołania komisji przetargowej. 
Termin wykonania zamówienia zaplanowany został od dnia podpisania umowy 
do 30 grudnia 2022 r.  
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107. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dotacji udzielonej w 2021 r. na realizację zadania 
publicznego pn. „Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu 
poznańskiego w 2021 roku”. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na podstawie 
uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 1861/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., realizację 
ww. zadania powierzono Stowarzyszeniu MONAR z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 9B. 
Sprawozdanie końcowe z przyznanej dotacji wraz z korektą sprawozdania zostało przedłożone przez 
Wykonawcę w terminie określonym umową. Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, że środki 
finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w pełnej 
kwocie 703.660,00 zł.  

108. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji przyznanej gminie Swarzędz  
w związku z realizacją zadań powiatu poznańskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 
publicznej w roku 2021. Beneficjent, na podstawie zawartego w dniu 17 lutego 2021 roku 
porozumienia przedstawił sprawozdanie z wykorzystania przyznanej dotacji w kwocie 50.000,00 zł 
na realizację zadań: 
 gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, 

udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, 
edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz 
dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, 

 pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu 
wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych,  
a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, 

 udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, 
 sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne 

zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach. 
109. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Cykl działań „Szukając 

Talentów” – X edycja oraz przeznaczenia środków finansowych. W dniu 11 stycznia 2022 r. wpłynęła 
oferta Fundacji ARTiFAKT, z siedziba w Poznaniu na realizację ww. zadania publicznego. Zarząd 
Powiatu na podstawie kryteriów oferty zatwierdził celowość realizacji ww. zadania oraz postanowił 
przeznaczyć środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł. 

110. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. Budowa wiaduktu kolejowego/ tunelu drogowego 
w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz w zamian 
za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 7,532 linii kolejowej nr 353 w ramach 
projektu POIIŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami 
– etap III”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt. 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. 

111. w sprawie przyznania Politechnice Poznańskiej środków finansowych w celu wsparcia studentów  
z Białorusi. Politechnika Poznańska pismem z dnia 13 stycznia 2022 r. zwróciła się z prośbą  
o kontynuowanie projektu oraz przyznanie dotacji na 2022 r. Zarząd Powiatu postanowił 
przeznaczyć kwotę 99.000,00 zł na stypendia dla 11 studiujących na niej obywateli Białorusi. 
Podstawą przekazania środków jest umowa zawarta z uczelnią, określająca m.in. sposób   
i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia. 

112. 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 postanowił 
przekazać pojazd wycofany z eksploatacji – Ford Escort, CESR84 do demontażu w stacji demontażu 
powadzonej przez przedsiębiorcę PERS Roman Pers, z siedzibą 62-002 Suchy Las, ul. Szkółkarska 4 
oraz upoważnić ww. przedsiębiorcę do odbioru z miejsca przechowywania i wykonywania 
demontażu pojazdu wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego. 

113. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej 
wyposażenia w meble i sprzęt AGD dla budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu, 
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przy ul. Cmentarnej. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy ze spółką PERSPEKTYWA 
Pracownia Projektowa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-109), ul. Salwatorska 14, na wykonanie 
ww. dokumentacji projektowej, obejmującej ilościowe i graficzne zestawienia poszczególnych 
elementów wraz z opisem. Wartość prac ustalono na kwotę 10.000,00 zł. 

114. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z wykorzystania pomocy finansowej przyznanej 
Miastu Poznań na realizację zadania pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań 
poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego 
Franciszkanów w Poznaniu. Na podstawie uchwały Nr XV/193/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 18 grudnia 2019 roku oraz uchwały Nr XVI/196/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia  
3 lutego 2020 roku przyznana została dotacja celowa w kwocie 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie ww. zadania. Zgodnie z umową nr 279/20 z dnia 6 kwietnia 2020 roku, zawartej 
pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań środki finansowe zostały przekazane Miastu 
Poznań w następujący sposób: w roku 2020 w kwocie 800.000,00 zł, w roku 2021 w kwocie 
400.000,00 zł. Zarząd Powiatu na podstawie złożonego sprawozdania końcowego z wykorzystania 
dotacji w latach 2020-2021 zatwierdził prawidłowość wykorzystania dotacji celowej.  
Ze sprawozdaniem zapoznał się i zaopiniował pozytywnie Miejski Konserwator Zabytków  
w Poznaniu. 

115. w sprawie stwierdzenia niecelowości realizacji zadania publicznego pt. BRAWO SENIOR. W dniu  
10 stycznia 2022 roku wpłynęła oferta Fundacji Obywatelskiej „Czas Jaszczurów” z siedzibą 
w Poznaniu na realizację ww. zadania publicznego w ramach tzw. „małego grantu”. Zarząd Powiatu 
zatwierdził niecelowość realizacji ww. zadania 

116. w sprawie stwierdzenia niecelowości realizacji zadania publicznego pt. Wydanie podręcznika pod 
nazwą „Informator dla osób niepełnosprawnych”. W dniu 19 stycznia 2022 roku wpłynęła oferta 
Stowarzyszenia „EX LEGE” z siedziba w Myśliborzu na realizację ww. zadania publicznego. Zarząd 
Powiatu biorąc pod uwagę brak środków zatwierdził niecelowość realizacji ww. zadania.  
W szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego określono inne środki finansowe 
na poziomie niższym niż wymagane 20% kosztu całkowitego zadania, w przypadku wspierania ww. 
zadania. 

117. w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia fakultatywne w I półroczu 2022 r. dla uczniów 
klas maturalnych, w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Zaplanowano przeznaczyć na 
ww. cel kwotę 100.000,00 zł oraz dokonując podziału środków z uwzględnieniem liczby 
maturzystów w poszczególnych szkołach, zgodnie z obowiązującym Programem wspierania 
edukacji w powiecie poznańskim, w następujący sposób: w I półroczu 2022 r. (4 miesiące zajęć) -  
57.000,00 zł, pozostałe środki (3 miesiące zajęć) - 43.000,00 zł w II półroczu 2022 r. Zajęcia odbywać 
się będą od stycznia do kwietnia 2022 r. Liczba uczniów w bieżącym roku szkolnym jest zgodna  
z danymi zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 18 stycznia 2022 r. i wynosi 581 
uczniów. Przeliczenie na jednego ucznia: 57.000 zł : 581 uczniów = 98,1067 zł/uczeń. 

118. w sprawie podziału środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne w I półroczu 2022 r. w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański. Postanowiono rozdysponować na ww. cel 
środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł pomiędzy poszczególne placówki, uwzględniając liczbę 
uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży, do których kierowane są zajęcia pozalekcyjne, zgodnie  
z Programem wspierania edukacji w powiecie poznańskim i zostaną przekazane do planów 
finansowych jednostek. Liczba uczniów jest zgodna z danymi zawartymi w Systemie Informacji 
Oświatowej na dzień 19 stycznia 2022 r. Zachowana została kwota 40.000,00 zł, którą zaplanowano 
przeznaczyć na realizację zadań będących kontynuacją zajęć pozalekcyjnych, wynikających  
z bieżących potrzeb szkół. Sposób podziału środków: 200.000 zł : 4167 uczniów = 47,9962 zł/uczeń. 

119. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2021 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Poznański. W terminie do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który 
podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostka samorządu terytorialnego sporządza 
sprawozdanie z ww. zakresu. Kompetencje organu prowadzącego wykonuje Zarząd Powiatu. 
Przeprowadzona analiza poniesionych w roku 2021 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli  
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w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazała osiągnięcie średnich 
wynagrodzeń nauczycieli we wszystkich stopniach awansu zawodowego. Oznacza to, że nie ma 
konieczności ustalenia i wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański. Zarząd 
Powiatu postanowił zatwierdzić ww. sprawozdanie, które stanowi załącznik do Uchwały.  

120. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej przekazanej Miastu Poznań 
w roku 2021 na realizację powierzonego zadania w ramach projektu pozakonkursowego pt. Budowa 
zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20. 
Na podstawie Uchwały Nr V/65/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 roku ze 
zmianami oraz Porozumieniami z Aneksami Powiat Poznański zobowiązał się uczestniczyć  
w realizacji ww. Projektu poprzez przekazanie Miastu Poznań dotacji celowej na realizację 
powierzonego zadania w wysokości 23,68 % całości kosztów niekwalifikowalnych oraz wkładu 
własnego. W oparciu o obowiązujące zapisy Uchwały i Porozumienia w dniu 27 stycznia 2021 r. 
została przekazana kwota dotacji w wysokości 244.019,52 zł. Niewykorzystana część dotacji  
w kwocie 96.494,54 zł została przez Miasto Poznań zwrócona w dniu 29 września 2021 r. Faktyczna 
kwota udzielonej dotacji w roku 2021 wyniosła 147.524,98 zł. Na podstawie złożonego w dniu  
17 stycznia 2022 r. rozliczenia dotacji za rok 2021, stwierdzono prawidłowość wykorzystanej dotacji 
do wysokości 147.524,98 zł, tj. do pełnej otrzymanej przez Miasto Poznań w roku 2021 kwoty.  
Z przedłożonego rozliczenia wynika również, że rzeczywiście poniesione w roku 2021 wydatki 
okazały się wyższe o 1 zł od wydatków planowanych w tym okresie, Miasto Poznań zwróciło się  
z wnioskiem o zwiększenie kwoty dotacji za rok 2021 przypadającej w udziale Powiatowi 
Poznańskiemu o 0,24 zł i o dokonanie stosownego przelewu. Z uwagi jednak na fakt, iż rok 
budżetowy 2021 został zamknięty nie było możliwości zwiększenia kwoty dotacji na rok 2021 
 i dokonania stosownego przelewu na kwotę 0,24 zł. Zarząd Powiatu postanowił zatwierdzić 
sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej przekazanej Miastu Poznań w roku 2021 na realizację 
powierzonego zadania w ramach ww. projektu. 

121. w sprawie wydania opinii dot. projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej (2512P) – ulicy 
Rabowickej polegająca na wysokości działki ewid. Nr 303/65 w m. Jasin – gm. Swarzędz”. Zarząd 
Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt. 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. 

122. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji podmiotowej przyznanej 
Instytutowi Skrzynki – Instytutowi Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego  
i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego w roku 2021. W uchwale nr XXV/328/VI/2020 Rady Powiatu  
w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na 
rok 2021 (ze zmianami) zapisano dotację w dz. 921, rozdz. 92114, w oraz § 2480 w kwocie 
3.000.000,00 złotych. Zasady jej rozliczenia uregulowano w umowie RUM-00747/21 z dnia 5 lipca 
2021 r. Zgodnie z § 2, ust. 1 umowy I transza w wysokości 200.000,00 zł została przekazana w dniu 
7 lipca 2021 r. Pismem z dnia 7 października 2021 r. Instytut zgłosił zapotrzebowanie na środki  
w wysokości 300.000,00 złotych. Środki te zostały przekazane w dniu 12 października 2021 r.   
W dniu 26 stycznia 2022 r. beneficjent złożył sprawozdanie końcowe z wykorzystania ww. dotacji, 
na podstawie którego stwierdzono prawidłowość wykorzystania przekazanych środków, w związku 
z realizacją zadania polegającego na rozpoczęciu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz do 
utrzymania obiektu, w którym ta działalność będzie prowadzona w roku 2021. 

123. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielanych dotacji z przeznaczeniem dla 
Komendy Miejskiej w Poznaniu, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie końcowe  
z rozliczenia udzielanych ww. dotacji, które stanowi załącznik do Uchwały. Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego sprawdził sprawozdania ze sposobu realizacji dotacji pod względem 
merytorycznym i finansowym oraz nie wniósł do nich żadnych uwag.  
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124. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Goślińskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Murowanej Goślinie na pokrycie kosztów dowozu osób 
niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Powiat Poznański otrzymał na podstawie 
Uchwały Nr XXVIII/293/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie pomoc finansową w formie 
dotacji celowej w kwocie 40.000,00 zł na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do 
Warsztatu Terapii Zajęciowej. Środki z pomocy finansowej przekazano Stowarzyszeniu na 
podstawie zawartej umowy RUM-00290/21 z dnia 3 kwietnia 2021 r. Po przeprowadzeniu analizy 
przedłożonego rozliczenia ww. dotacji wraz z kopią dokumentacji potwierdzającej dokonanie 
wydatków zatwierdzono wykorzystanie przyznanej dotacji, tj. 40.000,00 zł, zgodnie  
z przeznaczeniem oraz w terminie wskazanym w umowie. 

125. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej w 2021 roku Szpitalowi w Puszczykowie  
im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. na zakup sprzętu medycznego. Powiat Poznański otrzymał na 
podstawie Uchwały Nr XLI/341/21 Rady Miejskiej w Mosinie pomoc finansową w kwocie 30.000,00 
zł na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie. Otrzymane środki zostały przekazane 
ww. Szpitalowi na zakup defibrylatora Lifepack 20e oraz monitora EKG z kardiowersją, stymulacją 
przezskórną i pomiarem SPO2, czujnikami typu Nellcar i Masimo. Podstawą przekazania środków 
była umowa dotacji nr RUM-00322/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. Po przeprowadzeniu analizy 
przedłożonego rozliczenia ww. dotacji wraz z kopią dokumentacji potwierdzającej zakup sprzętu 
medycznego zatwierdzono wykorzystanie przyznanej dotacji, tj. 30.000,00 zł, zgodnie  
z przeznaczeniem oraz w terminie wskazanym w umowie. 

126. w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę wyposażenia informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu, z podziałem na 3 części. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
3. Powołania komisji przetargowej. Postępowanie obejmuje następujące części:  
 część nr 1 – komputery typu All in One wraz z serwisami producenta, 
 część nr 2 – usługi poczty elektronicznej Exchange Online, 
 część nr 3 – komponenty sieciowe i usługi serwisowe producenta na urządzenia sieciowe. 

127. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej w gazetach lokalnych, z podziałem na 2 części. Zarząd 
Powiatu zatwierdził:  

 część nr 1 - zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej w gazecie lokalnej, ukazującej się na 
terenie gminy Suchy Las, wybór oferty złożonej przez „Media Consulting" Agnieszka Łęcka,  
ul. Borówkowa 2b/3, 62-002 Suchy Las, w której zaproponowano realizację za kwotę 26.000,00 
zł brutto. Wykonawca zobowiązał się zamieszczać ogłoszenia w gazecie o tytule „Sucholeski 
Magazyn Mieszkańców Gminy”, którego średnio miesięczny nakład wynosi 6.500 egzemplarzy. 
Ilość punktów dystrybucji wynosi 170. 

 część nr 2 - zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej w gazecie lokalnej, ukazującej się na 
terenie wszystkich gmin Powiatu Poznańskiego, wybór oferty złożonej przez Lech-Press Sławomir 
Lechna, ul. Smugi 84, Wielka Wieś, 64-320 Buk, w której zaproponowano realizację za kwotę 
30.750,00 zł brutto. Wykonawca  zobowiązał się zamieszczać ogłoszenia w gazecie o tytule „Nasz 
Głos Poznański”, którego średni dwutygodniowy nakład wynosi 20.000 egzemplarzy. Ilość 
punktów dystrybucji wynosi 300. 
Zamówienie zostanie wykonane w zakresie wszystkich części w terminie 10 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, jednak nie  dłużej niż do dnia 20 grudnia 2022 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. 
Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy 
organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu.  Zarząd Powiatu zatwierdził ww. regulamin. 

128. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, ze Szpitalem w Puszczykowie im. Prof. S.T. 
Dąbrowskiego S.A. z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 11, porozumienia o wspólnym 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
jest zakup energii elektrycznej. Pismem z dnia 14 stycznia 2022 r. Szpital wyraził wolę 
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uczestniczenia we wspólnej grupie zakupowej, przekazując stosowne pełnomocnictwo. Wspólne 
przeprowadzenie ww. postępowania przetargowego na potrzeby jednostek Powiatu 
Poznańskiego na kwotę 4.000.000,00 zł oraz Szpitala w Puszczykowie na kwotę 3.550.000,00 zł, 
pozwoli uzyskać korzystniejszą ofertę cenową. Powiat Poznański będzie upoważnionym 
Zamawiającym do przeprowadzenia i udzielenia zamówienia. 

129. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dostawy laptopów oraz drukarki 
przeznaczonych do Nieodpłatnych Punktów Pomocy Prawnej, znajdujących się na terenie 
Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą SevenComp 
Marcin Indrzejczak, ul. Grudzińskiego 5, 62-020 Swarzędz. Przedmiotem dostawy jest: laptop 
Dell Vostro 3510 – 9 szt. oraz drukarka Kyocera M2040DN – 1 szt.  Całkowity koszt umowy nie 
przekroczy kwoty 28.093,20 zł brutto. 

130. w sprawie zawarcia umowy na dostarczenie oprogramowania do zarządzania ryzykiem wraz ze 
szkoleniami. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ww. umowy z firmą IMNS Polska  
Sp. z o.o., ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław. Całkowity koszt umowy wyniesie 10.541,10 zł 
brutto. 

131. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. 
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XV/177/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku, 
Zarząd Powiatu w Po ogłasza nabór wniosków o udzielenie ww. dotacji. Nabór wniosków w roku 
2022 obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytkach 
zlokalizowanych w powiecie  poznańskim, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż  
9 maja 2022 r., a zakończy nie później niż 5 grudnia 2022 r. Termin naboru i miejsce składnia 
wniosków: osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 8 lutego 2022 
roku do dnia 1 marca 2022 roku w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  
ul. Jackowskiego 18. Ogłoszenie stanowi załącznik do Uchwały. 

132. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspomagania Rodziny  
w Kobylnicy.  

133. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa ul. Rzemieślniczej i Tęczowej 
w Suchym Lesie”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt. 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. 

134. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2514P w ramach „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych nr 2439P  
i nr 2514P w miejscowości Trzek”, gm. Kostrzyn. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. 
projekt. 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. 

135. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2021. 
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zasady i tryb naboru 
wniosków oraz wymogi formalne określa Regulamin określający szczegółowe warunki i tryb 
przyznawania ww. nagród, stanowiący załącznik do uchwały nr XXXI/423/V/2017 Rady Powiatu 
w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2017 r. Termin zgłoszenia i miejsce składnia wniosków: osobiście 
lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 14 lutego 2022 roku do dnia 7 marca 
2022 roku w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. Ogłoszenie 
oraz formularz wniosku stanowią załączniki do Uchwały.  

136. w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Poznań, z przeznaczeniem na organizację debaty 
oraz koncertu „Na rzecz demokracji”, które zaplanowane były na 11 i 12 listopada 2021 r. Powiat 
Poznański udzielił wsparcia finansowego Miastu Poznań na organizację debaty i koncertu pt.: 
„Na rzecz demokracji", na upowszechnianie idei demokracji wśród społeczeństwa, 
zaplanowanych w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. W związku z dużą 
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liczbą zachorowań na COVID-19 na początku listopada 2021 r., organizatorzy (Fundacja Malta  
w Poznaniu) zrezygnowali z koncertu i ograniczyli przedsięwzięcie do przeprowadzenia debaty, 
która odbyła się 11 listopada 2021 r. Jednocześnie Miasto Poznań wystąpiło z wnioskiem  
o przekazanie środków finansowych w wysokości 15.000,00 zł, wyłącznie na pokrycie w części 
kosztów organizacji debaty, dlatego dotacja nie została przekazana w pełnej wysokości. W dniu 
28 stycznia 2022 r. Miasto Poznań przedłożyło sprawozdanie z wykorzystania ww. dotacji, które 
zostało złożone prawidłowo, w terminie i sprawdzone pod względem merytorycznym. 
Dokument stanowi załącznik do Uchwały.  

137. w sprawie przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego 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 – meble kuchenne i wyposażenie AGD. Zatwierdzenia Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. Powołania komisji przetargowej. Kwota jaką zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 160.000,00 zł brutto (130.081,30 zł netto). 
Zamówienie zostanie wykonane w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

138. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w 2022 roku do Programu „Szkolny Klub Sportowy”. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Poznańskiego do ww. programu, który 
polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 lutego 2022 r.  
do 15 grudnia 2022 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla 
każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum  
15-osobowych (do 20 osób). Udział w programie wymaga wniesienia wkładu własnego. Koszt 
jednej grupy to 400,00 zł. Łączna kwota przy zgłoszeniu 4 grup wyniesie 1.600,00 zł. Na rok 2022 
programem zainteresowane są dwie szkoły prowadzone przez Powiat Poznański: Zespół Szkół  
w Mosinie (1 grupa) oraz Zespół Szkół w Rokietnicy (3 grupy).  

139. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. VIII Chludowskie Spotkania 
z Folklorem oraz przeznaczenia środków finansowych. W dniu 21 stycznia 2022 r. wpłynęła 
oferta stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Chludowianie”, z siedzibą w Chludowie na 
realizację ww. zadania publicznego w ramach tzw. „małego grantu”. Zarząd Powiatu biorąc pod 
uwagę kryteria oferty stwierdził celowość realizacji przedmiotowego zadania oraz przeznaczył 
środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł brutto. 

140. w sprawie stwierdzenia niecelowości realizacji zadania publicznego pt. „Z krokomierzem przez 
Toruń i Bydgoszcz”. Zarząd Powiatu stwierdził niecelowość realizacji ww. zadania przez 
Rokietnicki Klub Seniorów z siedzibą w Rokietnicy,  z uwagi na brak środków finansowych. 

141. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego 
dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenia 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym za rok 2021. Ogłoszenie stanowi załącznik do uchwały. Zgłoszeń 
do nagród za rok 2021 dokonuje się w okresie od dnia 21 lutego 2022 do dnia 14 marca 2022 r. 
O możliwości składania wniosków, terminie i sposobie ich zgłaszania powiadamia się przez 
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego oraz na stronie 
internetowej powiatu poznańskiego www.powiat.poznan.pl. 

142. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej w 2021 r. Miastu Poznań na zwrot 
kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na 
terenie Poznania. Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 1 stycznia 2021 r. wraz 
z aneksem nr 1 Powiat Poznański udzielił Miastu Poznań dotacji w wysokości 74.536,23 zł  
z przeznaczeniem na zwrot kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu poznańskiego będących 
uczestnikami w warsztatach terapii zajęciowej w Poznaniu w roku 2021. Celem rozliczenia 
dotacji, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. porozumienia, Miasto Poznań w terminie do dnia 31 stycznia 
2022 r. zobowiązane było przekazać wykaz uczestników warsztatów terapii zajęciowej 
w Poznaniu pochodzących z powiatu poznańskiego, zawierający inicjały uczestnika, miejsce 
zamieszkania, nazwę warsztatu, datę rozpoczęcia i zakończenia rehabilitacji oraz koszt 
rehabilitacji uczestnika. Przedmiotowe rozliczenie zostało doręczone do Starostwa 
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Powiatowego w Poznaniu w dniu 18 stycznia 2022 r., a następnie w dniu 3 lutego 2022 r. została 
doręczona korekta rozliczenia. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanego rozliczenia dotacji wraz 
z korektą stwierdza się, że:  
 przekazane w 2021 r. środki finansowe w kwocie 74.536,23 zł zostały wykorzystane przez 

Miasto Poznań zgodnie z przeznaczeniem,  
 rzeczywisty koszt rehabilitacji mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii 

zajęciowej na terenie Poznania wyniósł 76.266,85 zł i był wyższy o 1.730,62 zł od przekazanej 
w 2021 r. dotacji. Ww. różnica została przekazana w dniu 8 lutego 2022 r. na rachunek 
bankowy Miasta Poznania z budżetu Powiatu na 2022 r. 

143. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów zawierających 
azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2022. Zarząd Powiatu zatwierdził ww. Regulamin 
w celu podjęcia w 2022 roku działań związanych z usuwaniem azbestu oraz wyrobów 
zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. Środki na realizację ww. zadań 
pochodzić będą z budżetu Powiatu Poznańskiego, budżetów 17 gmin oraz z Narodowego 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zgodnie 
z Regulaminem, stanowiącym załącznik do Uchwały, wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania 
limitów, przy czym ostateczny termin składania wniosków ustala się na dzień 12 sierpnia 2022 
r., a ich przekazanie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu na dzień 26 sierpnia 2022 r. Udział 
środków przeznaczonych na realizację ww. programu w całościowych kosztach realizacji 
przedsięwzięcia ustala się w wysokości 100%.  

144. w sprawie stwierdzenia celowości zadania publicznego pt. Wesele wielkopolskie oraz 
przeznaczenia środków finansowych. W dniu 21 stycznia 2022 r. wpłynęła oferta Fundacji Malta, 
z siedzibą w Poznaniu na realizację ww. zadania publicznego w ramach tzw. „małego grantu”. 
Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę kryteria oferty stwierdził celowość realizacji przedmiotowego 
zadania oraz przeznaczył środki finansowe w kwocie 9.900,00 zł brutto. 

145. w sprawie stwierdzenia celowości zadania publicznego pt. Kurs Miejskiego Relaksu oraz 
przeznaczenia środków finansowych. W dniu 21 stycznia 2022 r. wpłynęła oferta Fundacji Malta, 
z siedzibą w Poznaniu na realizację ww. zadania publicznego w ramach tzw. „małego grantu”. 
Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę kryteria oferty stwierdził celowość realizacji przedmiotowego 
zadania oraz przeznaczył środki finansowe w kwocie 9.900,00 zł brutto.  

146. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego  stację demontażu pojazdów do odbioru 
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zarząd Powiatu postanowił 
przekazać pojazdy wycofane z eksploatacji (Opel Corsa nr rej. PLE 36T8, Peugeot 309 nr rej. PNT 
27GF, Opel Corsa nr rej. PSR 45CX), do demontażu w stacji demontażu prowadzonej przez 
przedsiębiorcę „PERS" Roman Pers, z siedzibą 62-002 Suchy Las, ul. Szkółkarska 4 - wpisanego 
do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów prowadzonego przez 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 107. Zarząd Powiatu upoważnił Pana Romana 
Persa do odbioru z miejsca przechowywania i wykonania demontażu ww. pojazdów, wobec 
których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o  ruchu drogowym. 

147. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie nr ZP.272.00037.2019  
z dnia 26 listopada 2019 r. dotyczącej zadania Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach 
na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na dokonanie zmian zapisów w umowie zawartej 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. zmniejszenia przedmiotu umowy  
o zakres określony w Protokole rezygnacji z wykonania robót nr 1 z dnia 7 lutego 2022 r. - Wykaz 
prac objętych rezygnacją, 2. obniżenia wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem zakresu 
przedmiotu umowy, o kwotę brutto 224.221,18 zł, tj.: do wysokości 11.784.995,27 zł.  
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III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych w Wielkiej Wsi w sąsiedztwie rodzinnych ogrodów działkowych przy ul. Św. Rocha, 
gm. Buk. 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mielno-część 
północna”, gm. Czerwonak. 

3. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Rejon ulic: 
Bliskiej i Joanitów Poznańskich w Rabowicach, Pszczelnej w Zalasewie oraz Rabowickiej  
w Jasinie”, gm. Swarzędz. 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Dębogóra – 
część wschodnia, gm. Czerwonak. 

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Głuchowo w rejonie ulicy Pogodnej, gm. Komorniki. 

6. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gmina Kórnik – etap 5. 

7. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Tereny 
rolnicze w Sokolnikach Gwiazdowskich, gm. Swarzędz”. 

8.  nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w Niepruszewie przy ul. Starowiejskiej, gm. Buk. 

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Komorniki w rejonie ulicy Towarowej, gm. Komorniki. 

10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
Czmoniec, w rejonie ulic Modrakowej i Konwaliowej, gm. Kórnik – etap I. 

11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry  
w rejonie rzeki Wirynki przy ulicy Zespołowej, gm. Komorniki.  

12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w Buku przy ulicach Grodziskiej, Łąkowej i Strzeleckiej, gm. Buk. 

13. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w granicach miejscowości Strykowo, gm. Stęszew. 

14. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku, gm. Mosina.  

15. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku przemysłowego 
w Niepruszewie, gm. Buk. 

16. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
przy ulicy Skórzewskiej w Wysogotowie, gm. Tarnowo Podgórne.  

17. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Potasze, gm. Czerwonak. 

18. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący 
część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki – część I.B, gm. Swarzędz.  

19. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii 
Krajowej, ul. Biernatki, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej, gm. Kórnik.  

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

1. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na 2022 rok. 
2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027. 
3. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu na okres kolejnych 3 lat, w trybie 

bezprzetargowym, powierzchni użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Słowackiego 8 
w Poznaniu. 

4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie 
połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.  
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5. w sprawie udzielenia Gminie Kleszczewo pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 
polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 489 na trasie Kleszczewo – Siekierki 
Wlk. – Gowarzewo – Swarzędz.  

6. w sprawie udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 
polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina D.K. – 
Puszczykowo – Niwka Szpital – Radzewice – Mieczewo – Kórnik.  

7. w sprawie powierzenia gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Wczasowa w m. Puszczykowo. 

8. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kórnik. 
9. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2471P – ul. Świerkowa m. Czmoń.  
10. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2464P – ul. Rogalińska m. Trzykolne Młyny.  
11. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2489P w m. Żerniki.  
12. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2464P – ul. Św. Maksymiliana Kolbe m. Czmoniec.  
13. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2765P – ul. Główna m. Krosno. 
14. w sprawie udzielenia Gminie Swarzędz pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 

polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz – Jasin – 
Biskupice – Pobiedziska. 

15. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2489P w m. Żerniki.  

16. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2489P – ul. Radiowa m. Koninko. 

17. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/359/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 marca 
2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru 
Muzycznego, w celu wsparcia jego bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na lata 
2021-2023. 

18. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/612/V/2018 Rady powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 
r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 
2020 roku  projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim 
(V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

19. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2390P w miejscowości Komorniki.  

20. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2468P- ul. Główna m. Biernatki.  

21. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice.  
22. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 

publiczną drogą powiatową nr 2439P - ul. Poznańska w m. Siekierki Wielkie.  
23. w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2424P – ul. Pocztowa i ul. Golęcińska m. Rokietnica.  
24. STANOWISKO Rady Powiatu w Poznaniu podjęte podczas XXXVII sesji 23 lutego 2022 roku  

w sprawie konfliktu rosyjsko – ukraińskiego.  
 

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 indywidualnego nauczania dla: 
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a) uczennicy ZS nr 1 w Swarzędzu, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do dnia 
30 czerwca 2022 r.  

b) ucznia LO w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych 
w roku szkolnym 2021/2022. 

c) uczennicy ZS w Rokietnicy, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do dnia 29 kwietnia 2022. 
d) ucznia ZS w Rokietnicy, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych  

w roku szkolnym 2021/2022. 
e) uczennicy ZS w Kórniku, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do dnia 24 czerwca 2022 r. 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych 
w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Odstąpiono od  realizacji następujących 
inwestycji: 
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2416P - ul. Szkolnej w m. Plewiska obejmująca budowę 

peronu - wyznaczenie peronu przystanku autobusowego". Planowana kwota dofinansowania 
wg. listy rankingowej 200.000,00 zł przy szacowanych kosztach 393.191,01 zł, 

 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, 
Przemysłowej i Mściszewskiej w Murowanej Goślinie". Planowana kwota dofinansowania wg 
listy rankingowej 92.997,49 zł przy szacowanych kosztach 116.246,86 zł.  

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z uzupełnionym Sprawozdaniem z prac Komisji oceniającej wnioski  
i rozliczenie dotacji celowych na likwidację 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, tzn. umieszczono na liście rankingowej, 
 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. 

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z: 
a) zawiadomieniem o wydaniu dnia 7 grudnia 2021 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 35/2021 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Podgórnej  
w Wirach. Własność Powiatu Poznańskiego stanowią nieruchomości drogi powiatowej 
2390P: Jednostka ewidencyjna: 302107_2, Komorniki, Obręb : 0008- Wiry, Ark. 3- dz. nr ewid. 
111/16, Ark. 4- dz. nr ewid. 111/15, 

b) zawiadomieniem, o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie/ przebudowie 
drogi powiatowej nr 1827P - budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego etap 
III". 

c) zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy 
Grunwaldzkiej wraz z rozbudową i budową  układu drogowego na terenie administracyjnym 
Gminy Komorniki w ramach zadania pn. „Budowa Zintegrowanego węzła transportowego 
Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”.  

d) zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie z wniosku z dnia 
16 lipca 2021 r., uzupełnionego w dniu 30 sierpnia 2021 r. oraz 8 września 2021 r., Wójta 
Gminy Tarnowo Podgórne, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej „Budowa ul. Platynowej wraz z rozbudową ul. Szamotulskiej w m. Baranowo”.  
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e) zawiadomieniem o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 37/2021 o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej ul. Pogodnej – droga gminna 319319P 
w m. Zielątkowo”. 

f) zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy 
Grunwaldzkiej wraz z rozbudową i budową układu drogowego  na terenie administracyjnym 
Gminy  Komorniki w ramach zadania pn. Budowa Zintegrowanego węzła transportowego 
Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”. 

g) zawiadomieniem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej 
przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko – Sapowice - Strykowo – etap 1, odcinek od 
km 0+000 do km 3+650. 

h) zawiadomieniem o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P w km 0+000 do 0+100 oraz 1+106 do 1+206 wraz 
z obiektami mostowymi”. 

i) zawiadomieniem o wydaniu  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
pn. „Budowa ul. Platynowej wraz z rozbudową ul. Szamotulskiej w m. Baranowo” z rygorem 
natychmiastowej wykonalności.” 

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z 16 grudnia 2021 r. dot. dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania  przejść dla pieszych.  

7. Zarząd Powiatu przyjął informację z działalności Spółdzielni Socjalnej KOSTRZYNIANKA  
w Kostrzynie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. W okresie od 1 stycznia do 
31 grudnia 2020 r. Spółdzielnia zrealizowała następujące zadania: usługi opiekuńcze-umowa 
podpisana z OPS w Kostrzynie,  prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia w Gwiazdowie, 
gospodarowanie świetlicą środowiskową w Gwiazdowie, gospodarowanie świetlicą 
środowiskową w Drzązgowie (cały rok), prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 
(cały rok), dodatkowe zlecenia na prace porządkowe na terenie Gminy (w ciągu całego roku), 
sprzątanie toalety publicznej - umowa z Gminą Kostrzyn (cały rok). 

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym w związku z kontrolą problemową 
przeprowadzoną przez Wydział Audytu i Kontroli w: 
a) Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie w dniach od 29 listopada 

2021 r. do 8 grudnia 2021 r. 
b) Zespole Szkół w Kórniku w dniach od 29 października 2021 r. do 26 listopada 2021 r.  
c)  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu w dniach od 23 września 2021 r. do  

22 października 2021 r.  
d) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu w dniach od 30 listopada 2021 r. do 

17 grudnia 2021 r. 
e) Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu w dniach od 24 stycznia 2022 r. do 28 stycznia 2022 r.  
f) Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 

3 lutego 2022 r.  
9. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji planu kontroli w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Poznańskiego prowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli od 
stycznia do grudnia 2021 r. W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
Wydział Audytu i Kontroli przeprowadził 19 kontroli problemowych w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Poznańskiego. W trakcie realizacji planu kontroli Wydział Audytu  
i Kontroli przeprowadził 1 kontrolę doraźną w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.  

10. Zarząd Powiatu w Poznaniu uznał za zasadne, aby w ramach trwającego naboru o dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Powiat Poznański złożyć 
3 wnioski dotyczące następujących zadań inwestycyjnych: 
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 „Budowa obwodnicy Swarzędza na odcinku od ul. Rabowickiej w Jasinie do ul. Średzkiej  
w Zalasewie gm. Swarzędz" - szacunkowy koszt inwestycji 33,5 mln zł, w tym poziom 
dofinansowania 95 %, a deklarowany wkład własny 5% (1,675 mln zł), 

 „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz rozbiórka istniejącego budynku 
pełniącego funkcję sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bolechowie - tryb zaprojektuj  
i wybuduj" - szacunkowy koszt inwestycji 15 mln zł, w tym poziom dofinansowania 90 %,  
a deklarowany wkład własny 10% (1,5 mln zł), z tym zastrzeżeniem, że inwestycja zgodnie  
ze złożonym wnioskiem zostanie zakwalifikowana do obszaru „budowa lub modernizacja 
infrastruktury sportowej". W przypadku gdy w trakcie oceny zostanie ona przyporządkowana 
do obszaru "budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej" spowoduje to spadek 
poziomu dofinansowania do 85%, 

 „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P Tulce - Kostrzyn oraz budowa 
kanalizacji deszczowej w m. Gowarzewo (ul. Siekierecka) gm. Kleszczewo" - szacunkowy koszt 
inwestycji 5 mln zł, w tym poziom dofinansowania 95 %, a deklarowany wkład własny 5% 
(0,25 mln zł). 

11. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej  wraz z protokołem 
z kontroli: 
a) wydatkowania środków z dotacji PFRON oraz funduszy Powiatu Poznańskiego z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych w obszarze dofinansowania zaopatrzenia ON  
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych, 

b) wykorzystania środków finansowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji, rozdział 75411 – Komendy 
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, 

c) adaptacja i wykończenie budynku na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – kontynuacja, 

d) analiza funkcjonowania mieszkań wspomaganych w Lisówkach.  
12. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Komisji Rewizyjnej dot. kontroli wydatków Powiatu na 

walkę z COVID-19 w 2021 r.  
13. Zarząd Powiatu wyraził zgodę, zgodnie z wnioskiem Dyrektora, na zwiększenie stanu etatowego 

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, tj. zwiększenie stanu etatowego w placówce  
o 0,5 etatu w zakresie obsługi interwencyjnej poprzez zwiększenie z 0,5 do 1 wymiaru etatu 
referenta ds. administracyjnych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny  
Poznań, 18.02.2022 r. 


