
 

 

OP.0021.3.2022 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU 

od 21 lutego 2022 r. do 25 marca 2022 r. 
 

I.Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu: 
W okresie od 21 lutego 2022 r. do 25 marca 2022 r. odbyło się 10 posiedzeń Zarządu, w tym: 
1. 21 lutego 2022 r., godz. 1000, w którym udział wzięli: 
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta     Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska 
2. 24 lutego 2022 r., godz. 1330, 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.  1 marca 2022 r., godz. 1330, w którym udział wzięli:  
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska. 
4.  3 marca 2022 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. 8 marca 2022 r., godz. 930, w którym udział wzięli:  
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska 
6. 11 marca 2022 r., godz. 1000, w którym udział wzięli:  
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 



 

 

Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
oraz 
Zastępca Skarbnika   Joanna Smolińska 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska 
7. 15 marca 2022 r., godz. 1000, w którym udział wzięli:  
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
8. 17 marca 2022 r., godz. 1030, w którym udział wzięli:  
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
Członek Zarządu   Antoni Kalisz 
9. 22  marca 2022 r., godz. 1300, w którym udział wzięli:  
Starosta    Jan Grabkowski 
Wicestarosta    Tomasz Łubiński 
Członek Zarządu   Piotr Zalewski 
oraz 
Skarbnik Powiatu   Renata Ciurlik 
Sekretarz Powiatu   Magdalena Buczkowska 
10. 25 marca 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. 
 

II.UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD POWIATU W POZNANIU: 
1. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicę Rabowicką na 

odcinku o długości 147m od granicy działki 306/1 w ciągu ul. Rabowickiej dalej za połączenie  
z ul. Daglezjową w m. Jasin, gm. Swarzędz. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. wniosek, 

2. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pn.: Rozbudowa drogi publicznej nr 332038P  
ul. Huby w m. Konarskie. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ww. inwestycję, 

3. w sprawie wyrażenia opinii dot. zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Katarzyńską  
w m. Gruszczyn, gm. Swarzędz. Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię dla ww. drogi, 

4. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. W dniu  
26 listopada 2019 r., Powiat Poznański zawarł umowę nr ZP.272.00037.2019 z Firmą Budowlaną 
DOTA sp. z o.o. sp.k., ul. Perzycka 22, 60-182 Poznań, na realizację zadania pn.: Modernizacja 
zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla 
Powiatu Poznańskiego. Pełnomocnictwa udziela się panu Filipowi Pijanowskiemu na czas 
realizacji  
ww. zadania, 

5. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego pt. „Program 
psychologiczno-terapeutyczny Partner”. Zgodnie z umową na kwotę w wysokości 10.000,00 zł, 
Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu przedłożyła 
sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, do którego nie wniesiono uwag  
i stwierdzono, że dotacja została w całości rozliczona prawidłowo, 

6. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Powiatu 
Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury za rok 2021. Komisję powołuje się na okres do dnia 30 czerwca 2022 r., 



 

 

7. w sprawie zatwierdzenia rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji budżetowej udzielonej 
niepublicznym szkołom i placówkom niepublicznym w 2021 r., 

8. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na usługę druku i zamieszczenie dodatku „Prasowa 
Powiatowa17.” w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim w jego części regionalnej (Wielkopolska) 
oraz lokalnym serwisie internetowym gazety. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez Agora S.A. w Warszawie, Oddział w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w której 
zaproponowano na potrzeby porównania ofert realizację zamówienia za kwotę 64.000,00 zł 
brutto. Umowa będzie realizowana do wykorzystania kwoty, którą Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 90.000,00 zł brutto, 

9. w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku  
z nierozliczeniem przez Miasto Poznań w terminie dotacji udzielonej w 2021 roku na 
dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego, 

10.  w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z 
nierozliczeniem w terminie dotacji udzielonych w 2021 roku na dofinansowanie realizacji zadań 
szkół niepublicznych i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenie 
zajęć wspomagających w szkole niepublicznej, 

11. w sprawie zmiany uchwały nr 2932/2018 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 4 października  
2018 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie poznańskim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I, Osoby młode na 
rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu do 
czynności związanych z realizacją Projektu, 

12. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie zadań edukacyjnych realizowanych 
przez szkoły z terenu powiatu poznańskiego. Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 
7.400,00 zł na dofinansowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez szkoły z 
terenu powiatu poznańskiego, z przeznaczeniem na zakup nagród: 

- dla uczestników Konkursu „Matematyka bez granic - Senior", organizowanego przez Liceum 
Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym - 2.500,00 zł. 

- dla uczestników XXI Międzygminnego Konkursu Matematycznego, organizowanego przez Szkołę 
Podstawową nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie -1.000,00 zł. 

- dla uczestników XXI Ponadgminnego Konkursu Języka Angielskiego „TAKE ON SIX", 
organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie 
- 800,00 zł. 

- dla uczestników XXII Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mól książkowy", organizowanego 
przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie - 2.500,00 zł. 

- dla uczestników II Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „English Enigma Breakers" 
organizowanego przez Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu - 600,00 zł, 

13. w sprawie zatwierdzenia wyników Części nr 2 i 3 postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wyposażenia informatycznego 
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 3 części. Zarząd Powiatu 
postanowił: 

 unieważnić Część nr 2 -Usługi poczty elektronicznej Exchange Online, z uwagi na brak 
złożonych ofert. 

 Dokonać wyboru oferty dla Części 3 -Komponenty sieciowe i usługi serwisowe producenta 
na urządzenia sieciowe, złożonej przez BCODERS SA, ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa. 
Wykonawca zaproponował realizację zadania za cenę 153.996,00 zł z terminem dostawy od 
dnia podpisania umowy: komponentów sieciowych -35 dni, usług serwisowych -7 dni, 

14. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów udziału Powiatu 
Poznańskiego na Targach Edukacyjnych w Poznaniu w 2022 r. Zarząd Powiatu postanowił 



 

 

przeznaczyć na ww. cel środki finansowe w kwocie 3.200,00 zł. Targi odbyły się w dniach 11-13 
marca 2022 r. na terenie MTP w Poznaniu, 

15. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonych przez Biuro Zamówień Publicznych w 2021 r.  

16. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków i rozliczenia dotacji celowych na 
likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Zarząd Powiatu 
w  celu przeprowadzenia procedury udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej 
emisji mieszkańcom powiatu poznańskiego powołał Komisję składającą się z pracowników 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Regulamin pracy ww. komisji stanowi 
załącznik do uchwały, 

17. w sprawie wyrażenia opinii dot. zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicę prof. Jana 
Rutkowskiego na odcinku od granicy miejscowości do ul. Sołeckiej w m. Jasin, gm. Swarzędz. 
Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię dla ww. drogi, 

18. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 2 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na tłumaczenia dokumentów w trybie zwykłym, pisemnym dla 
potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu spółce z o.o. DAG - CENTER, z siedzibą  przy ul. 
Złotej 75A lok. 7, 00-819 Warszawa. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powierzenie tłumaczenia 
dokumentów ww. spółce oferującej wartość cen jednostkowych na kwotę 900,00 zł brutto. 
Usługa będzie realizowana od 24.02.2022 r. do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania kwoty 17.000 zł 
brutto.  

19. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę i montaż ładowarki do samochodów 
elektrycznych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na udzielenie zamówienia przedsiębiorcy Grzegorzowi Józefowskiemu 
prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Zakład Elektronicznych Systemów z siedzibą  
w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II nr 14, który złożył najkorzystniejszą ofertę za kwotę  
14.354,10 zł, 

20. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Sportowych 
Powiatu poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla 
trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2021, 

21. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu „Budowa ulicy Grzybobranie w Borówcu”. Zarząd 
Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt, 

22. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa ulicy Towarowej, „bez nazwy”  
w Komornikach, Plewiskach”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt, 

23.  w sprawie zatwierdzenia rozliczeń ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2021 na 
dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu 
poznańskiego. W 2021 r. z budżetu Powiatu Poznańskiego łącznie przekazano 1.676.016,00 zł na 
dofinansowanie kosztów działalności 8 wtz działających w powiecie poznańskim, które 
dysponowały łącznie 309 miejscami (Konarzewo, Owińska, Swarzędz, Drzązgowo, Tarnowo 
Podgórne, Murowana Goślina, Pobiedziska i Luboń). Na podstawie sprawozdań przedłożonych 
przez podmioty prowadzące Warsztaty rozliczono kwotę 1.441.536,15 zł. Suma 
niewykorzystanych dotacji wyniosła łącznie 234.479,85 zł. Kwoty zostały zwrócone na rachunek 
bankowy Powiatu Poznańskiego w terminie określonym umowami, tj. do 31.01.2022 r., 

24. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zakup asysty technicznej oraz serwisu 
oprogramowania „TelekomBud”. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą 
ProgPol s.c. Artur Szewczyk i Tomasz Kujałowicz z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 75/50, 60-523 
Poznań, na zakup asysty technicznej oraz serwisu oprogramowania „TelkomBud". Całkowity 
koszt umowy wyniesie 1.230,00 zł brutto, 

25. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ulicy Wierzbowej w Rokietnicy -etap 
II od ul. Miłej do S11”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie inwestycję dot. ww. projektu, 



 

 

26. w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Poznań, z przeznaczeniem na realizację zadania 
własnego Miasta polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty kultury, w tym 
prowadzeniu miejskich instytucji kultury, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego w Poznaniu, 
w celu wsparcia jego bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na lata 2021-2023. 
Zgodnie z zawartą Umową RUM-00337/21 w dniu 24 maja 2021 r. Powiat Poznański udzielił 
wsparcia finansowego w wysokości 500.000,00 zł. Miasto Poznań przedłożyło sprawozdanie  
z wykorzystania dotacji, które zostało złożone prawidłowo i zostało poddane ocenie 
merytorycznej. Dokument stanowi załącznik do uchwały. Zarząd Powiatu zatwierdził rozliczenie 
ww. dotacji udzielonej w 2021 r. Miastu Poznań, 

27. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2018 r. z wykonania przez Powiat Poznański dotacji 
celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
dotacji celowych przekazanych gminom na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. Uchwała dotyczy części zadań dla dotacji 
przyznanych  
w wysokości 210.000,00 zł, z których wykorzystano 65.467,00 zł, zwrócono kwotę 142.996,89 zł. 
Środki przekazane zostały Miastu na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie 
powierzenia Miastu Poznań prowadzenia zadania publicznego, w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi nr 2387P i 2507P - ul. Grunwaldzka i ul. Wołczyńska  
w m. Plewiska gm. Komorniki. Zarząd Powiatu zatwierdził prawidłowość wykonania zadania  
i wykorzystania przekazanej ww. dotacji, 

28. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działania informacyjne Zarządu Powiatu  
w Poznaniu związane z rozpowszechnianiem wiedzy o możliwości składania wniosku o likwidację 
wyrobów zawierających azbest. Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć na ww. działania środki 
finansowe w kwocie 8.400,90 zł w celu: nagrania spotu radiowego, w kwocie 430,50 zł (Radio 
Wielkopolska K2 WIN Sp. z o.o.), emisji spotu radiowego na antenie Radia Wielkopolska, w 
kwocie 7.970,40 zł (Radio Wielkopolska K2 WIN Sp. z o.o.). Nagranie emitowane będzie na 
antenie Radia Wielkopolska od 1.04.2022 r. do 31.07.2022 r., zgodnie z przedstawionym planem 
medialnym, 

29. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji Umowy nr ZP.272.00026.2021  
z dnia 5.07.2021 r., dotyczącej zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac 
Przemysława 9 -II Etap. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji  
ww.  umowy wraz z aneksem nr 1, dot. ww. zadania, zawartej ze spółką DEMIURG Construction 
sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-107), ul. Górnicza 2. Termin realizacji ulega 
przesunięciu do dnia 27 kwietnia 2022 r., 

30. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie opracowania pn.: Przygotowanie 
przedsięwzięcia, polegającego na zaprojektowaniu rozbudowy i przebudowy budynku internatu 
Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z przedsiębiorcą Januszem Dubickim, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą PRACOWNIA PROJEKTOWA Janusz Dubicki w Poznaniu  
(60-687), os. Batorego 21/22, na wykonanie ww. opracowania, obejmującego: wykonanie 
programu funkcjonalno-użytkowego, wykonanie szkiców architektonicznych wielobranżowych, 
oszacowanie kosztów realizacji inwestycji. Wartość prac ustalono na kwotę 49.200,00 zł brutto,  

31. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu powiatu poznańskiego. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na wykorzystanie w celach niekomercyjnych herbu powiatu poznańskiego przez 
Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kórnik, ul. Stawowa 6, 62-023 Szczytniki. Herb powiatu 
poznańskiego zostanie umieszczony na sztandarze Matki Bożej Różańcowej z Kórnika, którego 
poświęcenie jest przewidziane na listopad 2022 r., 

32. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie dostosowania graficznego 
przekazanego materiału oraz wydruku ulotek (10 tys. szt.) dotyczących organizacji rajdu 
rowerowego i promocji zrównoważonego transportu w ramach Projektu pn. „Budowa ścieżki 
rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki-Szreniawa długości 1120m.” Zarząd 



 

 

Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ww. umowy z przedsiębiorcą działającym pod firmą Agencja 
Reklamowa D'Arte - Artur Knapik ul. Konarzewskiego 25d/4, 62-030 Luboń, na kwotę 2.644,50 zł 
brutto, 

33. w sprawie wyrażenia zgody  na udział szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w 2022 roku  
w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na udział szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, w ww. 
przedsięwzięciu, 

34. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Poznaniu do składania w 
imieniu Powiatu Poznańskiego oświadczeń woli w zakresie samodzielnego reprezentowania 
Powiatu Poznańskiego w związku z udziałem w roku 2022 w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę”. 
Zarząd Powiatu upoważnił Monikę Lis - Nożyńską, Dyrektora Wydziału Edukacji, do 
samodzielnego reprezentowania Powiatu Poznańskiego w związku z udziałem w roku 2022 w 
przedsięwzięciu  
pn. „Poznaj Polskę", 

35. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działania informacyjno-promocyjne związane 
 z organizacją i przebiegiem XIX edycji Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. 
Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie 28.098,20 zł na: 

 kampanię informacyjno-promocyjną na antenie Telewizji WTK (Wielkopolska Telewizja 
Kablowa Sp. z o.o.) w kwocie 15.990,00 zł, 

 produkcję i emisję spotów informujących na antenie Meloradio (Eurozet Sp. z o.o.) w kwocie 
3.115,60 zł, 

 emisję spotów informujących na antenie Radia Emaus (Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z 
o.o.) w kwocie 2.000,00 zł, 

 emisję spotów informujących na antenie Radia Eska (Time S.A.) w kwocie 5.000,00 zł, 

 emisję spotów informujących na antenie Radia Wielkopolska (Radio Wielkopolska K2 WIN  
Sp. z o.o.) w kwocie 1.992,60 zł. 

 Powyższe działania emitowane będą na przedmiotowych antenach na podstawie mediaplanów 
ustalonych z każdym z podmiotów, w okresie od marca do końca czerwca 2022 r., 

36. w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie z wolnej ręki postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę usługi poczty elektronicznej Exchange Online. 2. Zatwierdzenia 
Niezbędnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału  
w negocjacjach zaproszony został Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o., ul. Grzybowska 62,  
00 - 844 Warszawa, 

37. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z dotacji udzielonych w 2021 roku na realizację zadań 
publicznych pn. Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych w latach 2021-2022” oraz 
„Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dzieci i kobiet w ciąży w latach 2021-2022”. 
Sprawozdania częściowe z wykorzystania dotacji wraz z ich korektami zostały przedłożone przez 
Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu w terminie określonym 
umową. Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, że środki finansowe zostały wykorzystane 
zgodnie  
z przeznaczeniem i rozliczone w kwotach: 

 zadanie pn. „Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych w latach 2021 - 2022 - 
przyznana kwota dotacji: 126.000,00 zł, rozliczona kwota dotacji: 59.812,08 zł, 
niewykorzystana kwota dotacji, tj. 66.187,92 zł została zwrócona w dniu 31.12.2021 r., 

 zadanie pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 
2021 – 2022 - przyznana kwota dotacji 430.000,00zł, rozliczona kwota dotacji: 185.800,53 zł, 
niewykorzystana kwota dotacji, tj. 244.199,47 zł została zwrócona w dniu 31.12.2021 r. 

Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdania z ww. dotacji udzielonych Wykonawcy zgodnie  
z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały, 

38. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na 2022 rok,  
39. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027, 



 

 

40. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie oraz 
szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego dla Pracowni 
przedmiotowych, zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich  
w Swarzędzu, Os. Mielżyńskiego 5A, z podziałem na 6 części. 
Zarząd Powiatu zatwierdził:  

 Część nr 1 (pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych) - wybór oferty 
złożonej przez Festo Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn Janki, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 716.929,00 zł brutto.  

 Część nr 2 (pracownia technik spajania metali) - wybór oferty złożonej przez TECHNIKA 
SPAWALNICZA Sp. z .o.o., ul. Babimojska 11, 60-161 Poznań, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 942.176,00 zł brutto.  

 Część nr 4 (pracownia elektrotechniki i elektroniki) - wybór oferty złożonej przez Festo  
Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn Janki, w której zaproponowano realizację 
zamówienia za kwotę 366.774,00 zł brutto.  

 Część nr 5 (Pracownia dokumentacji i sterowania systemów OZE/KNX) - unieważnienie 
postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ 
złożona oferta podlega odrzuceniu, 

 Część nr 6 (Pracownia systemów energetyki odnawialnej) - wybór oferty złożonej przez 
METALZBYT-HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko- Biała, w której 
zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 222.749,70 zł brutto, 

41. w sprawie zatwierdzenia wyników Części nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia 
informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 3 części, 
dotyczącej komputerów All in One wraz z serwisami producenta. Zarząd Powiatu zatwierdził 
wybór oferty złożonej przez KOMBIT PLUS Arkadiusz Spychała, ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań, 
w której zaproponowano przeprowadzenie dostawy za kwotę 165.262,80 zł brutto, z terminem 
gwarancji na sprzęt wynoszącym 60 miesięcy, 

42. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Programu kompleksowego wsparcia 
dla rodzin „Za Życiem” Priorytet II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny 
Działanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 
0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.” Placówką realizującą zadanie 
będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, 

43. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonych do oddania w najem, na 
okres kolejnych 3 lat, w trybie bezprzetargowym, powierzchni użytkowych znajdujących się  
w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Zarząd Powiatu podał do publicznej wiadomości 
wykaz powierzchni użytkowych nieruchomości - części dachu budynku o powierzchni 80 m2 pod 
maszty antenowe oraz pomieszczenia na poddaszu o powierzchni 15 m2 dla urządzeń 
transmisyjnych - o łącznej powierzchni użytkowej 95 m2 - przeznaczonych do oddania w najem 
na okres kolejnych 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz T - Mobile Polska S. A, znajdujących 
się w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu,  

44. w sprawie zatwierdzenia logotypów oraz Systemów Identyfikacji Wizualnej dla: Muzeum 
Tyflologicznego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach, Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach, Mieszkań Chronionych 
Wspieranych w Lisówkach. Zarząd Powiatu zatwierdził logotypy oraz Systemy Identyfikacji 
Wizualnej dla nowych podmiotów, które opracował Wydział Promocji i Aktywności Społecznej. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Katedry Komunikacji Wizualnej UAP (w likwidacji), które opracowało 
pierwotny logotyp oraz System Identyfikacji Wizualnej dla Powiatu Poznańskiego wyraziło zgodę 
na nieodpłatne dalsze działania i przekształcenia w zakresie ww. logotypu, 

45. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji w roku 2022 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. Komisję powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2022 r., 

46. w sprawie przyznania Gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2022 r. Zarząd Powiatu przyznał w 2022 r. dla 
Gminy Puszczykowo środki na remont nawierzchni chodników - DP nr 2495P, ul. Dworcowa  
w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 270.000,00 zł. Środki finansowe wynikające z załącznika 
do uchwały zostaną przekazane do dnia 30 listopada 2022 r., 

47. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2021 r. z wykonania przez Powiat Poznański dotacji 
celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
dotacji celowych przekazanych gminom na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. Uchwała dotyczy sprawozdania części 
zadań dla dotacji celowych przyznanych gminom na ww. zadania w wysokości: 

 1.489.300,00 zł, z której wykorzystano 1.455.313,92 zł, (zarządzanie drogami powiatowymi  
w granicach administracyjnych miast Buk, Kostrzyn, Pobiedziska, Puszczykowo, Stęszew, 
Swarzędz), 

 268.500,00 zł, z której wykorzystano 263.965,70 zł, (przebudowa drogi powiatowej 
Pobiedziska -Kiszkowo oraz budowa chodnika w ciągu ul. Nadwarciańskiej - Puszczykowo), 

 250.000,00 zł, z której wykorzystano 250.000,00 zł, ( remont odcinka drogi w m. Żegowo, 
gm. Buk),  

 1.000.000,00 zł, z której wykorzystano 1.000.000,00 zł (rozbudowa systemu dróg pieszo-
rowerowych w Owińskach, gm. Czerwonak), 

 500.000,00 zł, z której wykorzystano 500.000,00 zł (budowa promenady spacerowej wokół 
Jeziora Kórnickiego). 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji dotowanych zadań zawiera sprawozdanie stanowiące 
załącznik nr 1 uchwały. Zarząd Powiatu zatwierdził prawidłowość wykonania zadań i 
wykorzystania przekazanych dotacji, 

48. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie dot. zadania  
pn.: Zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z odprowadzaniem wód 
opadowych z opaski budynku szkoły Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie, do dnia 10 
kwietnia 2022 r., terminu realizacji Umowy nr ZP.272.00040.2021, zawartej w dniu 2 września 
2021 r., ze Spółdzielnią Rzemieślniczą Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej z siedzibą 
w Poznaniu (61-664), przy ul. Słowiańskiej 53 C, dla ww. zadania, 

49. w sprawie zatwierdzenia wyników 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. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty złożonej przez PB Tenders Jakub Pawulski, ul. 
Kotomierska 1,  
85-568 Bydgoszcz, w której zaproponowano realizację za kwotę 113.759,01 zł brutto,  

50. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej  
w Swarzędzu ul. Cmentarna. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ww. umowy  
z Przedsiębiorcą Maciejem Bonikowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
Smartinvest Obsługa Inwestycji Maciej Ponikowski w Lesznie (64-100), ul. Armii Krajowej 16/6, 
który zaoferował pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 10.770,00 zł brutto, 

51. w sprawie wyrażenia zgody na udział przez Powiat Poznański w projekcie „Niemoc tworzy 
przemoc!" organizowanym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu 
Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - edycja 2022. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział 
Powiatu Poznańskiego w ww. projekcie, którego udział wymaga wniesienia minimum 20 % 



 

 

wkładu własnego, tj. kwoty 13.000,00 zł, które są zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Poznańskiego -  
w planie finansowym PCPR. Na potrzeby realizacji projektu udziela się Pani Annie Czerniak - 
Dyrektorowi PCPR, Pani Aldonie Janyszak-Laska - I Zastępcy Dyrektora PCPR oraz Panu 
Tomaszowi Woźnicy - II Zastępcy Dyrektora PCPR, pełnomocnictwa rozłącznego do składania 
oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją oraz podejmowania wszelkich działań 
związanych z realizacją projektu,  

52. w sprawie zlecenia wykonania Raportu na lata 2020-2021 z wykonania Programu ochrony 
środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2020 oraz Programu ochrony środowiska dla 
Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2025. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie wykonania 
ww. raportu przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, za kwotę 
6.000,00 zł,  

53. w sprawie wydania opinii dot. projektu pn.: „Dąbrówka -dokumentacja projektowa dla budowy 
drogi wzdłuż torów na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Widok”. Zarząd Powiatu opiniuje 
pozytywnie ww. projekt, 

54. w sprawie wydania opinii dot. projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Goślińskiej  
w m. Rakownia w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem”. Zarząd 
Powiatu opiniuje pozytywnie ww. projekt, 

55. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. Zarząd 
Powiatu udzielił na potrzeby reprezentowania Zamawiającego w ramach procedury uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie oraz na czas realizacji zadania, pełnomocnictwa panu Leszkowi 
Szafrańskiemu, przedstawicielowi Wykonawcy Ekspertis Budownictwo sp. z o.o. sp.k.,  
ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, realizującej zadanie pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie 
placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu ul. Cmentarna,  

56. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. „MUSICALE” - Warsztaty 
artystyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Poznańskiego oraz przeznaczenia 
środków finansowych. Zarząd Powiatu oferty zatwierdził celowość realizacji ww. zadania oraz 
postanowił przeznaczyć Fundacji Ewy Johansen TALENT, z siedzibą w Poznaniu, środki finansowe 
w kwocie 10.000,00 zł, w ramach tzw. małego grantu, 

57. 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 -Daewoo Tico, PO5V905 do demontażu w stacji 
demontażu powadzonej przez przedsiębiorcę PERS Roman Pers, z siedzibą 62-002 Suchy Las,  
ul. Szkółkarska 4, 

58. w sprawie akceptacji projektu doboru wyposażenia meblowego oraz projektu zabudowy stałej 
mebli kuchennych wraz z doborem sprzętu AGD, wykonanego w ramach zadania pn.: Wykonanie 
dokumentacji projektowej wyposażenia w meble i sprzęt AGD dla budynku placówki opiekuńczo-
wychowawczej w Swarzędzu przy ul. Cmentarnej. Zarząd Powiatu zaakceptował ww. projekt  
w ramach realizowanego zadania na podstawie umowy nr ZI.4/2022 z dnia 7.02.2022 r., 
zawartej z firmą PERSPEKTYWA Pracownia Projektowa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-109),  
ul. Salwatorska 14, 

59. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę usługi poczty elektronicznej Exchange Online. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do wzięcia udziału 
w negocjacjach, tj. Operatorem Chmury Krajowej Sp. z o.o., ul. Grzybowska 62, 00-844 
Warszawa, który zaproponował realizację zamówienia na kwotę 95.549,26 zł, z terminem 
dostawy wynoszącym 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, 

60. w sprawie upoważnienia Pana Karola Zimnego, Pana Wojciecha Janoty, Pana Kaspra Zimnego 
oraz Pani Izabeli Głowackiej do wykonywania czynności kontrolnych realizowanych w ramach 
procedury udzielania przez Powiat Poznański dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji 
i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy 



 

 

Powiatem Poznańskim a Karolem Zimnym prowadzącym działalność gospodarczą pn. Karol 
Zimny „KARKON” Biuro Projektów i Obsługi Inwestorskiej. Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia  
ww. osobom biorącym udział w czynnościach kontrolnych, do dnia 30.11.2022 r., 

61. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przygotowanie przedsięwzięcia polegającego 
na zaprojektowaniu i wybudowaniu sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym 
i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na zawarcie umowy z firmą Perspektywa Pracownia Projektowa sp. z o.o., ul. Salwatorska 
14,  
30-109 Kraków, który zaproponował realizację przedmiotu zamówienia na kwotę 98.400,00 zł, 

62. w sprawie zatwierdzenia wyników części nr 3 postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, 
uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego dla 
Pracowni przedmiotowych, zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich  
w Swarzędzu, Os. Mielżyńskiego 5A, z podziałem na 6 części. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór 
oferty dla Części nr 3 (Pracownia obróbki ręcznej i montaż) postępowania złożonej przez PHU 
FAKTOR Piotr Pachczyński, ul. Jagiellońska 26, 64-800 Chodzież, w której Wykonawca 
zaproponował realizację zamówienia za kwotę 361.846,32 zł oraz udzielenie 48 miesięcy 
gwarancji na asortyment, 

63. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie nowego przyłączenia do sieci 
ENEA Operator sp. z o.o. kotłowni, pracującej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego w 
Kobylnicy. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ww. umowy oraz poniesienie w związku z 
tym opłaty za przyłączenie, w kwocie 291,45 zł brutto, 

64. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie nowego przyłączenia do sieci 
ENEA Operator sp. z o.o. Segmentu B w Kobylnicy, w którym aktualnie znajduje się Ośrodek 
Wspomagania Rodziny Nr 2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ww. umowy oraz 
poniesienie w związku z tym opłaty za przyłączenie, w kwocie 816,06 zł brutto, 

65. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie dotyczącej inwestycji  
pn.: Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-
konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian 
zapisów w umowie nr ZP.272.00037.2019, zawartej w dniu 26 listopada 2019 r. z Firmą 
Budowlaną DOTA sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-182), ul. Perzycka 22 dla ww. 
inwestycji,  
dot. dodatkowego zakresu przedmiotu umowy; zwiększenia wynagrodzenia, za wykonanie 
dodatkowego zakresu przedmiotu umowy, o kwotę brutto 143.638,80 zł, do wysokości brutto 
11.928.634,07 zł, 

66. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa drogi gminnej nr 331088P -  
ul. Wiązowa w Puszczykowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego”. 
Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. inwestycję, 

67. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa ul. Piaskowej w m. Koziegłowy 
polegającą na budowie ścieżki rowerowej”. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie ww. Inwestycję, 

68. w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Rozbudowa drogi wraz z odwodnieniem  
w ul. Faustyny oraz przebudowa  rowu Bocianka w Luboniu”. Zarząd Powiatu opiniuje 
pozytywnie ww. inwestycję, 

69. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Planu pracy oraz Programów Działalności 
„Domu Pomocy Maltańskiej” - Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie na 2022 r., 

70. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu pana Tomasza 
Zandeckiego. W związku ze złożoną w dniu 8 marca 2022 r. przez Pana Tomasza Zandeckiego 
rezygnacją ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu, Zarząd Powiatu odwołał go 
ze stanowiska  Dyrektora, z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 
31.08.2022 r., 



 

 

71. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2  
w Swarzędzu, ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały.  

72. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej w Luboniu, ul. Wschodnia 26 B, 62-030 Luboń. Treść ogłoszenia stanowi załącznik 
do uchwały, 

73.  w sprawie zatwierdzenia, rozliczenia dotacji celowej udzielonej Miastu Poznań na 
dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego w roku 
2021. Zarząd Powiatu zatwierdził rozliczenie ww. dotacji celowej udzielonej Miastu Poznań  
w 2021 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały. Przyznana i przekazana kwota to: 2.000.000,00 zł, 
rozliczona kwota dotacji 1.992.888,69 zł, kwota dotacji do zwrotu 7.111,31 zł, odsetki 62,00 zł, 
kwota 7.173,31 zł została zwrócona w dniu 25.02.2022 r. na rachunek bankowy powiatu, 

74. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zaprojektowanie, wykonanie i montaż jednej 
dwustronnej tablicy informacyjnej z materiałów trwałych, o wymiarze 80x120 cm (wymiary 
europalety) wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia 
tablicy w gruncie w ramach promocji projektu „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 2495P Komorniki-Szreniawa długości 1120m”. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
zawarcie z przedsiębiorcą działającym pod firmą „Mabit" studia realizacji reklamowych 
Waldemar Polcyn, ul. Górki 18/3 60-204 Poznań, na kwotę 3.900,00 zł brutto, 

75. w sprawie składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu 
Poznańskiego w zakresie rozdysponowywania mienia przekazywanego przez administrację 
rządową w ramach pomocy przeznaczonej na wsparcie obywateli Ukrainy, w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zarząd Powiatu upoważnił Sekretarza Powiatu 
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu 
Poznańskiego w ww. zakresie, 

76. w składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu 
Poznańskiego w zakresie rozdysponowywania mienia przekazywanego przez administrację 
rządową w ramach pomocy przeznaczonej na wsparcie obywateli Ukrainy, w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Poznańskiego w ww. zakresie, 

77. w sprawie: 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie ogrodzenia na terenie Szkoły w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. 2. 
Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia.  3. Powołania komisji przetargowej, 

78. w sprawie przeznaczenia środków finansowych, jako wkład własny w celu udziału w 2022 r.  
w przedsięwzięciu pod nazwą „Poznaj Polskę” obejmującym przygotowanie i przeprowadzenie  
w trakcie roku szkolnego 2021/2022 wycieczek szkolnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Mosinie. Powiat Poznański przeznacza dla SOS-W w Mosinie, jako 
wymagany wkład własny kwotę w wysokości 4.273,00 zł, 

79. w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia publicznego pn. druk i prace powiązane dotyczące 
rocznika „Kronika Powiatu Poznańskiego” w 2022 roku. Zarząd Powiatu dokonał wyboru Grupy 
Maciaszczyk sp. j. w Poznaniu jako wykonawcy ww. zamówienia oraz przeznaczył na wydanie 
rocznika środki finansowe w wysokości 59.600,00 zł. Publikacja zostanie przygotowana, wydana  
i dostarczona do siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu do dnia 31 października 2022 r, 

80. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok. 
Zarząd Powiatu zatwierdził aktualizację ww. planu, poprzez zmianę załącznika nr 1 do Uchwały  
nr 2865/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12.01.2022 r., 

81. w sprawie przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu 9 -osobowego 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 



 

 

Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9. Zatwierdzenia Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. Powołania komisji przetargowej, 

82. w sprawie zatwierdzenia podziału środków z budżetu powiatu poznańskiego w związku  
z przyznaniem Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechnienia i ochrony kultury za rok 2021. Zarząd Powiatu zatwierdził podział środków  
z budżetu powiatu poznańskiego na przyznanie ww. nagród za 2021 r. oraz zatwierdził 
preliminarz wydatków (załącznik do uchwały), który stanowi podstawę do wypłaty nagród dla 
laureatów, 

83. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego za rok 
2021 na realizację zadania publicznego w związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie 
środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych  
w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 
oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 
województwa”. Na realizację zadania przekazano w 2021 r. z budżetu Powiatu Poznańskiego 
środki w kwocie 5.877,53 zł. W dniu 21.10.2021 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
zwrócił na rachunek Powiatu niewykorzystane środki w wysokości 4.235,68 zł. Powodem 
niewykorzystania części dotacji było przesunięcie części zadań realizowanych przez Inżyniera 
Kontraktu z 2021 na 2022 rok. Rozliczona kwota dotacji wyniosła 1.641,85 zł. Zarząd Powiatu 
zatwierdził rozliczenie dotacji na ww. zadanie, 

84. w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów 
zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu 
Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji 
przetargowej, 

85. w sprawie 1. Przeprowadzenia w trybie z wolnej ręki, w ramach zadania polegającego na 
powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy ZP.272.00037.2019 z dnia 26.11.2019 r., 
dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Modernizacja zabytkowego dworu, zlokalizowanego  
w Skrzynkach, Plac Parkowy 1, na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu 
Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszony zostanie dotychczasowy 
Wykonawca, tj. Firma Budowlana DOTA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Perzycka 22, 60-182 Poznań, 

86. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
oraz dokonanie zmian zapisów w umowie dotyczącej inwestycji pn.: Zaprojektowanie i 
wybudowanie placówki opiekuńczo wychowawczej w Swarzędzu ul. Cmentarna. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na dokonanie zmian zapisów w umowie nr ZP.272.00005.2021, zawartej w dniu 8 
kwietnia  
2021 r. z Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. sp.k. , ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań dla ww. 
inwestycji, dotyczących: dodatkowego zakresu przedmiotu umowy, zwiększenia wynagrodzenia, 
za wykonanie dodatkowego zakresu przedmiotu umowy, o kwotę brutto 51.840,00 zł do 
wysokości brutto 5.838.990,00 zł, przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w zakresie 
zgodnym z załącznikiem nr 1, do dnia 17 maja 2022 r., wprowadzenia terminu uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie - 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych, 

87. w sprawie zmiany stawek czynszu najmu miejsc postojowych w umowie nr ZP.272.00046.2021, 
zawartej z RJ Inwestycje Sp. z o.o., ul. Krysiewicza 9/20, 61-825 Poznań. Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na dokonanie z dniem 1 kwietnia 2022 r. zmiany wynagrodzenia w ww. umowie, zawartej 
w dniu 28 września 2021 r. ze spółką z o.o. RJ Inwestycje. Ustalono: wysokość miesięcznego 
czynszu z tytułu najmu jednego miejsca postojowego na kwotę 215,15 zł brutto, wysokość 
czynszu z tytułu najmu miejsc postojowych wg stawki godzinowej na 5,25 zł/godz. brutto. Łączne 
wynagrodzenie nie przekroczy 85.000,00 zł brutto.  

88. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia miejsca zakwaterowania dla 
obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zarząd Powiatu 
wykonując polecenie Wojewody Wielkopolskiego zawarte w decyzji z dnia 18 marca 2022 r. oraz 



 

 

w uzgodnieniu z Wójtami i Burmistrzami poszczególnych Gmin Powiatu Poznańskiego wskazał 
obiekty utworzenia miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie 
powiatu poznańskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wykaz 
obiektów stanowi załącznik do uchwały.  

 
III.POSTANOWIENIA W SPRAWIE: 
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 

Sarbinowskiej, Jesiennej i Łowieckiej w Łowęcinie - część A, gm. Swarzędz, 
2. nieuzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Cybiny  

i okolice - obręb Gruszczyn (pow. ca 157,7 ha), gm. Swarzędz, 
3. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego      

działki nr 860 i 864 w m. Gowarzewo, gm. Kleszczewo,  
4. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

działkę o nr  84/10, ob. Krzyżowniki, gm. Kleszczewo,  
5. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  

w m. Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie, gm. Buk,  
6. nieuzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego dz. nr 245/4 i 245/5 w m. Gowarzewo, gm. Kleszczewo, 
7. uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego dz. nr 498/3, 498/4, 462/3 oraz 462/4 w m. Gowarzewo, 
8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący część 

obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki - część II.B, gm. Swarzędz,  
9. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku - 

rejon ul. Poznańskiej i Ogrodowej, gm. Suchy Las, 
10. uzgodnienia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów 

przy ul. Skórzewskiej w Wysogotowie, gm. Tarnowo Podgórne, 
11. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 

8/2 w Rumianku oraz dla działki nr 77 w Górze, gm. Tarnowo Podgórne,  
12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  

w Niepruszewie przy ul. Starowiejskiej, gm. Buk, 
13. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie 

drogi krajowej nr 5 w Komornikach i Szreniawie oraz ulicy Jarzębinowej w Rosnowie, 
14. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część 

obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki - część I.A, gm. Swarzędz,  
15. uzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  

u zbiegu ulic Transportowej i Kórnickiej w Zalasewie, gm. Swarzędz,  
16. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część 

obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki - część II.A, gm. Swarzędz,  
17. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obr. Puszczykowo,  
ark.: 13, 15, 16, 17 oraz obr. Niwka, ark.: 1, 2, 3, gm. Puszczykowo, 

18. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 
oznaczonych numerami ewid.: 943 i 53/4, obr. Kamionki, gm. Kórnik, 

19. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Konarskie 
w rejonie ulic Huby i Prawdziwkowej, gm. Kórnik, 

20. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  
w rejonie ul. Szamotulskiej i Platynowej w Baranowie, gm. Tarnowo Podgórne, 

21. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w miejscowości Gołuski, w rejonie ul. Szkolnej, Ogrodowej i drogi ekspresowej S11, gm. Dopiewo -
część A, 



 

 

22. uzgodnienia zmiany projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo - Katarzynki - część II.D, 
gm. Swarzędz, 

23. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic 
Sadowniczej i Średzkiej w Rabowicach”, gm. Swarzędz, 

24. nieuzgodnienia zmiany projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Annowo - część 
wschodnia”, gm. Czerwonak, 

25. uzgodnienia zmiany projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru terenów 
sportowych w Zalasewie, gm. Swarzędz, 

26. nieuzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mielno -
część wschodnia”, gm. Czerwonak, 

27. uzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo - Katarzynki - część II.C, 
gm. Swarzędz, 

28. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie geodezyjnym Bnin w rejonie  Alei  Flensa i ulic Biernackiej, Armii Krajowej  
i parkowej, gm. Kórnik. 

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

1. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami 
odroczenia terminy płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej, 

2. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonej  
w Skrzynkach, gm. Stęszew dz. nr 130/1, 

3. w sprawie określenia realizowanych przez powiat poznański zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON 
przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2022, 

4. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/331/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia  
2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę 
ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk, 
zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXII/423/VI/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., 

5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Kórnik,  
6. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2476P, 
7. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/498/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 lutego  

2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2424P - ul. Pocztowa i ul. Golęcińska m. Rokietnica, 

8. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Powiat Poznański na rzecz obywateli 
Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

9. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2022, 
10. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2026, 
11. w sprawie przyjęcia przez Powiat Poznański zadania publicznego z zakresu administracji 

rządowej, 
12. w sprawie udzielenia Gminie Dobrzyca pomocy finansowej.  
 

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

Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 
2. Zarząd Powiatu zapoznał się i udzielił odpowiedzi na interpelację p. Filipa Żelaznego Radnego 

Powiatu Poznańskiego w sprawie włączenia się przez powiat poznański do udzielenia pomocy 
dzieciom, poprzez zgłoszenie możliwości przyjęcia dzieci z ukraińskich domów dziecka, do 
prowadzonego przez powiat Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. 



 

 

3. Zarząd Powiatu uznał za zasadne zorganizowanie indywidualnego nauczania dla: 
a) dla uczennicy klasy I Technikum w ZS w Rokietnicy, w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca 

zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022. 
b) dla ucznia klasy II Technikum w ZS w Rokietnicy, w wymiarze 12 godzin tygodniowo na okres 

zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2021/2022. 
c) dla ucznia klasy III Liceum w LO w Puszczykowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca 

zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022. 
4. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniami w związku z kontrolą problemową przeprowadzoną 

w zakresie: realizacji wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wraz z ich ewidencją 
w księgach rachunkowych oraz realizacji art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości, tj. terminowego 
dokonywania ostatecznego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych.  

a) Kontrolę przeprowadzono w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy w dniach  
od 07-10.02.2022 r. na podstawie upoważnienia Starosty Poznańskiego. Okres objęty kontrolą: 
lata 2020 i 2021. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 15.02.2022 r., 
podpisanym w dniu 15.02.2022 r. przez dyrektora jednostki i główną księgową. W 
kontrolowanym zakresie, nie stwierdzono nieprawidłowości, odstąpiono od wydania zaleceń 
pokontrolnych. 

b) Kontrolę przeprowadzono w ZS nr 1 w Swarzędzu w dniach 12-21.01.2022 r. na podstawie 
upoważnienia Starosty Poznańskiego. Okres objęty kontrolą: lata 2020 i 2021. Ustalenia kontroli 
zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 25.01.2022 r., podpisanym w dniu 25.01.2022 r. 
przez dyrektora jednostki i główną księgową. Wydano zalecenie pokontrolne do wprowadzenia  
i stosowania na bieżąco. 

c) Kontrolę przeprowadzoną w LO w Puszczykowie w dniach od 16-23.02.2022 r. na podstawie 
upoważnienia Starosty Poznańskiego. Okres objęty kontrolą: lata 2020 i 2021. Ustalenia kontroli 
zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 28.02.2022 r., podpisanym w dniu 28.02.2022 r. 
przez dyrektora jednostki i główną księgową. Odstąpiono od wydania zalecenia pokontrolnego. 

d) Kontrolę przeprowadzono w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu. Okres objęty 
kontrolą: lata 2020 i 2021. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 
14.02.2022 r., podpisanym w dniu 08.03.2022 r. przez dyrektora jednostki i główną księgową. 
Sformułowano zalecenia pokontrolne.  

e) Kontrolę przeprowadzono w SOS-W w Mosinie. Okres objęty kontrolą: lata 2020 i 2021. 
Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 08.03.2022 r., podpisanym w dniu  
08.03.2022 r. przez dyrektora jednostki i główną księgową. W kontrolowanym zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. zadania pn.: Zaprojektowanie zbiornika 
retencyjnego dla wód opadowych z budynku szkoły i terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1.  

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. przyznania dyrektorom szkół i placówek, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, dodatku motywacyjnego.  

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat Poznański, w zawiązku z naborem na rok szkolny 2022/2023 oraz 
planowanych do uruchomienia oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023.  

8. Zarząd Powiatu zapoznał się: 
a) z zawiadomieniem o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 03.02.2022 r. nr 07/2022  

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

b) z zawiadomieniem o wydaniu dnia 04.03.2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 15/2022  
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", z rygorem natychmiastowej wykonalności.  



 

 

c) zapoznał się z zawiadomieniem o wydaniu dnia 01.03.2022 r. decyzji Starosty Poznańskiego  
nr 13/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki 
rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko-Sapowice- Strykowo- etap I, odcinek 
od km 0+000 do km 3+650 z rygorem natychmiastowej wykonalności  

d) z zawiadomieniem o sprostowaniu decyzji nr 09/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn.: „Rozbudowa DP nr 2739P w km 0+000 do 0+100 oraz 0+106 do 0+206 wraz  
z obiektami mostowymi”.  

e) z zawiadomieniem o wniesieniu odwołania od decyzji nr 5/2022 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie/przebudowie DP nr 1872P - budowa ścieżki 
rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego etap III z rygorem natychmiastowej wykonalności. 

f) z zawiadomieniem o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na budowie ulicy bocznej od ul. Niwka Stara w Puszczykowie.  

9. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o średnim miesięcznym koszcie utrzymania mieszkańca  
w DPS wynoszącym 6.106,41 złotych. Dyrektor DPS w Lisówkach zwrócił się z prośbą o obniżenie 
wysokości ww. kosztu utrzymania mieszkańca na rok 2022 do kwoty 4.050,86 zł, tj. o 15 % 
wyższej od kosztu ogłoszonego w 2021 r. Brak skierowań i sytuacja pandemii w roku 2020 
spowodowały gwałtowny spadek liczby mieszkańców DPS i w konsekwencji spadek dochodów z 
tytułu odpłatności za pobyt. Starosta Poznański Zarządzeniem ustalił wysokość kosztów 
utrzymania mieszkańca DPS w 2022 r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora. 

10. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. zadania pn.: Rewaloryzacja wnętrz dawnego 
kompleksu cysterskiego obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 - etap II. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na uwzględnienie dodatkowych prac w ramach realizacji zadania. 

11. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. współuczestnictwa Powiatu Poznańskiego wraz  
z Miastem Poznań w kampanii promocyjnej „Szacun dla zawodowców”, której celem jest 
promocja szkolnictwa zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych. W bieżącym roku 
Arena Zawodów odbędzie się 6 kwietnia 2022 roku na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na włączenie się Powiatu Poznańskiego do 
organizacji  
ww. kampanii.  

12. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. zadania pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie 
placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu przy ul. Cmentarnej - z dnia 08.04.2021 r.  
Do czasu zawarcia umów na dostawę mediów niezbędne jest zawieszenie biegu terminu 
wykonania powyższych prac i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

13. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dot. przyjęcia od Gminy Pobiedziska informacji  
o zakończeniu realizacji powierzonego Gminie zadania polegającego na wykonaniu 
dokumentacji technicznej oraz przebudowie drogi powiatowej nr 2147P Pobiedziska -Kiszkowo, 
polegającej na budowie chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Rzecznej w 
Pobiedziskach. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami całkowity koszt realizacji powierzonego 
zadania wyniósł 517.931,41 zł, w tym:  z budżetu Powiatu 258.965,70 zł, z budżetu Gminy 
258.965,71 zł. 

14. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dot. przyjęcia od Gminy Tarnowo Podgórne informacji  
o zakończeniu powierzonego zadania polegającego na montażu aktywnych znaków D-6 przy 
przejściach dla pieszych wraz ze źródłem zasilania zlokalizowanych na drogach powiatowych na 
terenie Gminy Tarnowo Podgórne oraz budowie sygnalizacji świetlnej wraz z źródłem zasilania 
na DP nr 1890P - ul. Jankowicka przy szkole w m. Ceradz Kościelny. Zgodnie z przedłożonymi 
dokumentami całkowity koszt realizacji powierzonego zadania wyniósł 183.183,90 zł w tym:  
z budżetu Powiatu 0,00 zł,  z budżetu Gminy 183.183.90 zł. 

15. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  
w Poznaniu pt. „Rynek pracy powiatu poznańskiego w 2021 roku”. Ww. sprawozdanie zawiera 
kompleksowe informacje o działaniach podejmowanych przez PUP wobec osób bezrobotnych, 
wobec pracodawców, w celu ochrony miejsc pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej. 



 

 

16. Zarząd Powiatu omawiał sytuację dot. określenia zakresu pomocy świadczonej przez Powiat 
Poznański na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny  
Poznań, 28.03.2022 r. 


