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5. Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego 2014 - 2020 

W 2019 roku kontynuowano realizację Strategii, przyjętej uchwałą Nr XLI/404/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 r. Celem jej jest 
rozwiązywanie ważnych problemów społecznych Powiatu Poznańskiego oraz planowanie i realizacja wyznaczonych zadań w zakresie polityki społecznej.                      
W Strategii ujęto następujące cele strategiczne, a w ich ramach - cele operacyjne: 
Cel strategiczny I. Wsparcie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem 

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.  
2. Poradnictwo dla rodzin biologicznych i mieszkańców powiatu.  
3. Rozwój profilaktyki prozdrowotnej i przeciwdziałanie zjawisku narkomanii.  
4. Organizowanie wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi.  
5. Współpraca samorządu powiatowego i gminnego oraz organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia specjalistycznych działań wobec ofiar                              

i  sprawców przemocy.  
6. Udzielanie wsparcia rodzinom, dzieciom i osobom młodym, które znalazły się w sytuacji kryzysowej poprzez zapewnienie całodobowej opieki dzieciom.  
7. Udzielanie wsparcia rodzinom, dzieciom i osobom młodym, które znalazły się w sytuacji kryzysowej poprzez propagowanie idei rodzicielstwa 

zastępczego, w tym poradnictwo dla rodzin zastępczych.  
8. Pomoc usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i domów dziecka.  

Cel strategiczny II. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 
1. Zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
2. Łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja lokalnego rynku pracy.  
3. Wsparcie działań wzmacniających rozwój ekonomii społecznej.  

Cel strategiczny III. Integracja osób niepełnosprawnych 
1. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.  
2. Rehabilitacja społeczna.  
3. Wsparcie psychologiczne, prawne i poradnictwo dla osób niepełnosprawnych.  
4. Wsparcie systemu opieki instytucjonalnej obejmującej kompleksową i zintegrowaną pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  

Cel strategiczny IV. Wzrost zakresu pomocy dla osób starszych i schorowanych – profilaktyka i przeciwdziałanie chorobom 
1. Profilaktyka zdrowotna.  
2. Aktywizacja seniorów powiatu poznańskiego.  
3. Rozbudowa infrastruktury i rozwój systemu opieki nad osobami starszymi, samotnymi i długotrwale chorymi.  
4. Wypracowanie programów i narzędzi służących urzeczywistnianiu na poziomie społeczności lokalnej koncepcji społeczeństwa dla wszystkich grup wieku.  

Cel strategiczny V. Rozwój i aktywizacja potencjału społecznego na rzecz rozwoju powiatu poznańskiego 
1. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych dla dzieci i młodzieży.  
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2. Tworzenie/rozbudowa infrastruktury oraz warunków służących aktywności sportowej i rekreacyjnej.  
3. Wzbogacenie standardowej oferty dydaktycznej inicjatywami wspierającymi rozwój i potencjał młodego pokolenia.  

 
Realizacja  

7.1. Wsparcie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem 
Cel operacyjny 2. Poradnictwo dla rodzin biologicznych i mieszkańców powiatu. 

A. Liczba porad prawnych udzielonych mieszkańcom, rodzinom powiatu poznańskiego. 
W 2019 r. prawnicy zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie udzielili 38 porad prawnych mieszkańcom powiatu poznańskiego. 

B. Liczba istniejących grup wsparcia dla rodzin doświadczających problemów opiekuńczo-wychowawczych. 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 2019 r. działała 1 grupa wsparcia dla osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą (także 
doświadczających problemów wychowawczych ze swoimi podopiecznymi). 

 
Cel operacyjny 4. Organizowanie wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. 

B. Liczba udzielonych informacji na temat świadczeń na osoby niepełnosprawne. 

W ramach bieżącej działalności pracownicy udzielili  2.845 wnioskodawcom informacji na temat świadczeń na osoby niepełnosprawne. 
C. Liczba zrealizowanych inicjatyw aktywizujących i rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację 1 projektu skierowanego także do osób niepełnosprawnych – Aktywność                               

i samodzielność w powiecie poznańskim. 
 

Cel operacyjny 5. Współpraca samorządu powiatowego i gminnego oraz organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia specjalistycznych działań wobec 
ofiar i sprawców przemocy. 

A. 1. Liczba udzielonych porad (osobiście, telefonicznie lub mailowo) ofiarom przemocy domowej. 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzielili 58 porad ofiarom przemocy domowej. 
2. Liczba podmiotów udzielających porad i informacji ofiarom przemocy domowej, 
Na terenie powiatu poznańskiego znajdują się dwa podmioty udzielające porad i informacji ofiarom przemocy domowej (nie licząc 17 OPS-ów)                                
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy. 
3. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych dedykowanych problemowi przemocy domowej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie przeprowadziło kampanii informacyjnej dedykowanej przemocy. 
B. Liczba zrealizowanych programów wsparcia psychologicznego dla sprawców przemocy. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziło 1 program wsparcia psychologicznego dla sprawcy przemocy. 
C. Liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych w zakresie problematyki przemocy w rodzinie. 
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W ramach interdyscyplinarnej współpracy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, placówek oświatowych 
oraz organizacji pozarządowych zrealizowano 4 projekty edukacyjne. 

D. Liczba przeprowadzonych spotkań/warsztatów/ seminariów dla zróżnicowanych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. 

W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie organizowało konferencji dotyczącej problemu przemocy w rodzinie. 
 

Cel operacyjny 6. Udzielanie wsparcia rodzinom, dzieciom i osobom młodym, które znalazły się w sytuacji kryzysowej poprzez zapewnienie całodobowej opieki 
dzieciom. 

A. Stosunek liczby założonych rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego do liczby za poprzedni okres ewaluacji. 

W 2019 r. na terenie powiatu poznańskiego istniały 4 rodziny zastępcza pełniące funkcje pogotowia rodzinnego.  
B. Liczba założonych rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego w okresie ewaluacji, rodzin zawodowych. 

W okresie od 2014 r. powstały dwie rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. 
C. Liczba nowo stworzonych domów dziecka w stosunku do liczby za poprzedni okres ewaluacji. 

W okresie od 2014 r. funkcjonował 1 rodzinny dom dziecka. 
 

Cel operacyjny 7. Udzielanie wsparcia rodzinom, dzieciom i osobom młodym, które znalazły się w sytuacji kryzysowej poprzez propagowanie idei rodzicielstwa 
zastępczego, w tym poradnictwo dla rodzin zastępczych. 

A. Liczba zrealizowanych kampanii informacyjnych mających na celu pozyskiwanie kandydatów na niespokrewnione z dzieckiem zawodowe rodziny 

zastępcze. 

W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało 3 kampanie informacyjne mające na celu pozyskiwanie kandydatów na niespokrewnione 
z dzieckiem zawodowe rodziny zastępcze. 

B. Liczba przeszkolonych kandydatów na rodziców zastępczych. 

W 2019 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeszkolili 18 kandydatów na rodziny zastępcze. 
C. Liczba przeszkolonych członków rodzin zastępczych, w zakresie pogłębiania wiedzy, umiejętności bądź zdobycia nowych w celu polepszenia relacji 

dziecka z rodziną zastępczą. 

W szkoleniach realizowanych przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 r. wzięło 42 członków rodzin zastępczych. 
 

Cel operacyjny 8. Pomoc usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i domów dziecka. 
A. Wysokość wsparcia finansowego przeznaczonego przez powiat na poprawę infrastruktury mieszkań chronionych. 

W 2018 r. Powiat Poznański przeznaczył środki w kwocie 34.020,00 zł na poprawę infrastruktury mieszkań chronionych. 
B. Wysokość wsparcia finansowego przekazana usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i domów dziecka. 

W 2018 r. powiat poznański przeznaczył na wsparcie wychowanków rodzin zastępczych i domów dziecka (osoby usamodzielniające się) kwotę 
413.802,23 zł. 
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C. Liczba wychowanków objętych doradztwem na każdym etapie ich edukacji szkolnej. 

W 2019 r. objęto doradztwem 429 wychowanków. 
D. 1. Liczba porad prawnych udzielona usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i domów dziecka. 

W 2019 r. brak danych o udzieleniu porad prawnych osobom Usamodzielniającym się. 
2. Liczba porad psychologicznych udzielona usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i domów dziecka. 

W 2019 udzielono usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i domów dziecka 20 porad psychologicznych. 
 
7.3. Integracja osób niepełnosprawnych 
Cel operacyjny 1. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.  

A. Liczba działań mających na celu zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w dostępie do studiów wyższych.  
Dzięki realizacji Programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku podpisano 57 umów na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

B. Liczba działań mających na celu umożliwiających dostęp do komputera i Internetu dla osób niepełnosprawnych w imię zasady społeczeństwa opartego 

o wiedzę. 

Dzięki realizacji Programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku podpisano 29 umów na pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania, ponad to w ramach bieżącej działalności dofinansowano 44 wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się. 

C. Kwota środków przeznaczona na wsparcie finansowe Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

W ramach bieżącej działalności przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej kwotę 4.965.753,00 zł ze 
środków PFRON oraz 875.805,00 zł pochodzącą z budżetu Powiatu Poznańskiego. 

D. Liczba działań współpracujących ze sobą instytucji, organizacji pozarządowych i osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W ramach bieżącej działalności przeznaczono na dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych kwotę 50.208,00 zł. 
Zawarto 10 umów z 10 organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 

Cel operacyjny 2. Rehabilitacja społeczna. 
A. Kwota środków przekazanych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 

W ramach bieżącej działalności przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych 
i środków pomocniczych kwotę 657.152,00 zł ze środków PFRON oraz 250.000,00 zł środków pochodzących z budżetu Powiatu Poznańskiego. 

B. Kwota środków przekazanych na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych. 

W ramach bieżącej działalności przeznaczono na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz do sportu, kultury, rekreacji                      
i turystyki osób niepełnosprawnych kwotę 432.839,00 zł ze środków PFRON oraz 150.000,00 zł środków pochodzących z budżetu Powiatu 
Poznańskiego. 

C. Kwota środków przekazanych na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). 
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W ramach bieżącej działalności na dofinansowanie do funkcjonowania WTZ-ów przeznaczono kwotę 5.841.558,00 zł. 
D. Kwota środków przekazanych w ramach świadczenia pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym w celu likwidacji barier architektonicznych,                          

w komunikowaniu się i technicznych. 

W ramach bieżącej działalności przeznaczono na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, kwotę 
601.757,00 zł. 

E. Liczba zorganizowanych wyjazdów rehabilitacyjnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie organizowało żadnych wyjazdów o charakterze rehabilitacyjnym, jednak wypłacone dofinansowania 
pozwoliły na udział w takich wyjazdach 482 osobom (w tym 214 opiekunom) w ramach wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne oraz udział w imprezach 
integracyjnych (mających także charakter krótkich wyjazdów integracyjnych) 758 osobom. 
 

Cel operacyjny 3. Wsparcie psychologiczne, prawne i poradnictwo dla osób niepełnosprawnych. 
B. Liczba funkcjonujących podmiotów/jednostek mających na celu udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w działaniach nakierowanych na 

poprawę jakości życia, poprzez tworzenie pełnej rehabilitacji społecznej i psychologicznej. 
W Powiecie Poznańskim funkcjonuje jedna jednostka, której celem jest rozwój rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i jest to Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. Działa 8 Warsztatów Terapii Zajęciowej, które realizują także zadania w ramach rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych. 

C. Liczba działań o charakterze informacyjno-wizerunkowym mających na celu kształtowanie postaw społecznych wobec niepełnosprawności/ 

kształtowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnoprawnego członka społeczeństwa. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie brało udział w dwóch imprezach o charakterze masowym, prezentując treści o charakterze informacyjno                       
-wizerunkowym, mających na celu kształtowanie postaw społecznych wobec niepełnosprawności oraz promujących osoby niepełnosprawne jako 
pełnoprawnych członków społeczeństwa. 
 

Cel operacyjny 4. Wsparcie systemu opieki instytucjonalnej obejmującej kompleksową i zintegrowaną pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
A. Kwota środków przyznana w ramach świadczeń z pomocy społecznej na kompleksową pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

W ramach realizacji działań z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
wydatkowało w 2019 r. kwotę 7.836.465,00 zł. 

H. Liczba utworzonych nowych miejsc w istniejących już warsztatach terapii zajęciowej. 

W roku 2019 utworzono 19 nowych miejsc w istniejących Warsztatach Terapii Zajęciowej. 
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6. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Poznaniu w tym uchwał podjętych w latach wcześniejszych, a które realizowane 

były w 2019 r.           

 

Zadania z zakresu planowania i realizacji budżetu Powiatu Poznańskiego  

 
L.p. 

 
Data sesji 

 

 
Nr uchwały 

 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

 
Realizacja uchwały 

1. 20.02.2019 r. IV/48/VI/2019 zmiany budżetu powiatu 
poznańskiego na rok 2019 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do 
informatycznych systemów finansowo księgowych wykorzystywanych 
w Starostwie oraz do systemu Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu. 
2. O wprowadzonych zmianach zawiadomione zostały podległe 
jednostki i odpowiednie wydziały Starostwa. 
3. Dyrektorzy podległych placówek zmienili plany finansowe                                    
i zawiadomili o tym Zarząd Powiatu. 

2. 
 

IV/49/VI/2019 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu Poznańskiego                
na lata 2019 - 2023 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do systemu 
Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu. 
2. Zawiadomiono Dyrektorów podległych jednostek oraz Dyrektorów 
Wydziałów Starostwa Powiatowego o zmianach wprowadzonych do 
załącznika nr 2 uchwały. 

3. 27.03.2019 r. V/57/VI/2019 zmiany budżetu powiatu 
poznańskiego na rok 2019 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do 
informatycznych systemów finansowo księgowych wykorzystywanych 
w Starostwie oraz do systemu Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu. 
2. O wprowadzonych zmianach zawiadomione zostały podległe 
jednostki i odpowiednie wydziały Starostwa. 
3. Dyrektorzy podległych placówek zmienili plany finansowe                                   
i zawiadomili o tym Zarząd Powiatu. 

4. 
 

V/58/VI/2019 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do systemu 
Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu. 
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Powiatu Poznańskiego                
na lata 2019 - 2023 

2. Zawiadomiono Dyrektorów podległych jednostek oraz Dyrektorów 
Wydziałów Starostwa Powiatowego o zmianach wprowadzonych do 
załącznika nr 2 uchwały 

5. 17.04.2019 r. VI/68/VI/2019 zmiany budżetu powiatu 
poznańskiego na rok 2019 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do 
informatycznych systemów finansowo księgowych wykorzystywanych 
w Starostwie oraz do systemu Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu. 
2. O wprowadzonych zmianach zawiadomione zostały podległe 
jednostki i odpowiednie wydziały Starostwa. 
3. Dyrektorzy podległych placówek zmienili plany finansowe                                   
i zawiadomili o tym Zarząd Powiatu. 

6. 
 

VI/69/VI/2019 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu Poznańskiego                 
na lata 2019 - 2023 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do systemu 
Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu. 
2. Zawiadomiono Dyrektorów podległych jednostek oraz Dyrektorów 
Wydziałów Starostwa Powiatowego o zmianach wprowadzonych do 
załącznika nr 2 uchwały. 

7. 19.06.2019 r. IX/82/VI/2019 zmiany budżetu powiatu 
poznańskiego na rok 2019 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do 
informatycznych systemów finansowo księgowych wykorzystywanych 
w Starostwie oraz do systemu Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu. 
2. O wprowadzonych zmianach zawiadomione zostały podległe 
jednostki i odpowiednie wydziały Starostwa. 
3. Dyrektorzy podległych placówek zmienili plany finansowe                                      
i zawiadomili o tym Zarząd Powiatu. 

8. 
 

IX/83/VI/2019 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu Poznańskiego                
na lata 2019 - 2023 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do systemu 
Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu.  
2. Zawiadomiono Dyrektorów podległych jednostek oraz Dyrektorów 
Wydziałów Starostwa Powiatowego o zmianach wprowadzonych do 
załącznika nr 2 uchwały. 

9. 28.08.2019 r. X/96/VI/2019 zmiany budżetu powiatu 
poznańskiego na rok 2019 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do 
informatycznych systemów finansowo księgowych wykorzystywanych 
w Starostwie oraz do systemu Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu. 
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2. O wprowadzonych zmianach zawiadomione zostały podległe 
jednostki i odpowiednie wydziały Starostwa. 
3. Dyrektorzy podległych placówek zmienili plany finansowe                                     
i zawiadomili o tym Zarząd Powiatu. 

10. 
 

X/97/VI/2019 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu Poznańskiego               
na lata 2019 - 2023 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do systemu 
Besti@  i przekazane do RIO w Poznaniu. 
2. Zawiadomiono Dyrektorów podległych jednostek oraz Dyrektorów 
Wydziałów Starostwa Powiatowego o zmianach wprowadzonych do 
załącznika nr 2 uchwały. 

11. 10.09.2019 r. XI/128/VI/2019 zmiany budżetu powiatu 
poznańskiego na rok 2019 

1.Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do 
informatycznych systemów finansowo księgowych wykorzystywanych 
w Starostwie oraz do systemu Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu. 
2. O wprowadzonych zmianach zawiadomione zostały podległe 
jednostki i odpowiednie wydziały Starostwa. 
3. Dyrektorzy podległych placówek zmienili plany finansowe                                       
i zawiadomili o tym Zarząd Powiatu. 

12.  XI/129/VI/2019 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu Poznańskiego                
na lata 2019 - 2023 

1.Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do systemu 
Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu. 
2. Zawiadomiono Dyrektorów podległych jednostek oraz Dyrektorów 
Wydziałów Starostwa Powiatowego o zmianach wprowadzonych do 
załącznika nr 2 uchwały. 

13. 25.09.2019 r. XII/133/VI/2019 zmiany budżetu powiatu 
poznańskiego na rok 2019 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do 
informatycznych systemów finansowo księgowych wykorzystywanych 
w Starostwie oraz do systemu Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu. 
2. O wprowadzonych zmianach zawiadomione zostały podległe 
jednostki i odpowiednie wydziały Starostwa. 
3. Dyrektorzy podległych placówek zmienili plany finansowe                               
i zawiadomili o tym Zarząd Powiatu. 

14. 
 

XII/134/VI/2019 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do systemu 
Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu.  
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Powiatu Poznańskiego                
na lata 2019 - 2023 

2. Zawiadomiono Dyrektorów podległych jednostek oraz Dyrektorów 
Wydziałów Starostwa Powiatowego o zmianach wprowadzonych do 
załącznika nr 2 uchwały. 

15. 30.10.2019 r. XIII/142/VI/2019 zmiany budżetu powiatu 
poznańskiego na rok 2019 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do 
informatycznych systemów finansowo księgowych wykorzystywanych 
w Starostwie oraz do systemu Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu. 
2. O wprowadzonych zmianach zawiadomione zostały podległe 
jednostki i odpowiednie wydziały Starostwa. 
3. Dyrektorzy podległych placówek zmienili plany finansowe                                    
i zawiadomili o tym Zarząd Powiatu. 

16. 
 

XIII/143/VI/2019 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu Poznańskiego                
na lata 2019 - 2023 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do systemu 
Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu. 
2. Zawiadomiono Dyrektorów podległych jednostek oraz Dyrektorów 
Wydziałów Starostwa Powiatowego o zmianach wprowadzonych do 
załącznika nr 2 uchwały. 

17.  XIII/144/VI/2019 wyboru podmiotu 
uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego 
Powiatu Poznańskiego                 
za lata 2019 i 2020 

W dniu 19 listopada 2019 r. zawarto umowę o badanie sprawozdania 
finansowego z Wielkopolskim Centrum Audytorsko – Księgowym Sp.                 
z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 21. 
Umowa obejmuje badanie sprawozdań finansowych Powiatu 
Poznańskiego za lata 2019 i 2020. Wynagrodzenie za każdy rok ustalono 
na kwotę brutto 43.050,00 zł. 

18.  XIII/145/VI/2019 określenia zasad ustalenia 
wysokości i wypłaty diet 
Radnych Powiatu 
Poznańskiego oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych 

Wypłaty diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 
służbowych realizowano zgodnie z postanowieniami uchwały. 

19. 20.11.2019 r. XIV/155/VI/2019 zmiany budżetu powiatu 
poznańskiego na rok 2019 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do 
informatycznych systemów finansowo księgowych wykorzystywanych 
w Starostwie oraz do systemu Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu. 
2. O wprowadzonych zmianach zawiadomione zostały podległe 
jednostki i odpowiednie wydziały Starostwa. 
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3. Dyrektorzy podległych placówek zmienili plany finansowe                                     
i zawiadomili o tym Zarząd Powiatu. 

20. 
 

XIV/156/VI/2019 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu Poznańskiego                 
na lata 2019 - 2023 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do systemu 
Besti@  i przekazane do RIO w Poznaniu.  
2. Zawiadomiono Dyrektorów podległych jednostek oraz Dyrektorów 
Wydziałów Starostwa Powiatowego o zmianach wprowadzonych do 
załącznika nr 2 uchwały. 

21.  XIV/157/VI/2019 ustalenia wykazu wydatków 
niewygasających z upływem 
roku budżetowego 2019  
oraz ustalenia ostatecznego 
terminu ich wydatkowania 

Opisano w poz. 24. 

22. 18.12.2019 r. XV/172/VI/2019 zmiany budżetu powiatu 
poznańskiego na rok 2019 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do 
informatycznych systemów finansowo księgowych wykorzystywanych 
w Starostwie oraz do systemu Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu. 
2. O wprowadzonych zmianach zawiadomione zostały podległe 
jednostki i odpowiednie wydziały Starostwa. 
3. Dyrektorzy podległych placówek zmienili plany finansowe                                    
i zawiadomili o tym Zarząd Powiatu. 

23.  XV/173/VI/2019 zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu Poznańskiego                 
na lata 2019 - 2023 

1. Zmiany wynikające z uchwały zostały wprowadzone do systemu 
Besti@ i przekazane do RIO w Poznaniu. 
2. Zawiadomiono Dyrektorów podległych jednostek oraz Dyrektorów 
Wydziałów Starostwa Powiatowego o zmianach wprowadzonych do 
załącznika nr 2 uchwały. 

24.  XV/174/VI/2019 zmiany uchwały                              
Nr XIV/157/VI/2019 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 
20 listopada 2019 r.                        
w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków niewygasających  

W dniu 30 grudnia 2019 r. dokonano  25 przelewów na wyodrębnione 
rachunki bankowe dla każdego zadania wymienionego w treści 
uchwały.  
Z powodu braku wystarczającej wysokości środków na rachunku 
Powiatu, w czasie dokonywania przelewów na konta wydatków 
niewygasających, nie dokonano przelewu dotyczącego pozycji nr 23 tj. 
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z upływem roku 
budżetowego 2019  
oraz ustalenia ostatecznego 
terminu ich wydatkowania 

zadania „Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, gm. 
Stęszew”. 

25.  XV/185/VI/2019 uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Powiatu Poznańskiego na 
lata 2020 - 2025 

1.Dane wynikające z uchwały zostały wprowadzone do systemu 
Besti@. 
2. Zawiadomiono Dyrektorów podległych jednostek oraz Dyrektorów 
Wydziałów Starostwa Powiatowego o informacjach zawartych                     
w załączniku nr 2 uchwały. 

26.  XV/186/VI/2019 uchwalenia budżetu Powiatu 
Poznańskiego na rok 2020 

1. Dane wynikające z uchwały zostały wprowadzone do 
informatycznych systemów finansowo księgowych Starostwa 
Powiatowego oraz do systemu Besti@ i przekazane do RIO                                        
w Poznaniu.  
2. Odpowiednie informacje zostały przekazane do podległych 
jednostek, Wydziałów Starostwa i zainteresowanych podmiotów 
zewnętrznych. 
3. Dyrektorzy podległych placówek zostali zawiadomieni            
o ostatecznych kwotach wynikających z uchwalonego budżetu, 
sporządzili plany finansowe jednostek i przekazali je do Zarządu 
Powiatu w Poznaniu.  
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Zadania z zakresu promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3               
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury, kultury fizycznej i turystyki 
 

 

L.p. 

 

Data sesji 

 

 

Nr uchwały 

 

Tytuł uchwały - w sprawie: 

 

Realizacja uchwały 

1. 20.02.2019 r. IV/50/VI/2019 wyrażenia zgody na 
udzielenie pomocy 
finansowej Miastu Gdańsk, 
w celu wsparcia działalności 
Europejskiego Centrum 
Solidarności 

Umowa Nr 357/19 z dnia 7 maja 2019 r. zawierała postanowienia                           
o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy finansowej Miastu Gdańsk,                   
w celu wsparcia działalności Europejskiego Centrum Solidarności                           
w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: 
„Realizacja programu utrwalającego pamięć o największym ruchu 
pokojowym – Solidarność – i nawiązującego do uniwersalnych wartości 
wypływających z ideowego przesłania Solidarności”. 
Informację, dotyczącą realizacji dotacji zgodnie z ww. umową zawierało     
sprawozdanie z dnia 30 sierpnia 2019 r.  Uchwałą Nr 646/2019 z dnia      
9 września 2019 roku, Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie                         
z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Europejskiego Centrum Solidarności, na realizację zadania pn.: 
„Realizacja programu utrwalającego pamięć o największym ruchu 
pokojowym – Solidarność – i nawiązującego do uniwersalnych wartości 
wypływających z ideowego przesłania Solidarności”. 

2.  IV/55/VI/2019 delegowania radnych          
do Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego w Powiecie 
Poznańskim 

W dniu 26.02.2019 r. uchwała została przekazana Staroście 
Poznańskiemu oraz w ramach nadzoru Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

3. 27.03.2019 r. V/67/VI/2019 zatwierdzenia preliminarzy 
wydatków z budżetu 
powiatu poznańskiego                       
w roku 2019                                  

Zatwierdzenie preliminarza poprzedziło ogłoszenie przez Zarząd 
Powiatu w Poznaniu naboru wniosków na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się                             
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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 

w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu 
poznańskiego (Uchwała Nr 174/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu                        
z dnia 28 stycznia 2019  roku) oraz powołanie komisji rozpatrującej 
wnioski o udzielenie dotacji w roku 2019 na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się                              
w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu 
poznańskiego (Uchwała Nr 267/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu                        
z dnia 7 marca 2019 roku). Komisja zaproponowała podział środków 
budżetowych, przeznaczonych na opiekę nad zabytkami na posiedzeniu 
w dniu 15 marca 2019 roku. 
Uchwała była realizowana poprzez następujące działania: 
• z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła                     
w Lusowie podpisano umowę w dniu 14 czerwca 2019 roku, na 
podstawie której wykonano remont dachu Kościoła w Lusowie - etap 3. 
Przekazana kwota dotacji: 59.259,19 zł. Parafia złożyła sprawozdanie                  
z wykonania ww. prac, które Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził 
Uchwałą Nr 757/2019 z dnia 28 października 2019 roku; 
• z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie 
podpisano umowę w dniu 6 maja 2019 roku, na podstawie której 
wykonano kontynuację remontu drewnianego, zabytkowego kościoła 
pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie. Remont ścian zewnętrznych 
kościoła: strona północna oraz strona zachodnia (ciąg dalszy) i remont 
kruchty zachodniej. Przekazana kwota dotacji: 49.200,00 zł. Parafia 
złożyła sprawozdanie z wykonania ww. prac, które Zarząd Powiatu                       
w Poznaniu zatwierdził Uchwałą Nr 862/2019 z dnia 3 grudnia 2019 
roku; 
• z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła                                              
w Pobiedziskach podpisano umowę w dniu 9 lipca 2019 roku, na 
podstawie której wykonano ratunkowy remont dachu kościoła 
pokrytego łupkiem - ETAP II - część połaci południowej. Przekazana 
kwota dotacji: 122.300,00 zł. Parafia złożyła sprawozdanie z wykonania 
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ww. prac, które Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził Uchwałą Nr 
712/2019 z dnia 4 października 2019 roku; 
• z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Marii Magdaleny w Długiej 
Goślinie podpisano umowę  w dniu 15 kwietnia 2019 roku, na podstawie 
której wykonano remont Kościoła zabezpieczająco - wzmacniający wraz 
z rewaloryzacją etap III - Wieża. Przekazana kwota dotacji: 260.000,00 
zł.  Sprawozdanie z wykonania ww. prac Zarząd Powiatu w Poznaniu 
zatwierdził Uchwałą Nr 861/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku; 
• z Polską Akademią Nauk (PAN) Biblioteką Kórnicką podpisano umowę 
w dniu 23 kwietnia 2019 roku, na podstawie której wykonano roboty 
budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku wraz                             
z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim - wykonanie prac 
remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych - elewacja 
południowa. Przekazana kwota dotacji:  194.438,62 zł. PAN  Biblioteka 
Kórnicka złożyła sprawozdanie z wykonania ww. prac, które Zarząd 
Powiatu w Poznaniu zatwierdził Uchwałą Nr 916/2019 z dnia 10 grudnia 
2019 roku; 
• z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Kórniku 
podpisano umowę  w dniu 6 maja 2019 roku, na podstawie której 
wykonano zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku 
wraz z zakupem materiałów konserwatorskich i budowlanych, 
niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych remontu elewacji 
ceglanych kościoła kolegiackiego pw. Wszystkich Świętych w Kórniku 
elewacja frontowa. Przekazana kwota dotacji: 285.000,00 zł. Parafia 
złożyła sprawozdanie z wykonania ww. prac, które Zarząd Powiatu                         
w Poznaniu zatwierdził Uchwałą Nr 918/2019 z dnia 10 grudnia 2019 
roku; 
• z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach 
podpisano umowę w dniu 30 maja 2019 roku, na podstawie której 
wykonano renowacje ceglano - kamiennego muru z bramą ogrodzenia 
cmentarza z kościołem pw. św. Mikołaja w Owińskach - etap II odcinek 
B i C. Przekazana kwota dotacji: 105.000,00 zł. Parafia złożyła 
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sprawozdanie z wykonania ww. prac, które Zarząd Powiatu w Poznaniu 
zatwierdził Uchwałą Nr 863/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku; 
• z Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP w Sobocie podpisano 
umowę w dniu 15 kwietnia 2019 roku, na podstawie której wykonano 
remont zabytkowego kościoła, dzwonnicy oraz bramy i furty                                    
w ogrodzeniu zespołu kościelnego parafii pw. Narodzenia NMP                              
w Sobocie. Przekazana kwota dotacji: 120.000,00 zł. Parafia złożyła 
sprawozdanie z wykonania ww. prac, które Zarząd Powiatu w Poznaniu 
zatwierdził Uchwałą Nr 831/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku; 
• z Parafią Rzymsko-katolicką pw. św. Floriana w Wirach podpisano 
umowę w dniu 19 kwietnia 2019 roku, na podstawie której wykonano 
remont budynku parafialnego. Przekazana kwota dotacji: 30.000,00 zł. 
Parafia złożyła sprawozdanie z wykonania ww. prac, które Zarząd 
Powiatu w Poznaniu zatwierdził Uchwałą Nr 498/2019 z dnia 17 czerwca 
2019 roku; 
• ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Swarzędzu podpisano umowę w dniu 
31 maja 2019 roku, na podstawie której wykonano wymianę pokrycia 
dachowego w budynku willowym przy ul. Kolonia PZNF nr 1 wg projektu 
Hansa Poelziga (pocz. XX w.) w Luboniu. Przekazana kwota dotacji: 
30.000,00 zł. Spółdzielnia złożyła sprawozdanie z wykonania ww. prac, 
które Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził Uchwałą Nr 873/2019                      
z dnia 3 grudnia 2019 roku; 
• z Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP w Tulcach  podpisano 
umowę w dniu 5 kwietnia 2019 roku, na podstawie której wykonano 
kontynuację prac dot. renowacji murów obwodowych kościoła. 
Elewacja południowa - część murowana. Przekazana kwota dotacji: 
44.953,11 zł. Sprawozdanie z wykonania ww. prac Zarząd Powiatu                      
w Poznaniu zatwierdził Uchwałą Nr 946/2019 z dnia 19 grudnia 2019 
roku; 
• z Panią Natalią Przybylską podpisano umowę w dniu 15 kwietnia 2019 
roku, na podstawie której wykonano ratunkowy remont dachu - 
wymiana pokrycia dachowego w Dworze w Złotniczkach. Przekazana 
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kwota dotacji: 50.000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania ww. prac Zarząd 
Powiatu w Poznaniu zatwierdził Uchwałą Nr 917/2019 z dnia 10 grudnia 
2019 roku; 
• z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Andrzeja Apostoła                                      
w Komornikach podpisano umowę w dniu 31 maja 2019 roku, na 
podstawie której wykonano konserwację witrażu MB Królowa Niebios 
w Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach. Przekazana 
kwota dotacji: 18.500,00 zł. Parafia złożyła sprawozdanie z wykonania 
ww. prac, które Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził Uchwałą Nr 
774/2019  z dnia 8 listopada 2019 roku; 
• z Państwem Katarzyną i Zbigniewem Bekasiak podpisano umowę                 
w dniu 15 kwietnia 2019 roku, na podstawie której wykonano 
renowację elewacji zewnętrznej drewnianego budynku byłego dworca 
kolejowego w Puszczykowie III etap: weranda oraz ochrona przed 
zawilgoceniem i odpryskiem wody opadowej. Przekazana kwota dotacji 
20.000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania ww. prac Zarząd Powiatu                              
w Poznaniu zatwierdził Uchwałą Nr 681/2019 z dnia 23 września 2019 
roku; 
• z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Rogalinku podpisano umowę w dniu                         
5 kwietnia 2019 roku, na podstawie której wykonano montaż 
drewnianej podłogi oraz remont schodów na chór w zabytkowym 
drewnianym kościele w Rogalinku. Przekazana kwota dotacji: 80.000,00 
zł. Parafia złożyła sprawozdanie z wykonania ww. prac, które Zarząd 
Powiatu w Poznaniu zatwierdził Uchwałą Nr 914/2019 z dnia 10 grudnia 
2019 roku; 
• z Parafią Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Słupi 
podpisano umowę  w dniu 5 kwietnia 2019 roku, na podstawie której 
wykonano remont dachu Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - ETAP II. Przekazana kwota dotacji: 
50.000,00 zł. Parafia złożyła sprawozdanie z wykonania ww. prac, które 
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Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził Uchwałą Nr 830/2019                            
z dnia 26 listopada 2019 roku; 
• z Państwem Małgorzatą i Jakubem Kaźmierowskimi podpisano umowę 
w dniu 5 kwietnia 2019 roku, na podstawie której wykonano remont 
kapitalny budynku sali tanecznej przy dawnym Zajeździe pod Złotą 
Gwiazdą w Golęczewie. Przekazana kwota dotacji: 43.782,39 zł. 
Sprawozdanie z wykonania ww. prac, które Zarząd Powiatu w Poznaniu 
zatwierdził Uchwałą Nr 945/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku; 
• z Państwem Agnieszką i Jackiem Chudzińskimi podpisano umowę        
w dniu 5 kwietnia 2019 roku, na podstawie której wykonano remont 
Dworu we Wronczynie pt. „Dworek - remont fragmentu ściany 
frontowej i ganku". Przekazana kwota dotacji: 30.000,00 zł. 
Sprawozdanie z wykonania ww. prac Zarząd Powiatu w Poznaniu 
zatwierdził Uchwałą Nr 915/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku. 

4. 30.10.2019 r. XIII/152/VI/2019 przyjęcia „Rocznego 
Programu Współpracy 
Powiatu Poznańskiego                   
z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy                      
o działalności pożytku 
publicznego                                       
i o wolontariacie w roku 
2020” 

W dniu 15 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął 
Uchwałę Nr 808/2019 w sprawie: ogłoszenia Otwartych Konkursów 
Ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, 
kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony 
i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności, w ramach 
którego organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie 
edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy 
społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony 
ludności składały oferty od 19 listopada do 10 grudnia 2019 roku. 
Następnie w dniu 10 grudnia 2019 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu 
podjął Uchwałę Nr 913/2019 w sprawie: ogłoszenia naboru na członków 
komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizacje zadań 
powiatu poznańskiego w roku 2020 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, 
kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji 
zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności. 
Po zakończeniu naboru, Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą                             
Nr 970/2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku powołał komisje konkursowe 
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ds. opiniowania ofert na realizacje zadań powiatu poznańskiego w roku 
2020 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystki, 
pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz ratownictwa i ochrony 
ludności przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione                 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                               
i o wolontariacie. 
Komisje przedstawiły propozycje podziału środków budżetowych 
Zarządowi, który podjął Uchwałę Nr 984/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. 
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 w otwartym 
konkursie ofert przez organizacje pozarządowego oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego              
i o wolontariacie. W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu               
w Poznaniu otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania                     
w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku wpłynęły dwie 
oferty, które nie spełniły wymogów formalnych. Wobec powyższego, 
zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, jeżeli żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów 
zawartych  w ogłoszeniu konkursowym organ administracji unieważnia 
konkurs ofert. W związku z tym w dniu 24 stycznia 2020 roku Zarząd 
Powiatu w Poznaniu podjął Uchwałę Nr 1012/2020 w sprawie 
ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań powiatu 
poznańskiego  w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Oferty można 
było składać od 24 stycznia 2020 do 14 lutego 2020 roku. 
W dniu 11 lutego 2020 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął Uchwałę 
Nr 1055/2020 w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji 
konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań powiatu 
poznańskiego w roku 2020 w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. 
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Następnie w dniu 21 lutego 2020 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu 
podjął Uchwałę Nr 1071/2020 w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań powiatu 
poznańskiego na rok 2020 w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3               
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Komisja przedstawiła propozycję podziału środków budżetowych 
Zarządowi, który podjął Uchwałę Nr 1077/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. 
w sprawie wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarza dotyczącego 
wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu 
poznańskiego w zakresie 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. Część zadań publicznych będzie realizowana w trybie 
tzw. małych grantów. Są one jednak procedowane w całości w roku 
2020. Całkowite wykonanie Uchwały Nr XIII/152/VI/2019 Rady Powiatu 
w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku, nastąpi nie później niż do 
31 maja 2021 roku. 

5. 18.12.2019 r. XV/177/VI/2019 określenia zasad udzielania 
dotacji 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 

Celem uchwały było urealnienie procedur udzielania dotacji, korzystając 
z doświadczeń wynikających ze współdziałania z Powiatowym 
Konserwatorem Zabytków oraz ze współpracy z podmiotami 
uprawnionymi do ubiegania się o dotacje z budżetu powiatu 
poznańskiego. Na podstawie uchwały, Zarząd Powiatu w Poznaniu 
ogłosił nabór wniosków w roku 2020 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. 

6. 
 

XV/193/VI/2019 wyrażenia zgody                         
na udzielenie pomocy 

Realizacja uchwały kontynuowana w bieżącym roku. 
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finansowej Miastu Poznań 
na realizację zadania pn. 
Ochrona dziedzictwa 
kulturowego Metropolii 
Poznań poprzez 
zabezpieczenie przed 
zniszczeniem zabytkowego, 
barokowego zespołu 
klasztornego Franciszkanów 
w Poznaniu 

Uchwały podjęte w 2018 r., realizowane w 2019 r. 

L.p. Data sesji Numer uchwały Tytuł – w sprawie: Realizacja uchwały 

1. 24.10.2018 r. XLIV/630/V/2018 przyjęcia „Rocznego 
Programu Współpracy 
Powiatu Poznańskiego                       
z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku 
publicznego                                     
i o wolontariacie w roku 
2019” 

Zarząd Powiatu w Poznaniu na podstawie Uchwały Nr XLIV/630/V/2018 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 października 2018 r., ogłosił Otwarte 
Konkursy Ofert, które szczegółowo zostały opisane  w „Raporcie o stanie 
Powiatu Poznańskiego za 2018 rok”. W 2019 roku, część zadań 
publicznych z obszarów: kultura i sztuka, kultura fizyczna oraz turystyka 
realizowana była w trybie tzw. małych grantów, przyznanych 
następującymi uchwałami Zarządu Powiatu: 
• Nr 243/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia 
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. „Kaszubskie 
przedwiośnie” – cykl lekcji muzealnych oraz rozwijanie wiedzy                                  
o przemianach ustrojowych w Polsce; 
• Nr 265/2019 z dnia 7 marca 2019 roku  w sprawie przeznaczenia 
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Finał XI 
Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki; 
• Nr 233/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia 
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Rozwój 
świadomości społecznej poprzez zorganizowanie cyklu wystaw, 
warsztatów i prelekcji w oparciu o podróże i różnorodność kultur 
azjatyckich; 
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• Nr 234/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia 
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. „Powiat 
Poznański Rodzinnie”; 
• Nr 266/2019 z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia 
środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Noc 
muzeów – Powiat Poznański rodzinnie. 
Dodatkowo, aby usprawnić formę współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, opierając się nie tylko na znowelizowanych przepisach, 
ale też na doświadczeniach współpracy z podmiotami uprawnionymi do 
ubiegania się o dotację z budżetu powiatu, celowa była aktualizacja 
procedur zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. 
W związku z tym Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął Uchwałę                                 
Nr 713/2019 z dnia 4 października 2019 w sprawie określenia procedur 
zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Całkowite wykonanie Uchwały Nr XLIV/630/V/2018 Rady Powiatu               
w Poznaniu z dnia 24 października 2018 r. nastąpi nie później niż                              
do 31 maja 2020 roku. 

Uchwały podjęte w 2017 r., realizowane w 2019 r. 

L.p. Data sesji Numer uchwały Tytuł – w sprawie: Realizacja uchwały 

1. 30.08.2017 r. XXXI/424/V/2017 określenia szczegółowych 
zasad i trybu przyznawania           
i pozbawiania oraz rodzajów 
i wysokości Nagród 
Sportowych Powiatu 
Poznańskiego dla osób 
fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz 
nagród dla trenerów 
prowadzących szkolenie 
zawodników osiągających 

Na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego www.powiat.poznan.pl 
oraz Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego 
opublikowano ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania wniosków                     
o przyznanie Nagrody Sportowej Starosty Poznańskiego dla osoby 
fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów 
prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie 
sportowym za rok 2018, przyjęte Uchwałą Nr 222/2019 Zarządu 
Powiatu w Poznaniu z dnia 15 lutego 2019 roku. 
W dniu 28 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął uchwałę 
Nr 249/2019 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków              
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wysokie wyniki sportowe               
w międzynarodowym                 
lub krajowym 
współzawodnictwie 
sportowym 

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 2018. W dniu 26 marca 2019 roku odbyło się 
posiedzenie ww. Komisji, która zaopiniowała wnioski i przedstawiła 
Zarządowi Powiatu w Poznaniu, propozycje przyznania nagród.  
W dniu 1 kwietnia 2019 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął uchwałę 
Nr 329/2019 w sprawie zatwierdzenia podziału środków z budżetu 
powiatu poznańskiego w związku z przyznaniem 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. 
Uroczyste wręczenie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego 
zawodnikom i trenerom za wysokie wyniki w międzynarodowym lub 
krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2018, odbyło się 17 
kwietnia 2019 roku podczas Sesji Rady Powiatu w Poznaniu. 

2.  XXXI/423/V/2017 w sprawie określenia 
szczegółowych warunków      
i trybu przyznawania 
Nagród Powiatu 
Poznańskiego za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej, 
upowszechniania i ochrony 
kultury 

Uchwałą Nr 179/2019 z dnia 31 stycznia 2019 Zarząd Powiatu                               
w Poznaniu roku ogłosił nabór wniosków o przyznanie Nagród Powiatu 
Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury za rok 2018. 
Uchwałą Nr 209/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu                       
w Poznaniu powołał Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie 
Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2018. 
12 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. opiniowania 
wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia               
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  i ochrony 
kultury za rok 2018. Uchwałą Nr 285/2019 z dnia 19 marca 2019 roku 
Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził podział środków z budżetu 
Powiatu Poznańskiego w związku z przyznaniem Nagród Powiatu 
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Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury za rok 2018. Uroczyste wręczenie 
nagród odbyło się 27 marca 2019 roku podczas Sesji Rady Powiatu                        
w Poznaniu. 

3. 22.11.2017 r. XXXIV/484/V/2017 przyjęcia „Rocznego 
Programu Współpracy 
Powiatu Poznańskiego                    
z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku 
publicznego                                 
i o wolontariacie                   
w roku 2018” 

Uchwałą Nr 435/2019, Zarząd Powiatu w Poznaniu  w dniu 27 maja 2019 
roku zatwierdził sprawozdanie w formie zestawień tabelarycznych, 
organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z realizacji 
w 2018 roku zadań powiatu poznańskiego z edukacji, kultury i sztuki, 
kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji 
zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz zwiększania świadomości 
prawnej społeczeństwa. Uchwałą Nr 436/2019 Zarząd Powiatu                              
w Poznaniu w dniu 27 maja 2019 roku, zatwierdził sprawozdanie                         
z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego                   
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                 
w roku 2018. Sprawozdanie zostało przedłożone organowi 
stanowiącemu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Poznańskiego. 

Uchwały podjęte w 2015 r., realizowane w 2019 r. 

L.p. Data sesji Numer uchwały Tytuł – w sprawie: Realizacja uchwały 

1. 16.12.2015 r. XIII/154/V/2015 powierzenia Gminie 
Swarzędz zadań w zakresie 
prowadzenia powiatowej 
biblioteki publicznej 

Uchwałą Nr 160/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku Zarząd Powiatu                     
w Poznaniu zatwierdził sprawozdania z wykorzystania dotacji 
przyznanej gminie Swarzędz w związku z realizacją zadań powiatu 
poznańskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 
w roku 2018. W dniu 12 lutego 2019 roku zawarto porozumienie 
pomiędzy powiatem poznańskim a gminą Swarzędz na realizację zadań 
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w roku 2019 
(dotacja 50.000,00 zł brutto). W dniu 5 lipca 2019 roku, wpłynęła 
pisemna informacja z przebiegu realizacji powierzonych zadań 
zrealizowanych do 30 czerwca 2019 roku a 16 stycznia 2020 roku  
wpłynęło sprawozdanie końcowe  gminy Swarzędz z przebiegu realizacji 
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powierzonych jej zadań i z wykorzystania dotacji. Uchwałą Nr 
1003/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu, 
zatwierdził sprawozdania z wykorzystania dotacji przyznanej gminie 
Swarzędz w związku z realizacją zadań powiatu poznańskiego w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w roku 2019. 
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Zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego oraz gospodarki wodnej                                                              

 

L.p. 

 

Data sesji 

 

 

Nr uchwały 

 

Tytuł uchwały - w sprawie: 

 

Realizacja uchwały 

1. 26.04.2019 r. VII/74/VI/2019 zasad i trybu udzielania 
dotacji celowych na 
likwidację źródeł niskiej 
emisji i zastąpienia ich 
rozwiązaniami 
proekologicznymi 

Dnia 21 maja 2019 r. przystąpiono do realizacji zadania poprzez 
rozpoczęcie naboru wniosków.  
W związku z realizacją zadania osiągnięto następujące efekty: 
• łączna kwota dofinasowania przyznana wnioskodawcom 
wyniosła 560.003,04 zł; 
• największa liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożona 
została przez mieszkańców z gminy Pobiedziska; 
• 89 wnioskodawców podpisało umowę z Powiatem 
Poznańskim w ramach wymiany źródła ogrzewania; 
• 79 wnioskodawców otrzymało dotacje;  

• 80 urządzeń grzewczych, będących źródłem niskiej emisji 
zostało zlikwidowanych; 
• głównym źródłem ogrzewania wybieranym po wymianie 
systemu ogrzewania był gaz ziemny wysokometanowy; 
• zmniejszenie rocznego zużycia opału w przypadku węgla 
wyniosło 406,200 Mg natomiast w przypadku drewna 113,6 m3. 

2. 20.11.2019 r. XIV/160/VI/2019 ustalenia wysokości opłat  
za usuwanie                                    
i przechowywania statków 
lub innych obiektów 
pływających usuniętych              
z obszaru wodnego 

Uchwałę podjęto ze względu na wymogi nałożone przez ustawodawcę, 
gdyż zgodnie z art. 30 i 31 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.                 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, 
usuwanie statków lub innych obiektów pływających należy do zadań 
własnych powiatu.  
W związku z powyższym Rada Powiatu ustala corocznie w drodze 
uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków 
lub innych obiektów pływających. 
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Zadania z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym utrzymanie powiatowego                                      
magazynu przeciwpowodziowego, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi                                                                

oraz środowiska i z zakresu obronności 
 

 

L.p. 

 

Data sesji 

 

Nr uchwały 

 

Tytuł uchwały - w sprawie: 

 

Realizacja uchwały 

1. 17.04.2019 r. VI/72/VI/2019 przeznaczenia środków 

finansowych na nagrody            

za osiągnięcia w służbie,                

dla policjantów Komendy 

Miejskiej Policji, którzy 

realizują zadania z zakresu 

służby prewencyjnej                    

na terenie Powiatu 

Poznańskiego 

Przewidziane w uchwale środki, w wysokości 25.000,00 zł wydatkowane 
zostały na podstawie Porozumienia z dnia 13 czerwca 2019 r., w sprawie 
zasad przyznawania nagród za osiągnięcia w służbie, dla policjantów 
Komendy Miejskiej Policji, którzy realizują zadania z zakresu służby 
prewencyjnej na terenie Powiatu Poznańskiego. W ramach zawartego 
Porozumienia Powiat Poznański finansuje nagrody za osiągnięcia                       
w służbie, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 
realizujących zadania służbowe na terenie Powiatu Poznańskiego oraz 
finansuje nagrody finansowe dla zwycięzców konkursu „Dzielnicowy 
Roku Powiatu Poznańskiego”, które wręczone zostały w trakcie 
obchodów święta policji. Kwota przewidziana w Porozumieniu została 
przekazana na konto Funduszu Wsparcia Policji  i została wykorzystana 
w całości. Łącznie nagrodami finansowymi nagrodzono 36 
funkcjonariuszy (3 finalistów konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu 
Poznańskiego” i 33 funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie). W celu 
wspierania pozytywnego wizerunku policjanta i podniesienia jego rangi 
społecznej, istnieje potrzeba promowania i premiowania najlepszych 
policjantów. 
Ustanowiona na szczeblu powiatu nagroda „Dzielnicowy Roku Powiatu 
Poznańskiego” stwarza element współzawodnictwa między 
funkcjonariuszami, sprzyjając działaniom na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa i porządku w Powiecie Poznańskim. 
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2. 28.08.2019 r. X/105/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie Buk                       
z przeznaczeniem dla 
Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej Buk 

Przekazano sprzęt: smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą 
– 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 
powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 

3.  X/106/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie 
Czerwonak                                
z przeznaczeniem dla 
Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej Czerwonak 

Przekazano sprzęt: smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą 

– 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 

powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 

4.  X/107/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie Dopiewo 
z przeznaczeniem dla 
Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej: Dopiewo, 
Zakrzewo 

Przekazano sprzęt: 
1. OSP Dopiewo - smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą 
– 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 
powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 
2. OSP Zakrzewo - smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą 
– 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 
powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 

5.  X/108/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie Komorniki 
z przeznaczeniem dla 
Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej Plewiska 

Przekazano sprzęt: smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą 
– 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 
powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 

6.  X/109/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie 
Kleszczewo                                   
z przeznaczeniem dla 
Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych: 
Gowarzewo; Kleszczewo 

Przekazano sprzęt: 
1. OSP Gowarzewo - smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową 
głowicą – 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż 
tłoczny powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 
sztuki. 
2. OSP Kleszczewo - smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową 
głowicą – 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż 
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tłoczny powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 
sztuki. 

7.  X/110/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie Kostrzyn         
z przeznaczeniem dla 
Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych: Brzeźno; 
Kostrzyn 

Przekazano sprzęt: 
1. OSP Brzeźno - smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą – 
1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 
powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki.  
2. OSP Kostrzyn - smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą – 
1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 
powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 

8.  X/111/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie Kórnik                 
z przeznaczeniem dla 
Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych: Kamionki; 
Kórnik 

Przekazano sprzęt: 
1. OSP Kamionki - smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą 
– 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 
powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki.  
2. OSP Kórnik - smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą – 1 
sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 
powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 

9.  X/112/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Miastu Luboń                                        
z przeznaczeniem dla 
Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej Luboń 

Przekazano sprzęt: smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą 

– 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 

powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 

10.  X/113/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie Mosina          
z przeznaczeniem dla 
Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych: Pecna; 
Mosina 

Przekazano sprzęt:                                                                                                           
1. OSP Pecna - smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą – 1 
sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 
powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki.  
2. OSP Mosina - smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą – 
1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 
powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 

11.  X/114/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie 
Murowana Goślina                         

Przekazano sprzęt: smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą 

– 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 

powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 
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z przeznaczeniem dla 
Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej Murowana Goślina 

12.  X/115/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie 
Pobiedziska                                     
z przeznaczeniem dla 
Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej: Biskupice; 
Pobiedziska 

Przekazano sprzęt: 
1. OSP Biskupice - smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą 
– 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 
powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 
2. OSP Pobiedziska - smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową 
głowicą – 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż 
tłoczny powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 
sztuki. 

13.  X/116/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Miastu 
Puszczykowo                                       
z przeznaczeniem dla 
Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej Puszczykowo 

Przekazano sprzęt: smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą 
– 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 
powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 

14.  X/117/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie 
Rokietnica                                 
z przeznaczeniem dla 
Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej: Napachanie; 
Rokietnica 

Przekazano sprzęt: 
1. OSP Napachanie - smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową 
głowicą – 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż 
tłoczny powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 
sztuki. 
2. OSP Rokietnica - smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą 
– 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 
powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 

15.  X/118/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie Stęszew                                      
z przeznaczeniem dla 
Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej Strykowo 

Przekazano sprzęt: smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą 
– 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 
powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 
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16.  X/119/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie Suchy Las                                
z przeznaczeniem dla 
Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej Golęczewo 

Przekazano sprzęt: smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą 

– 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 

powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 

17.  X/120/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie Swarzędz                              
z przeznaczeniem dla 
Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej: Swarzędz; 
Kobylnica 

Przekazano sprzęt: 
1. OSP Swarzędz - smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą 
– 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 
powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 
2. OSP Kobylnica - smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą 
– 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 
powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 

18.  X/121/VI/2019 udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie Tarnowo 
Podgórne  z przeznaczeniem 
dla Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej Tarnowo 
Podgórne 

Przekazano sprzęt: smok pływający AMPHIBIO MINI z obrotową głowicą 

– 1 sztuka; wąż ssawny W-100, odcinek 3 metry – 2 sztuki; wąż tłoczny 

powlekany W-75 – 1 sztuka; wąż tłoczny powlekany W-52 – 2 sztuki. 

19. 18.12.2019 r. XV/176/VI/2019 przyjęcia przez Powiat 
Poznański zadania 
publicznego z zakresu 
administracji rządowej 

Na podstawie uchwały, Zarząd Powiatu w Poznaniu reprezentowany 

przez Starostę Poznańskiego i Wicestarostę Poznańskiego podpisał                    

z Wojewodą Wielkopolskim dnia 21.02.2020 roku Porozumienie                 

nr ZK-VI.0031.34.2020.9, w sprawie przyjęcia zadań określonych w art. 

30 ust. 1, 2, i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. 
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Zadania z zakresu edukacji publicznej 

 

L.p. 

 

Data sesji 

 

 

Nr uchwały 

 

Tytuł uchwały - w sprawie: 

 

Realizacja uchwały 

1. 27.03.2019 r. V/60/VI/2019 składania wniosków                   
o przyjęcie do klas 
pierwszych publicznych 
szkół ponadpodstawowych, 
w tym z oddziałami klas 
pierwszych trzyletniego 
liceum ogólnokształcącego             
i czteroletniego technikum, 
prowadzonych przez Powiat 
Poznański w roku szkolnym 
2019/2020 

Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 
wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej 
niż trzech wybranych publicznych szkół, chyba że organ prowadzący 
dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych 
publicznych szkół. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 
obejmowało uczniów ostatnich klas gimnazjalnych oraz po raz pierwszy, 
uczniów klas ósmych szkół podstawowych (tzw. „podwójny rocznik”, 
wynikający z reformy edukacji). Postępowania te były odrębne. 
Postanowienia uchwały umożliwiły składanie przez kandydatów 
wniosków do więcej niż trzech wybranych szkół. W roku 2019 
postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane było odrębnie przez 
Powiat Poznański (wraz gminami z terenu powiatu poznańskiego, 
którym Powiat przekazał prowadzenie szkół) oraz odrębnie przez Miasto 
Poznań.  
Zniesienie ograniczenia wyboru do trzech szkół spowodowało większą 
swobodę w wyborze szkoły, co z kolei zmniejszyło ryzyko, że kandydat 
nie został zakwalifikowany do żadnej ze szkół. 

2. 
 

V/61/VI/2019 ustalenia planu sieci 
publicznych szkół 
ponadpodstawowych i szkół 
specjalnych mających 
siedzibę na obszarze 
powiatu poznańskiego,                 
od dnia 1 września 2019 r.  

W związku z nowym ustrojem szkolnym wprowadzonym w Polsce 
ustawami z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
Prawo oświatowe oraz Prawo oświatowe, w 2017 r. dostosowano 
dotychczas funkcjonujące szkoły do nowej struktury, w tym dokonano 
modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek.  
Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe, rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze 
powiatu, prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby 
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umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu 
lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa                  
w ww. ustawie, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki. 
Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół 
specjalnych następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty 
o zgodności planu z warunkami określonymi w ustawie. 
Uwzględniając uzyskaną w dniu 21 marca 2019 r. pozytywną opinię 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 marca 2019 r. o zgodności 
przedłożonego projektu planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z warunkami określonymi 
w art. 39 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zasadnym było podjęcie niniejszej 
uchwały, obrazującej sieć szkół i placówek publicznych funkcjonujących 
na obszarze powiatu poznańskiego, których prowadzenie należy do 
zadań powiatu. 

3. 17.04.2019 r. VI/71/VI/2019 zmiany uchwały  
Nr XXXVI/522/V/2018  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 28 lutego 2018 r.        
w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania 
dotacji dla szkół i placówek 
niepublicznych oraz 
publicznych prowadzonych 
przez osoby prawne 
niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego 
oraz osoby fizyczne oraz 
trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania 

W związku z ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo 
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podziału części 
oświatowej  subwencji  ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446), zostały  wyodrębnione nowe 
kategorie osób objętych dotacją. Nałożono tym samym na jednostki 
samorządu terytorialnego konieczność dostosowania obowiązujących 
aktów prawa miejscowego w tym zakresie do aktualnych przepisów. 
Ponadto zaistniała potrzeba doprecyzowania zapisów w załącznikach, 
które muszą zawierać wymagane informacje, niezbędne do właściwego 
udzielenia dotacji podmiotom uprawnionym do jej otrzymania                             
(w zakresie podania planowanej liczby uczniów, wychowanków 
uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci 
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz słuchaczy 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych). 
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Konieczność podjęcia uchwały wynikała zatem z nowych uregulowań 
dotyczących subwencji oświatowej i dotacji, zawartych  w ustawie z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, które to 
zmiany obowiązują od 2019 r. Na jej podstawie  szkoły/placówki 
niepubliczne uprawnione do otrzymania dotacji w 2019 r. składały 
informację, na podstawie których otrzymywały dotacje w 2019 r. Powiat 
Poznański na ten cel wydatkował w 2019 r. kwotę 2.339.014,54 zł,                       
z czego dotacja dla szkół policealnych to kwota 388.718,86 zł, dotacja 
dla liceów ogólnokształcących to kwota 765.259,84 zł, dotacja na 
kwalifikacyjne kursy zawodowe to kwota 1.132.633,32 zł, dotacja na 
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kwota 24.707,80 zł oraz 
dotacja na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego to kwota 27.694,72 zł*. 
*Od dnia 1 stycznia 2019 r. dotacja otrzymana na uczniów 
niepełnosprawnych musi być w całości przeznaczona na finansowanie 
wydatków na tych uczniów. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy                                    
o finansowaniu zadań oświatowych dotacja przekazana na uczniów                             
i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na 
uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być wykorzystana 
wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań 
związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa                    
w art. 127 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 
ustawy Prawo oświatowe.  
W związku z powyższym, organ dotujący jest zobowiązany przekazać 
dotację z rozdziału klasyfikacji budżetowej, dedykowanemu realizacji 
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży - na ten cel. 

4. 19.06.2019 r. IX/86/VI/2019 stwierdzenia 
przekształcenia 
dotychczasowych 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2019 r. 
dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące stają się czteroletnimi 
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trzyletnich liceów 
ogólnokształcących                       
w czteroletnie licea 
ogólnokształcące 

liceami ogólnokształcącymi. Organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego, prowadzący dotychczasowe trzyletnie licea 
ogólnokształcące w terminie do 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały 
był zobowiązany stwierdzić ich przekształcenie w czteroletnie licea 
ogólnokształcące. Powyższe dotyczyło: 
1) Liceum Ogólnokształcącego w Bolechowie, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie; 
2) III Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu; 
3) II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego                           
w Swarzędzu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu; 
4) Liceum Ogólnokształcącego w Mosinie, wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie; 
5) Liceum Ogólnokształcącego w Rokietnicy, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy; 
6) Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej                
w Kórniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kórniku; 
7) Liceum Ogólnokształcącego w Owińskach, wchodzącego w skład 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku w Owińskach. 
Podjęcie niniejszej uchwały miało charakter deklaratoryjny, czyli 
potwierdzający istniejący stan faktyczny. Nadmienić tu trzeba, że 
przekształcenie dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie                                    
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika                             
w Puszczykowie nastąpiło zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/463/V/2017 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2017 r. 

5. 
 

IX/87/VI/2019 stwierdzenia 
przekształcenia 
dotychczasowych 
trzyletnich liceów 
ogólnokształcących dla 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2019 r. 
dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych stają się 
czteroletnimi liceami ogólnokształcącymi dla dorosłych. Organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, prowadzący 
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dorosłych w czteroletnie 
licea ogólnokształcące dla 
dorosłych 

dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych                          
w terminie do 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały był zobowiązany 
stwierdzić ich przekształcenie w czteroletnie licea ogólnokształcące dla 
dorosłych. Powyższe dotyczyło: 
1) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bolechowie, 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie;  
2) I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Swarzędzu, 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu; 
3) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mosinie, wchodzącego        
w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. 
Podjęcie niniejszej uchwały miało charakter deklaratoryjny, czyli 
potwierdzający istniejący stan faktyczny. 

6. 
 

IX/88/VI/2019 stwierdzenia 
przekształcenia 
dotychczasowych 
czteroletnich techników               
w pięcioletnie technika 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia Przepisy 
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2019 r. 
dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim 
technikum. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzący dotychczasowe czteroletnie technikum w terminie                                 
do 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdza jego 
przekształcenie w pięcioletnie technikum. Powyższe dotyczyło: 
1) Technikum w Bolechowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. 
Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie; 
2) Technikum w Swarzędzu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1                
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu; 
3) Technikum w Kórniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kórniku; 
4) Technikum w Mosinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. 
Adama Wodziczki w Mosinie; 
5) Technikum w Rokietnicy, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. 
Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy; 
Podjęcie niniejszej uchwały miało charakter deklaratoryjny, czyli 
potwierdzający istniejący stan faktyczny. 
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7.  IX/89/VI/2019 zmiany uchwały                           
Nr XX/264/V/2016                    
Rady Powiatu w Poznaniu              
z dnia 31 sierpnia 2016 r.                         
w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagradzania 
nauczycieli szkół i placówek, 
dla których organem 
prowadzącym jest Powiat 
Poznański 

Przedmiotem uchwały było podwyższenie minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Organy prowadzące szkoły 
będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki 
na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki 
wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach wykonawczych 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  
Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nastąpiło w trybie określonym w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela, to jest w drodze regulaminu. Regulamin (proponowane 
zmiany) zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli. 
Z uwagi na zaistniałą w tym roku sytuację, polegającą na wypłacie 
znacznie niższych wynagrodzeń niż planowane, bez obniżenia 
średniorocznej struktury zatrudnienia istniało ryzyko, że nie zostaną 
zapewnione średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego. Podjęcie przedmiotowej uchwały 
pozwoliło zminimalizować to ryzyko i nie zaistniała konieczność wypłaty 
jednorazowego dodatku uzupełniającego. Skutki finansowe powstałe                 
w wyniku podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla nauczycieli zostały sfinansowane z dochodów 
własnych Powiatu Poznańskiego. 

8. 28.08.2019 r. IX/104/VI/2019 zmiany Uchwały                           
Nr XVII/231/V/2016                   
Rady Powiatu w Poznaniu             
z dnia 18 maja 2016 r.                  
w sprawie zasad rozliczania 
tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego, 

Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) wprowadziła zapis, 
że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych nie może przekraczać 20 godzin. W związku z powyższym 
konieczne było określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć tych nauczycieli w uchwale Rady Powiatu, poprzez 
doprecyzowanie liczby wymiaru tych godzin. 
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 
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zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla dyrektorów  
i wicedyrektorów oraz 
nauczycieli pełniących inne 
stanowiska kierownicze            
w szkole, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli 
szkół niewymienionych                  
w ar. 42 ust. 3 ustawy z dnia 
16 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela   

zawodowych został przyjęty na poziomie 20 godzin tygodniowo                     
i obowiązuje od 1 września 2019 r. 
 

9.  X/124/VI/2019 zmiany uchwały                       
Nr XX/264/V/2016                   
Rady Powiatu w Poznaniu                 
z dnia 31 sierpnia 2016 r.                
w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagradzania 
nauczycieli szkół i placówek, 
dla których organem 
prowadzącym jest Powiat 
Poznański 
 

W związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287), 
określona została kwotowo minimalna wysokość dodatku z tytułu 
sprawowania funkcji wychowawcy klasy, która wynosi 300,00 zł. 
Organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, 
uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze 
regulaminu, między innymi, wysokość stawek dodatków, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz szczegółowe 
warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 -  34a 
tejże ustawy. Ponieważ w ustawie zmieniającej określona została 
minimalna wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji 
wychowawcy klasy, organ prowadzący, w drodze regulaminu winien 
wskazać konkretną wysokość tegoż dodatku. Dodatek z tytułu 
sprawowania funkcji wychowawcy klasy został ustalony w wysokości 
300,00 zł. 
Proponowana zmiana została uzgodniona ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli i obowiązuje od 1 września 2019 r. 
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10. 25.09.2019 r. XII/135/VI/2019 stwierdzenia 
przekształcenia 
dotychczasowego centrum 
kształcenia praktycznego                 
w centrum kształcenia 
zawodowego                                     
i dotychczasowego ośrodka 
dokształcania i doskonalenia 
zawodowego w centrum 
kształcenia zawodowego  
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy 
Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) z dniem 1 września 2019 r. 
dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego staje się centrum 
kształcenia zawodowego, dotychczasowy  ośrodek dokształcania                             
i doskonalenia zawodowego staje się centrum kształcenia zawodowego.  
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący 
dotychczasową publiczną placówkę kształcenia praktycznego lub 
dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, w terminie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. 
w drodze uchwały, stwierdza przekształcenie tej placówki albo tego 
ośrodka w publiczne centrum kształcenia zawodowego. 
Uchwała miała zatem charakter deklaratoryjny, stwierdzający istniejący 
stan faktyczny i dotyczyła: 
1) Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu, wchodzącego                 
w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich                                          
w Swarzędzu, które przekształciło się w Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Swarzędzu, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. 
2) Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Mosinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. 
Adama Wodziczki w Mosinie, które przekształciło się w Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Mosinie, wchodzące w skład Zespołu Szkół 
im. Adama Wodziczki w Mosinie. 

11.  XII/136/VI/2019 udzielenia pomocy 
finansowej w 2019 r.                 
dla Miasta Poznania                     
na dofinansowanie oferty 
edukacyjnej w obszarze 
samorządowego 
szkolnictwa specjalnego 

List intencyjny z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy                         
w zakresie współfinansowania oferty edukacyjnej w obszarze 
szkolnictwa specjalnego, tworzonej przez Miasto Poznań, z której 
korzystają mieszkańcy Powiatu Poznańskiego, deklaruje wolę 
współpracy stron w zakresie znalezienia rozwiązań służących 
współfinansowaniu przez Powiat Poznański oferty edukacyjnej 
dotyczącej szkolnictwa specjalnego. Mając zatem na względzie dobro 
uczniów, mieszkańców powiatu poznańskiego, którzy korzystają z oferty 
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edukacyjnej szkół specjalnych tworzonej przez Miasto Poznań, 
koniecznym było podjęcie niezbędnych działań zmierzających do 
umożliwienia pobierania nauki w szkołach tym uczniom, którzy 
posiadają aktualne, na dany etap edukacyjny orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, wydane przez poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, ze względu na rodzaj niepełnosprawności, zgodnie                       
z wnioskami rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów.  
Udzielenie Miastu Poznań pomocy finansowej skutkuje przyjmowaniem 
uczniów, mieszkańców powiatu poznańskiego, do szkół i placówek 
specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań na takich samych 
zasadach, jak mieszkańców miasta Poznania. 

12. 18.12.2019 r. XV/179/VI/2019 określenia rodzaju 
świadczeń przyznawanych 
nauczycielom, nauczycielom 
emerytom i rencistom                 
w ramach pomocy 
zdrowotnej oraz warunków    
i sposobu ich przyznawania 

Ustawa Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący obowiązek 
corocznego zabezpieczenia w swoim budżecie odpowiednich środków 
finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
korzystających z opieki zdrowotnej a także obowiązek określenia 
rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 
W poprzedniej uchwale istniała możliwość wypłaty świadczenia 
pieniężnego, zwanego zapomogą, w kasie Starostwa Powiatowego                  
w Poznaniu oraz poprzez wskazany przez wnioskodawcę rachunek 
bankowy. Z uwagi na to, że od 01.01.2020 r. w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu nie będą obsługiwane operacje w formie gotówkowej, za 
wyjątkiem wypłaty walut obcych przeznaczonych na podróże 
zagraniczne pracowników, zapomogi przekazywane będą wyłącznie na 
wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. Ponadto w uchwale 
zostały doprecyzowane zapisy w zakresie warunków i sposobu 
przyznawania pomocy zdrowotnej.   
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Zadania z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Poznańskiego                                   

 

L.p. 

 

Data sesji 

 

 

Nr uchwały 

 

Tytuł uchwały - w sprawie: 

 

Realizacja uchwały 

1. 20.02.2019 r. IV/54/VI/2019 wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizny nieruchomości 
położonej w Jasiniu, gm. 
Swarzędz, działki nr 12/1 i 12/2 

Aktem notarialnym z dnia 20 grudnia 2019 r., rep. A nr 13982/2019 
Skarb Państwa dokonał darowizny dz. nr 12/1 i 12/2 obręb Jasin na 
rzecz Powiatu Poznańskiego. 

2. 17.04.2019 r. VI/70/VI/2019 wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności 
przesyłu na działce nr 228/2 
położonej w Owińskach, gminie 
Czerwonak 

Aktem notarialnym z dnia 11 lipca 2019 r., rep. A nr 8120/2019 
ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Enea Operator Spółka 
z.o.o. 

3. 19.06.2019 r. IX/84/VI/2019 wyrażenia zgody na obciążenie 
służebnością przesyłu 
nieruchomości położonej           
w Koziegłowach, gm. 
Czerwonak, dz. 191/130 
(powstałej z działki nr 190/125) 

Aktem notarialnym z dnia 11 lipca 2019 r., rep. A nr 8114/2019 
ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z. o.o. 

4.  X/98/VI/2019 wyrażenia zgody na zakup przez 
Powiat Poznański prawa 
użytkowania wieczystego 
gruntu, działki nr 45/19 obręb 
Bolechowo-Osiedle wraz                   
z prawem własności budynku 

Aktem notarialnym z dnia 9 października 2019 r., rep. A nr 
10997/2019 Powiat Poznański nabył prawo użytkowania wieczystego 
gruntu - działki nr 45/19 obręb Bolechowo-Osiedle wraz z prawem 
własności budynku na cele związane z oświatą. Decyzją nr 
GN.6844.1.2020 z dnia 11.02.2020 r. ww. nieruchomość oddano                      
w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Bolechowie. 

5. 30.10.2019 r. XIII/147/VI/2019 wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu 
Poznańskiego, położonej            

Z uwagi na odmowę potwierdzenia przez rzeczoznawcę majątkowego 
ważności operatu szacunkowego z dnia 18 grudnia 2018 r., podjęto 
kroki zmierzające do zlecenia sporządzenia nowego operatu 



 

255 
 

w gminie Kostrzyn, obrębie 
Siedlec, działki nr 207/4 oraz 
208/4 

szacunkowego, określającego wartość nieruchomości przeznaczonej 
do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 
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Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych, rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej,                              
promocji i ochrony zdrowia 

 

 
L.p. 
 

 
Data sesji 

 
Nr uchwały 

 
Tytuł uchwały - w sprawie: 

 
Realizacja uchwały 

1. 20.02.2019 r. IV/56/VI/2019 określenia realizowanych 
przez powiat poznański 
zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej                
i społecznej osób 
niepełnosprawnych  
oraz wysokości środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na 
realizację tych zadań                    
w roku 2019 

Realizacja – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) 
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
(PFRON) z zakresu rehabilitacji społecznej w łącznej wysokości 
6.649.591,00 zł zostały wydatkowane na realizację następujących zadań 
określonych w uchwale, w tym:   
 
a) na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych wypłacono dla 366 osób                
(w tym 154 opiekunów) kwotę 432.839,00 zł z czego:  

- 284.274,00 zł dla 242 osób dorosłych i ich opiekunów, 
- 148.565,00 zł dla 124 dzieci i młodzieży z opiekunami,  

 
b) na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych wypłacono kwotę 50.208,00 zł dla 10 organizacji 
pozarządowych, które zorganizowały w 2019 roku imprezy dla ogółem 
758 osób niepełnosprawnych (w tym 163 dzieci i młodzieży), 
 
c) na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,                    
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, wypłacono 
środki w wysokości 686.566,00 zł dla 576 osób niepełnosprawnych                         
z czego: 

• na sprzęt rehabilitacyjny kwotę 117.657,00 zł dla 41 osób 
niepełnosprawnych, w tym: 
- 65.659,00 zł dla 31 osób dorosłych, 
- 51.998,00 zł dla 10 dzieci i młodzieży, 

2. 30.10.2019 r. XIII/154/VI/2019 zmiany Uchwały                         
Nr IV/56/VI/2019 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 
20 lutego 2019 roku                    
w sprawie określenia 
realizowanych przez powiat 
poznański zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej                    
i społecznej osób 
niepełnosprawnych  
oraz wysokości środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
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Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na 
realizację tych zadań                   
w roku 2019 

• na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze kwotę  
539.495,00 zł dla 535 osób niepełnosprawnych, w tym:  
- 362.971,00 zł dla 384 osób dorosłych, 
- 176.524,00 zł dla 151 dzieci i młodzieży,    

 
d) na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych, wypłacono ogółem kwotę 
601.757,00 zł dla 122 osób niepełnosprawnych z czego:  

• na likwidację barier architektonicznych kwotę 338.523,00 zł dla 
36 osób niepełnosprawnych, w tym: 
- 291.523,00 zł dla 34 osób dorosłych, 
-   47.000,00 zł dla   2 dzieci i młodzieży, 

• na likwidację barier w komunikowaniu się kwotę 58.421,00 zł dla 
44 osób niepełnosprawnych, w tym:  
- 27.221,00 zł dla 25 osób dorosłych, 
- 31.200,00 zł dla 19 dzieci i młodzieży,  

• na likwidację barier technicznych kwotę 204.813,00 zł dla 42 
osób niepełnosprawnych, w tym: 
- 163.083,00 zł dla 34 osób dorosłych, 
-   41.730,00 zł dla 8 dzieci i młodzieży,  

 
e) na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 
zajęciowej wypłacono w 2019 roku ze środków PFRON ogółem kwotę 
4.965.753,00 zł dla 284 osób niepełnosprawnych tytułem zobowiązań                    
z zawartych umów, z lat poprzednich. 
 
Realizacja – Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP) 
W dniu 20.02.2019 r. przyjęto dla PUP w Poznaniu do realizacji plan 
finansowy z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych               
z powiatu poznańskiego. W ramach przyznanych środków zrealizowano 
następujące formy aktywizacji: 
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- 5 osobom udzielono dofinansowania do działalności 
gospodarczej,  
- 5 osób skierowano na szkolenie. 

W 2019 r. wydatkowano łącznie kwotę 146.936,84 zł, w tym: 
- 134.687,24 zł na dofinansowania do działalności gospodarczej, 
-   12.249,60 zł na szkolenia, stypendia szkoleniowe oraz pozostałe 
instrumenty z tytułu szkoleń. 

3. 25.04.2019 r. XXXVIII/544/V/2018 przyjęcia „Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej 
w Powiecie Poznańskim na 
lata 2018-2020” 

W ramach realizacji zadań ujętych w harmonogramie Programu 
podejmowano następujące działania:  
1. Pomocą w ramach rodzinnej pieczy zastępczej objęte zostały 338 
rodziny zastępcze w których przebywało 486 dzieci. 
2. Intensywnie wspierano 159 rodziny zastępcze (238 dzieci) przez 
10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
3. Promocja rodzicielstwa zastępczego, poprzez: 
- propagowanie przez pracowników PCPR idei na festynach 
organizowanych na terenie gmin powiatu poznańskiego, 
- emisje na antenie radiowej spotów reklamowych, 
- punkty informacyjne w 6 szkołach powiatu poznańskiego w czasie 
trwania zebrań z rodzicami, 
- przygotowanie i druk materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze. 
4. Przeszkolono 10 kandydatów na rodziców zastępczych, a 9 
osobom wydano świadectwa kwalifikacyjne dla rodzin zastępczych. 
5. Zawarto 2 umowy  o pełnienie funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej, zgodnie z ustalonym w Programie limitem. 
6. W rodzinach zastępczych na terenie powiatu umieszczono 60 
dzieci. 
7. Zorganizowano 3 szkolenia dla 34 rodziców zastępczych.  
8. Poradnictwem specjalistycznym i terapią objęto dzieci                                 
i opiekunów zastępczych – 187 osób. 
9. Zapewniono pomoc i wsparcie w ramach grup wsparcia dla: 
 - rodziców zastępczych, (18 osób). 
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10. Zapewniono priorytetowy dostęp dla 40 dzieci z rodzin 
zastępczych do usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. 
11. Zapewniono pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym w formie 4 
rodzin pomocowych dla 7 dzieci. 
12. W ramach wsparcia  dla rodzin zastępczych w codziennej opiece 
nad dziećmi: 
- zawarto umowy  z 12 osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 
dziećmi i przy pracach gospodarskich. 
- zorganizowano możliwość uczestniczenia dzieci z opiekunami w 15 
meczach ligowych Lecha, 
- zorganizowano wyjazdowy piknik integracyjny dla 29 dzieci i 17 
rodziców zastępczych, 
- zorganizowano balik Andrzejkowy we współpracy z Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu dla 11 dzieci i ich rodziców zastępczych, 
- w ramach współpracy z Teatrem Polskim zorganizowano rodzinom 
zastępczym: zwiedzanie teatru, udział w spektaklach teatralnych oraz 
zabawy teatralne „Dziecięce Atelier”. 
13. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych 
przez powiat: 
- umieszczono 28 dzieci, 
- prowadzono wzmożone działania w ramach posiedzeń zespołów ds. 
okresowej oceny sytuacji dziecka (2 razy do roku dla każdego dziecka), 
- prowadzono intensywna pracę z wychowankami w zakresie edukacji                          
i kształtowania pozytywnych postaw, w efekcie  tylko 7 wychowanków 
nie uzyskało promocji do klasy programowo wyższej, 
- pracowano z rodzinami naturalnymi w kierunku powrotu dziecka do 
rodziny lub poprawy relacji z dzieckiem – 6 wychowanków powróciło do 
rodziny biologicznej.   
14. W celu osiągnięcia przez placówki opiekuńczo-wychowawcze 
powiatu poznańskiego określonego ustawowo od 2021 r. standardu                   
w zakresie liczby miejsc: 
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- w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie  decyzją nr WB1-GN.6831.11.2020 
z dnia 14.01.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zatwierdził podział 
nieruchomości położonej w obrębie Bnin gmina Kórnik, oznaczonej                    
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 613/1. Zgodnie z ww. 
decyzją nastąpił podział nieruchomości działki 613/1 na 4 odrębne 
nieruchomości, na których odpowiednio mieścić się będą dwie 14 – 
osobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz budynek 
administracyjny i pozostałe nieruchomości, 
- w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (OWR) - przygotowano 
projekt przebudowy obiektu, w którym mieści się obecnie placówka. 
Powiat Poznański, w dniu 20.12.2019 r. nabył w drodze darowizny                                            
z przeznaczeniem na cele publiczne, na budowę placówki opiekuńczo-
wychowawczej, nieruchomość położoną w Jasiniu, przy ul. Cmentarnej, 
gmina Swarzędz,  działki nr 12/1 i 12/2.  W związku z powyższym                              
w budżecie na rok 2020 zaplanowana została kwota na wykonanie 
dokumentacji projektowej nowej siedziby placówki opiekuńczo-
wychowawczej, natomiast realizacja została przewidziana na 2021 rok. 
Ponadto decyzją   nr WGN.6831.30.2019-7 z dnia 12.12.2019 r. Burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzędz zatwierdził podział nieruchomości położonej                 
w gminie Swarzędz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka  nr 80/2. Zgodnie z ww. decyzją Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
oraz Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy mieszczą się na 
osobnych nieruchomościach gruntowych. 
15. Wspierano w procesie usamodzielnienia wychowanków, 
opuszczających pieczę zastępczą: 
- koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objęto 3 osoby pełnoletnie, 
- pomocą finansową na kontynuacje nauki 71 osób, 
- pomocą na zagospodarowanie 22 osoby, 
- pomocą na usamodzielnienie 12 osób, 
- uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych 3 osoby, 
- pobyt w mieszkaniach chronionych 8 osób. 
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16. W ramach wzmacniania funkcjonowania rodzin biologicznych       
w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich, aby zapobiec umieszczeniu 
dzieci w pieczy zastępczej: 
- 15 osób skorzystało z terapii prowadzonej w OIK, 
- 44 osoby korzystające ze schronienia w OIK, objęte były wsparciem 
psychologicznym, socjalnym, prawnym. 
17. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne udzielały wsparcia, 
diagnozowały i prowadziły terapię  6.230 dzieci oraz udzielały porad 578 
rodzicom. 
18. W ramach pozyskanych przez powiat środków finansowych                  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 
środków własnych powiatu PCPR udzielił dzieciom i młodzieży wsparcia 
w następujących formach rehabilitacji społecznej (liczba dzieci): 
- dofinansowanie pobytu na turnusach rehabilitacyjnych (94), 
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze (244), 
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych (29), 
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych (63). 
19. W ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków 
UE kontynuowano finasowanie dodatków specjalnych w 5 gminach dla 
pracowników socjalnych, którzy pracowali z rodzinami uczestniczącymi 
w zajęciach coachingu. 
20. W ramach działań na rzecz dziecka i rodziny Powiat Poznański        
w ramach wydatków budżetowych w 2019 r.  zorganizował imprezy dla 
200 dzieci z rodzin zastępczych i dzieci z placówek opiekuńczo-
wychowawczych z okazji Dnia Dziecka oraz imprezę mikołajkową. 
21. W ramach wsparcia organizacji pozarządowych w realizacji 
zadania publicznego w 2019 r. współfinansowano z budżetu powiatu                
- 6 działań organizacji na łączną kwotę 45.600,00 zł. 
22. Wydatki na utrzymanie dzieci: 
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- w rodzinnych formach pieczy zastępczej – 7.228.632,48 zł. 
- w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej -  6.030.075,58 zł. 

4. 18.12.2019 r. XV/178/VI/2019 ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek 
ogólnodostępnych                       
na terenie powiatu 
poznańskiego 

Na podstawie art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne, Rada Powiatu                 
w Poznaniu określiła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu na rok 2020. Godziny pracy aptek powinny być 
dostosowane do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń 
również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. 
Uchwała została podjęta po zasięgnięciu wymaganej prawem opinii 
wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu poznańskiego oraz 
samorządu aptekarskiego. Uchwała została opublikowana w dniu 
30.12.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
pod poz. 11347 i przekazana gminom powiatu poznańskiego, celem 
podania do wiadomości oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w celu poinformowania aptek. 

Uchwały podjęte w 2017 r., realizowane w 2019 r. 

L.p. Data sesji Numer uchwały Tytuł – w sprawie: Realizacja uchwały 

1. 30.08.2017 r. XXXI/425/V/2017 powierzenia Samorządowi 
Województwa 
Wielkopolskiego 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
wyposażenia środowiska 
informatycznego Szpitala              
w Puszczykowie im. prof. 
Stefana Tytusa 
Dąbrowskiego S.A.,                       
w narzędzia informatyczne 
umożliwiające wdrożenie 
Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej 
oraz stworzenie sieci 
wymiany danych między 

Na podstawie niniejszej uchwały Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego oraz Powiat Poznański zawarły porozumienie 
partnerstwa na rzecz realizacji 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”                        

z dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz porozumienie w sprawie udzielenia dotacji 
celowej z dnia 19 grudnia 2017 r.  
Na podstawie ww. porozumień Powiat Poznański przekazał Samorządowi 
Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku dotację celową na realizację 
projektu w wysokości 153.279,45 zł.  
W dniu 23.12.2019 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zwrócił 
na rachunek Powiatu Poznańskiego, niewykorzystaną kwotę dotacji 
w wysokości 4.342,16 zł. Powodem niewykorzystania pełnej kwoty 
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podmiotami leczniczymi 
samorządu województwa 

dotacji było między innymi przesunięcie części zadań realizowanych                  
w 2019 roku na 2020 rok.  
W terminie określonym w porozumieniu z dnia 19.12.2017 r., Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego rozliczył przekazaną dotację poprzez 
złożenie rocznego sprawozdania finansowego z realizacji Projektu za 
2019 rok.  
Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym w roku 2019 m.in.: 

• zawarto kontrakty w przedmiocie dostarczenia, skonfigurowania           
i uruchomienia infrastruktury technicznej oraz w przedmiocie 
opracowania, wdrożenia i utrzymania platformy regionalnej                           
e-Pacjent, 

• zakończono dostawy infrastruktury informatycznej dotyczącej 
urządzeń dostępowych, systemów operacyjnych klienckich, drukarek 
i skanerów, 

• zapłacono całość wynagrodzenia zasadniczego dla wykonawcy 
umowy dotyczącej realizacji zamówienia na dostarczanie usługi 
transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją. 

Realizacja Projektu jest kontynuowana w roku 2020. 
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Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 

 

L.p. 

 

Data sesji 

 

 

Nr uchwały 

 

Tytuł uchwały - w sprawie: 

 
Realizacja uchwały 

1. 19.06.2019 r. IX/90/VI/2019 zatwierdzenia do realizacji 
w okresie od dnia 
01.01.2019 roku do dnia 
31.12.2019 roku projektu 
„Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych                           
i poszukujących pracy                     
w powiecie Poznańskim 
(V)”, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego                   
w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020 

W dniu 30.09.2019 r. podpisano UMOWĘ O DOFINANSOWANIE 
PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 WIELKOPOLSKIEGO 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014 – 2020 nr 
RPWP.06.01.00-30-0018/19 na kwotę 8.365.797,82 zł. Okres realizacji 
projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.  
W 2019 roku udzielano wsparcia w ramach projektu: pośrednictwo 
pracy do 476 osób (w tym 7 z I profilem pomocy), poradnictwo 
zawodowe dla 92 osób, staże dla 82 osób, szkolenia zawodowe dla 269 
osób, szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia własnej 
firmy lub warsztaty dla 93 osób, jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej dla 95 osób, prace interwencyjne dla 23 osób. 

2. 28.08.2019 r. X/103/VI/2019 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 01.01.2019 roku  
do dnia 31.12.2020 roku 
projektu „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez 
pracy w powiecie 
Poznańskim (V)”, 
realizowanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przystąpił w ramach naboru                          
nr POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18 do realizacji projektu „Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (V)”, 
którego proponowana wartość dofinansowania wynosiła                        
11.257.554,43 zł.   
Wartość projektu wynikała z Ogłoszenia o naborze Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Poznaniu wniosków o dofinansowanie realizacji 
projektu (kwota z informacji o naborze: 2019 r. – 4.743.914,40 zł,        
2020 r. – 6.513.640,03 zł). 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu otrzymał od Instytucji 
Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pismo wraz 
z podziałem środków Funduszu Pracy na realizację projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 
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Powiatowy Urząd Pracy                 
w Poznaniu, 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego                  
w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 

2019-2020. Nowy podział środków wprowadził w roku 2019 wyższą 
kwotę na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie poznańskim (V)” tj. 4.948.848,82 zł (zwiększenie 
kwoty o 204.934,42 zł). 

Uchwały podjęte w 2018 r., realizowane w 2019 r. 

L.p. Data sesji Numer uchwały Tytuł – w sprawie: Realizacja uchwały 

1. 23.05.2018 r. XXXIX/558/V/2018 zatwierdzenia do realizacji 
w okresie od 1.01.2018 roku 
do 30.06.2019 roku 
projektu „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez 
pracy w powiecie 
poznańskim (IV)”, 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego                 
w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 

W dniu 26.06.2018 r. podpisano UMOWĘ O DOFINANSOWANIE 
PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.01.01.01-30-
0021/18-00 na kwotę 9.116.566,15 zł. Okres realizacji projektu: 
01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.  
W 2019 roku udzielano wsparcia w ramach projektu: pośrednictwo 
pracy dla 65 osób, poradnictwo zawodowe dla 4 osób, staże  - 
kontynuacja udziału dla 108 osób, szkolenia zawodowe dla 10 osób, 
warsztaty przygotowujące do założenia i prowadzenia własnej firmy dla 
42 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 
86 osób, bon na zasiedlenie – kontynuacja udziału dla 1 osoby. 

2.  XXXIX/559/V/2018 zatwierdzenia do realizacji 

w okresie od 1.01.2018 roku 

do 30.06.2019 roku 

projektu „Aktywizacja 

zawodowa osób 

bezrobotnych                                 

i poszukujących pracy                 

w powiecie poznańskim 

W dniu 09.08.2018 r. podpisano UMOWĘ O DOFINANSOWANIE 
PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 WIELKOPOLSKIEGO 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014 – 2020 nr 
RPWP.06.01.00-30-0002/18-00 na kwotę 5.462.673,96 zł. Okres 
realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2019 r. 
W 2019 roku udzielano wsparcia w ramach projektu: pośrednictwo 
pracy dla 45 osób, warsztaty przygotowujące do założenia   
i prowadzenia własnej firmy dla 42 osób, jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej dla 70 osób. 
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(IV)”, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego                  

w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020 

5. 26.09.2018 r. XLII/612/V/2018 zatwierdzenia do realizacji 

w okresie od dnia 

01.01.2019 roku do dnia 

31.12.2020 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 

W dniu 23.10.2018 r. podpisano UMOWĘ O DOFINANSOWANIE 
PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.01.01.01-30-
0121/18-00 na kwotę 11.257.554,43 zł. Okres realizacji projektu: 
01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.  
W 2019 roku udzielono wsparcia w ramach projektu: pośrednictwo 
pracy dla 532 osób, poradnictwo zawodowe dla 56 osób, staże dla 190 
osób, szkolenia zawodowe dla 160 osób, szkolenia przygotowujące do 
założenia i prowadzenia własnej firmy lub seminarium lub warsztaty dla 
134 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 
136 osób, bony na zasiedlenie dla 46 osób. 
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Zadania z zakresu dróg publicznych  

 
L.p. 

 
Data sesji 

 

 
Nr uchwały 

 
Tytuł uchwały – w sprawie: 

 
Realizacja uchwały 

1. 20.02.2019 r. IV/52/VI/2019 powierzenia Gminie 
Puszczykowo prowadzenia 
zadania publicznego                       
w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami 
powiatowymi                                   
w granicach administracyjnych 
miasta 

W dniu 22.02.2019 r. podpisano porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego 
w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2490P                   
i 2495P w m. Puszczykowo, w zakresie dotyczącym realizacji zadania 
pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach 
powiatowych na terenie Puszczykowa”. W terminie późniejszym 
zawarty został aneks nr 1 z dnia 04.12.2019 r. Termin obowiązywania 
porozumienia – 31.12.2019 r. Zadanie zrealizowano w części    
a niewykorzystane środki zostały zwrócone. 

2. 
 

IV/53/VI/2019 powierzenia Gminie Komorniki 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2391P  
– ul. Polna m. Komorniki  
i ul. Komornicka                      
w m. Głuchowo 

W dniu 21.02.2019 r. podpisano porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego                    
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2391P                                 
– ul. Polna m. Komorniki i ul. Komornicka w m. Głuchowo, w zakresie 
dotyczącym wykonania dokumentacji budowy ścieżki pieszo                                 
– rowerowej w ciągu  ul. Polnej w Komornikach oraz ul. Komornickiej   
w Głuchowie na odcinku od istniejącej ścieżki pieszo - rowerowej 
zlokalizowanej wzdłuż ul. Polnej w Komornikach do skrzyżowania                  
ul. Komornickiej z ul. Tęczową w Głuchowie. Termin obowiązywania 
porozumienia – 31.12.2021 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

3. 27.03.2019 r. V/66/VI/2019 powierzenia Gminie Mosina 
prowadzenia zadania 
publicznego                                     
w zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową               
nr 2460P – ul. Poznańska                          
w m. Czapury 

W dniu 08.04.2019 r. podpisano porozumienie w sprawie 
powierzenia  Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego                       
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P                                 
– ul. Poznańska m. Czapury, w zakresie dotyczącym wykonania 
budowy sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na przecięciu się                          
ul. Poznańskiej z ul. Żurawinową. Termin obowiązywania 
porozumienia – 31.12.2019 r. Zadanie zrealizowane. W całości 
wykorzystano  przyznaną dotację.  
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4. 22.05.2019 r. VIII/78/VI/2019 rozpatrzenia wniosku                             
z dnia 4 kwietnia 2019 r.  
Pana … dot. podjęcia działań, 
które poprawią bezpieczeństwo 
użytkowników drogi powiatowej 
3911P w ciągu ul. Głównej                 
w miejscowości Pecna 

Ze statystyk zdarzeń drogowych KMP wynika, że miały miejsce:                         
w 2016 r. - 1 kolizja (niedostosowanie prędkości do warunków na 
drodze); w 2017 r. - 4 kolizje (niezachowanie bezpiecznej odległości, 
błędne zawracanie i wymijanie, niedostosowanie prędkości do 
warunków na drodze);  w 2018 r. - 1 wypadek (nieustąpienie 
pierwszeństwa). Mając na uwadze statystyki policyjne i zgłaszane 
przez Mieszkańców problemy, a także krętość drogi i bliskość szkoły 
oraz przejazdu kolejowego, opiniuję pozytywnie ograniczenie 
prędkości na drodze. Wobec powyższego należy zastosować 
odcinkowe ograniczenie prędkości do 40 km/h na odcinku początek 
pierwszego łuku po wschodniej stronie ul. Ogrodowej (na zachód od 
przejazdu kolejowego)  - skrzyżowanie z ul. Szkolną. Jednocześnie 
łącznie ze znakami B-33/34 zastosować (przestawiając istniejące) 
znaki B-25/27 „zakaz wyprzedzania". Kwestia sporządzenia projektu 
zmiany stałej organizacji ruchu, a także realizacji oznakowania                          
w terenie zostanie wykonana przez Zarząd Dróg Powiatowych                                   
w Poznaniu (ZDP). ZDP pismem z 22.05.2019 r. poinformował                                   
o podjęciu działań, tj. sporządzeniu projektu organizacji ruchu – do 
tej pory nie było wniosku w tym zakresie. 

5. 
 

VIII/79/VI/2019 powierzenia Gminie Rokietnica 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2423P                       
w m. Mrowino i m. Rokietnica  

W dniu 06.06.2019 r. podpisano porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania publicznego               
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2423P w m. 
Mrowino i m. Rokietnica, w zakresie dotyczącym wykonania 
dokumentacji technicznej oraz budowy ścieżki pieszo – rowerowej na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Mrowino do ul. Trakt 
Napoleoński w m. Rokietnica. Termin obowiązywania porozumienia 
– 31.12.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
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6. 
 

VIII/80/VI/2019 powierzenia Gminie Kleszczewo 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi                      
nr 2429P i 2440P 

W dniu 23.09.2019 r. zawarte zostało porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Kleszczewo zadania zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi nr 2429P i 2440P w zakresie dotyczącym 
opracowania projektu przebudowy skrzyżowana dróg powiatowych 
nr 2429P i 2440P  w Tulcach, w rejonie sanktuarium wraz z pętlą 
autobusową oraz zatokami autobusowymi i odcinkiem chodnika 
wzdłuż ulicy Poznańskiej. Terminy obowiązywania porozumienia                   
– 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

7. 
 

VIII/81/VI/2019 powierzenia Gminie Komorniki 
prowadzenia zadania 
publicznego  w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2388P                    
– ul. 1 Maja i ul. Bukowa  
m. Rosnówko 

W dniu 05.06.2019 r. podpisano porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego                 
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2388P                                     
– ul. 1 Maja i ul. Bukowa m. Rosnówko, w zakresie dotyczącym 
wykonania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika                                 
i przystanków autobusowych na ul. Bukowej w Rosnówku oraz 
wykonania dokumentacji technicznej oraz przebudowy chodnika                     
na ul. 1 Maja na odcinku od ul. 1 Maja 39 do skrzyżowania                     
z ul. Bukową w Rosnówku. Termin obowiązywania porozumienia – 
31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

8. 19.06.2019 r. IX/85/VI/2019 powierzenia Gminie Stęszew 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2456P                        
– ul. Pocztowa m. Jeziorki 

W dniu 08.07.2019 r. podpisano porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Stęszew prowadzenia zadania publicznego                          
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2456P                              
– ul. Pocztową m. Jeziorki, w zakresie dotyczącym wykonania 
dokumentacji technicznej oraz budowy przejścia dla pieszych                            
w m. Jeziorki. Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2019 r.  
Zadanie nie zostało zrealizowane. 
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9. 
 

IX/94/VI/2019 powierzenia Gminie Czerwonak 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2029P 

W dniu 23.09.2019 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia 
Gminie Czerwonak prowadzenia zadania publicznego polegającego 
na zarządzaniu drogą powiatową nr 2029P w zakresie dotyczącym 
wykonania dokumentacji technicznej dla zadania polegającego                        
na rozbudowie drogi powiatowej na odcinku od miejscowości 
Bolechowo do granicy z  Gminą Murowana Goślina. Termin 
obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

10. 
 

IX/95/VI/2019 udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Kórnik   

W dniu 23.09.2019 r. zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie Kórnik w postaci oświetlenia ulicznego drogi 
powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo. Pismem z dnia 
20.12.2019 r., Zarząd Dróg Powiatowych przekazał Gminie Kórnik 4 
egzemplarze  protokołu zdawczo-odbiorczego. 

11. 28.08.2019 r. X/99/VI/2019 zmiany uchwały  
Nr XXXIII/477/V/2017                   
Rady Powiatu w Poznaniu                        
z dnia 25 października 2017 r.                                 
w sprawie powierzenia Gminie 
Suchy Las prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2428P                      
– ul. Lipowa w m. Golęczewo, 
zmienionej Uchwałą  
Rady Powiatu  w Poznaniu                             
Nr XLIV/635/V/2018                            
z dnia 24 października 2018 r. 

W dniu 02.11.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Suchy Las                         
w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową                                 
nr 2428P – ul. Lipowa w m. Golęczewo. Zakres powierzonego zadania 
dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz przebudowy pasa 
drogowego ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową 
do skrzyżowania z ul. Kwiatową i ul. Akacjową w m. Golęczewo, gm. 
Suchy Las. W terminie późniejszym zawarty został w dniu                                    
19.12.2018 r. aneks nr 1, którym przedłużono termin powierzenia 
oraz wykorzystania środków finansowych  przyznanych z budżetu 
powiatu na ten cel. Na podstawie uchwały zawarty został  w dniu 
03.12.2019 r. aneks nr 2, którym przedłużono termin powierzenia 
oraz przyznano dofinansowanie na ten cel. W całości wykorzystano  
przyznaną dotację. Termin obowiązywania porozumienia                                    
– 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.   
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12. 
 

X/100/VI/2019 zmiany uchwały                             
Nr IV/52/VI/2019  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 20 lutego 2019 r.  
w sprawie powierzenia  
Gminie Puszczykowo 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi  
w granicach administracyjnych 
miasta 

W dniu 22.02.2019 r. podpisano porozumienie  w sprawie 
powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego 
w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2490P             
i 2495P w m. Puszczykowo,  w zakresie dotyczącym realizacji zadania 
pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach 
powiatowych na terenie Puszczykowa”. Na podstawie uchwały 
zawarty został aneks nr 1 z dnia 04.12.2019 r., którym zwiększono 
dofinansowanie na realizację zadania. Termin obowiązywania 
porozumienia – 31.12.2019 r. Zadanie zostało zrealizowane w części. 
Część niewykorzystanych środków została zwrócona. 
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13. 
 

X/101/VI/2019 zmiany uchwały                           
Nr XXIX/412/V/2017                       
Rady Powiatu w Poznaniu                
z dnia 21 czerwca 2017 r.                         
w sprawie udzielenia Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych                       
i Autostrad dotacji celowej               
na poszerzenie drogi zbiorczej 
nr 1 planowanej jako nowy 
przebieg drogi powiatowej                
nr 2389P Głuchowo - 
Chomęcice, projektowanej                     
w ramach zadania pn. „Budowa 
drogi S5 Poznań- Wrocław, 
odcinek Poznań  - Wronczyn”, 
zmienionej uchwałą                        
Rady Powiatu w Poznaniu                                       
Nr XLII/614/V/2018                              
z dnia 26 września 2018 r.  

W dniu 13.09.2019 r. zawarte zostało ze Skarbem Państwa – 
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad porozumienie                             
w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
dotacji celowej na poszerzenie drogi zbiorczej nr 1 planowanej jako 
nowy przebieg drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, 
projektowanej w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań – 
Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn”. Przedmiotem porozumienia 
jest udzielenie Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu dofinansowania w formie 
dotacji celowej na realizację w roku 2019, zadania polegającego na 
poszerzeniu drogi zbiorczej nr 1 planowanej jako nowy przebieg drogi 
powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, projektowanej   
w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek 
Poznań – Wronczyn”, zgodnie z wykonaną na zlecenie Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu (w oparciu o stosowne porozumienie                          
z GDDKiA) dokumentacją projektową.  W terminie późniejszym 
zawarty został aneks nr 1 z dnia 13.12.2019 r., którym przedłużono 
termin wykorzystania dotacji do dnia 31.12.2019 r., aneks nr 2 z dnia 
19.12.2019 r., którym zwiększono dofinansowanie na realizację 
zadania. Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2019 r. 
Zadanie zostało zrealizowane. Część niewykorzystanych środków 
została zwrócona. 

14. 
 

X/102/VI/2019 powierzenia Gminie Suchy Las 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2431P  
– ul. Bogusławskiego  
w m. Suchy Las 

W dniu 08.10.2019 r. podpisano porozumienie  w sprawie 
powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego                    
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2431P                           
– ul. Bogusławskiego w m. Suchy Las, w zakresie dotyczącym 
wykonania  dokumentacji technicznej oraz zamontowania 
radarowych wyświetlaczy prędkości. Termin obowiązywania 
porozumienia – 31.12.2019 r. Wystąpiono do Gminy o przekazanie 
rozliczenia  z powierzonego do realizacji zadania. 
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15. 
 

X/122/VI/2019 zmiany uchwały                             
Nr IX/95/VI/2019                              
Rady Powiatu w Poznaniu                   
z dnia 19 czerwca 2019 r.                        
w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie Kórnik 

W dniu 23.09.2019 r. zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Gminie Kórnik w postaci oświetlenia ulicznego drogi 
powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo. Pismem z dnia 
20.12.2019 r. Zarząd Dróg Powiatowych przekazał Gminie Kórnik                       
4 egzemplarze  protokołu zdawczo-odbiorczego. 

16. 
 

X/123/VI/2019 powierzenia Gminie Kórnik 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi                  
w zakresie dotyczącym 
wykonania dokumentacji 
technicznej oraz budowy 
przystanków autobusowych 

W dniu 23.09.2019 r. zawarto porozumienie w sprawie: powierzenia 
Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie 
dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej oraz budowy 
przystanków autobusowych. Termin obowiązywania porozumienia              
– 31.12.2020 r.  Zadanie w trakcie realizacji. 
 

17. 25.09.2019 r. XII/137/VI/2019 pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej drogi nr 2427P               
na odcinku od granicy                                   
z powiatem obornickim               
do drogi powiatowej 2061P               
w m. Zielątkowo,  gm. Suchy Las 

Na podstawie Uchwały Nr XI/152/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 
26.09.2019 r. w sprawie  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 
droga powiatowa nr 2427P relacji Żydowo - Chludowo na odcinku                       
od granicy z powiatem obornickim do drogi powiatowej 2061P                                  
w m. Zielątkowo, gm. Suchy Las, o długości 1,0 km z dniem     
01.01.2020 r. stała się drogą gminną. 

18. 
 

XII/138/VI/2019 pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej drogi nr 2503P              
na odcinku od ul. Rynek do drogi 
powiatowej 2407P  (ul. Polnej) 
w m. Swarzędz, gm. Swarzędz 

Na podstawie Uchwały Nr XIV/175/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu 
z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zaliczenia byłej drogi 
powiatowej nr 2504P na odcinku od drogi krajowej nr 92 do granicy 
administracyjnej miasta Swarzędza w m. Swarzędz oraz byłej drogi            
nr 2503P na odcinku od ul. Rynek do drogi powiatowej 2407P                         
(ul. Polnej) w m. Swarzędz do kategorii dróg gminnych, droga 
powiatowa nr 2503P relacji Swarzędz – Jasin –  ul. Wrzesińska                         
na odcinku od ul. Rynek do drogi powiatowej 2407P (ul. Polnej)                           
w m. Swarzędz, gm. Swarzędz, o długości 0,398 km z dniem 
01.01.2020 r. stała się drogą gminną. 
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19. 
 

XII/139/VI/2019 pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej drogi nr 2504P  
na odcinku od drogi krajowej  
nr 92 w m. Swarzędz do granicy 
administracyjnej miasta 
Swarzędz, gm. Swarzędz 

Na podstawie Uchwały Nr XIV/175/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu 
z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zaliczenia byłej drogi 
powiatowej nr 2504P na odcinku od drogi krajowej nr 92 do granicy 
administracyjnej miasta Swarzędza w m. Swarzędz oraz byłej drogi              
nr 2503P na odcinku od ul. Rynek do drogi powiatowej 2407P (ul. 
Polnej) w m. Swarzędz do kategorii dróg gminnych, droga powiatowa   
nr 2504P – ul. Jesionowa, ul. Św. Marcin, ul. Grudzińskiego                                  
w m. Swarzędz na odcinku od drogi krajowej nr 92 w m. Swarzędz              
do granicy administracyjnej miasta Swarzędz, gm. Swarzędz,       
o długości 2,156 km z dniem 01.01.2020 r. stała się drogą gminną. 

20. 30.10.2019 r. XIII/148/VI/2019 zmiany uchwały                          
Nr XXII/307/V/2016  
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 19 października 2016 r.                 
w sprawie powierzenia  
Gminie Komorniki              
prowadzenia zadań publicznych 
w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2389P                    
 – ul. Stawna  w m. Głuchowo                       
oraz 2388P – ul. Bukowa  
w m. Walerianowo 

W dniu 8.11.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Komorniki                    
w sprawie  powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2388P – ul. Bukowa w m. Walerianowo. Zakres 
zadania dotyczy wykonania  opracowania dokumentacji technicznej 
oraz budowy chodnika na odcinku ul. Bukowej w m. Walerianowo, 
gm. Komorniki o długości ok. 1,3 km. Na podstawie uchwały zawarty 
został aneks nr 1 do porozumienia z dnia 18.11.2019 r., którym 
przedłużono termin powierzenia zadania do dnia 31.12.2021 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 
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21. 
 

XIII/149/VI/2019 zmiany uchwały                             
Nr XL/568/V/2018  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 27 czerwca 2018 r.                     
w sprawie powierzenia Gminie 
Komorniki prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2387P                         
– ul. Szkolna w m. Plewiska 

W dniu 02.07.2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Komorniki               
w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową                      
nr 2387P - ul. Szkolna w m. Plewiska. Zakres zadania dotyczy 
wykonania przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Krętą. 
Na podstawie uchwały zawarto aneks nr 1 z dnia 18.11.2019 r., 
którym przedłużono termin powierzenia zadania  do dnia                     
31.12.2021 r. oraz zmieniono zakres powierzenia to jest powierzono 
przebudowę drogi powiatowej nr 2387P na odcinku ul. Szkolnej od ul. 
Fabianowskiej do ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach. Termin 
obowiązywania porozumienia – 31.12.2021 r. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

22. 
 

XIII/150/VI/2019 zmiany uchwały                           
Nr XL/569/V/2018  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 27 czerwca 2018 r.                    
w sprawie powierzenia Gminie 
Komorniki prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2390P w m. Wiry 

W dniu 03.07.2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Komorniki             
w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową                          
nr 2390P w m. Wiry. Zakres zadania dotyczy budowy sygnalizacji 
świetlnej i przebudowy skrzyżowania ul. Komornickiej i Łęczyckiej                    
z ul. Zespołową i ul. Podgórną w m. Wiry. Na podstawie uchwały 
zawarty został aneks nr 1 z dnia 20.11.2019 r., którym przedłużono 
termin powierzenia zadania do dnia 31.12.2021 r. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

23. 
 

XIII/151/VI/2019 powierzenia Gminie Pobiedziska 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta 
Pobiedziska 

W dniu 18.11.2019 r. podpisano porozumienie z Gminą Pobiedziska, 
dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych 
miasta Pobiedziska. Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania 
przez gminę obowiązków zarządcy drogi wynikających                       
z obowiązujących przepisów, w zakresie bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych na terenie miasta. Termin obowiązywania 
porozumienia – bezterminowe. Zadanie w trakcie realizacji. 
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24. 20.11.2019 r. XIV/157/VI/2019 ustalenia wykazu wydatków 
niewygasających z upływem 
roku budżetowego 2019         
oraz ustalenia ostatecznego 
terminu ich wydatkowania 

• Remont drogi powiatowej 2408P Tuczno - Karłowice – prace 
trwają; 

• Remont drogi powiatowej 2458P/2455P Dobieżyn – Piekary -  
prace trwają; 

• Remont drogi powiatowej 2487P Jerzykowo – Kowalskie - 
prace trwają; 

• Remont drogi powiatowej 2415P Dopiewiec - A2 - Plac 
budowy został już przekazany wykonawcy, który na razie nie 
rozpoczął prac; 

• Remont drogi powiatowej 2469P Dymaczewo - Borkowice  - 
prace trwają; 

• Remont drogi powiatowej 2461P Babki - Daszewice - Plac 
budowy został już przekazany wykonawcy, który na razie nie 
rozpoczął prac; 

• Remont drogi powiatowej 2454P w m. Modrze - Plac budowy 
został już przekazany wykonawcy, który na razie nie rozpoczął prac; 

• Remont drogi powiatowej 2438P Poznań - Tulce - Plac 
budowy został już przekazany wykonawcy, który na razie nie 
rozpoczął prac; 

• Remont drogi powiatowej 2025P Mściszewo - Starczanowo - 
Plac budowy został już przekazany wykonawcy, który na razie nie 
rozpoczął prac; 

• Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej 
nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska - Dokumentacja. 
Zadanie zakończone i rozliczone; 

• Przebudowa drogi 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P 
Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo - Dokumentacja 
projektowa w trakcie realizacji, termin opracowania – grudzień                 
2020 r.; 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2512P Jasin - ul. Rabowicka 
na odcinku od 2410P - ul. Średzka do DG - ul. Bliska. Koncepcja 
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projektowa w trakcie realizacji, termin opracowania maj 2020 r. 
Przewidywalne zagrożenie terminu z uwagi na brak możliwości 
wykonania planowanych spotkań informacyjnych ze społeczeństwem 
(stan zagrożenia epidemicznego); 

• Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy dróg 
powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie - 
dokumentacja w trakcie realizacji - na etapie uzyskiwania decyzji                        
o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Termin 
uzyskania ZRID zależny jest od uzyskania z Ministerstwa zwolnienia       
z obowiązku budowy kanału technologicznego;  

• Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Projekt 
partnerski z gminą pn. Utworzenie zintegrowanego węzła 
przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.                 
W toku postępowanie o wydanie decyzji ZRID dla tego zadania.  

25. 20.11.2019 r. XIV/158/VI/2019 zmiany uchwały                           
Nr XXXIII/477/V/2017  
Rady Powiatu w Poznaniu               
z dnia 25 października 2017 r.   
w sprawie powierzenia Gminie 
Suchy Las prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2428P  
– ul. Lipowa w m. Golęczewo, 
zmienionej Uchwałami  
Rady Powiatu w Poznaniu                   
Nr XLIV/635/V/2018                  
z dnia 24 października 2018 r.               
i Nr X/99/VI/2019                               
z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

W dniu 02.11.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Suchy Las                  
w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 
2428P – ul. Lipowa w m. Golęczewo. Zakres powierzonego zadania 
dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz przebudowy pasa 
drogowego ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową 
do skrzyżowania z ul. Kwiatową i ul. Akacjową w m. Golęczewo, gm. 
Suchy Las. W terminie późniejszym zawarty został w dniu                
19.12.2018 r. aneks nr 1, którym przedłużono termin powierzenia 
oraz wykorzystania środków finansowych  przyznanych z budżetu 
powiatu na ten cel. Na podstawie uchwały zawarty został w dniu 
03.12.2019 r. aneks nr 2, którym przedłużono termin powierzenia 
oraz przyznano dofinansowanie na ten cel. W całości wykorzystano 
przyznaną dotację. Termin obowiązywania porozumienia                                         
– 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.   



 

278 
 

26. 
 

XIV/162/VI/2019 zmiany uchwały                           
Nr XXVI/369/V/2017  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 29 marca 2017 r.  
w sprawie powierzenia Gminie 
Tarnowo Podgórne prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 1872P  
w m. Góra i Tarnowo Podgórne,  
zmienionej Uchwałą Rady 
Powiatu w Poznaniu                     
Nr XXXVIII/551/V/2018                   
z dnia 25 kwietnia 2018 r.  

W dniu 19.04.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo 
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne. Zakres 
powierzonego zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej 
oraz przebudowy/ rozbudowy pasa drogowego w związku z budową 
ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra 
do ronda na skrzyżowaniu ul. 23 Października, ul. Poznańskiej,                          
ul. Solidarności i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym, gm.  
Tarnowo Podgórne. W terminie późniejszym zawarto w dniu                     
11.05.2018 r. aneks nr 1 do porozumienia, którym przedłużono 
termin powierzenia. 
Na podstawie uchwały zawarty został w dniu 11.12.2019 r. aneks                    
nr 2, którym przedłużono termin powierzenia. W terminie 
późniejszym zawarty został w dniu 10.02.2020 r. aneks nr 3, 
korygujący numer drogi powiatowej. Termin obowiązywania 
porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

27. 
 

XIV/163/VI/2019 zmiany uchwały                              
Nr XLI/591/V/2018  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.  
w sprawie powierzenia Gminie 
Tarnowo Podgórne prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową  
nr 2392P                      
– ul. Dopiewska w m. Lusówko  

W dniu 14.09.2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo 
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2392P – ul. Dopiewska m. Lusówko. Zakres 
zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz 
przebudowy pasa drogowego w związku z budową zatok 
postojowych w ciągu ul. Dopiewskiej w m. Lusówko, gm. Tarnowo 
Podgórne. Na podstawie uchwały zawarty został w dniu   
12.12.2019 r. aneks nr 1, którym przedłużono termin powierzenia. 
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie                               
w trakcie realizacji. 
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28. 
 

XIV/164/VI/2019 zmiany uchwały                             
Nr XXVI/372/V/2017  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 29 marca 2017 r.  
w sprawie powierzenia  
Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2392P                   
w m. Lusówko,                      
zmienionej uchwałą                      
Rady Powiatu w Poznaniu                          
Nr XLIV/633/V/2018  
z dnia 24 października 2018 r. 

W dniu 18.04.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo 
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2392P w m. Lusówko. Zakres powierzonego 
zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz 
przebudowy/rozbudowy pasa drogowego ul. Dopiewskiej na odcinku 
od ul. Szkolnej do ul. Tarnowskiej w m. Lusówko gm. Tarnowo 
Podgórne. W dniu 25.10.2018 r. zawarto aneks nr 1, którym 
przedłużono termin powierzenia do 31.12.2019 r. Na podstawie 
uchwały zawarty został w dniu 10.12.2019 r. aneks nr 2, którym 
ponownie przedłużono termin powierzenia. Termin obowiązywania 
porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
 

29. 
 

XIV/165/VI/2019 zmiany uchwały                            
Nr XXXIII/471/V/2017  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 25 października 2017 r.                 
w sprawie powierzenia  
Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2420P                                 
– ul. Poznańska w m. Tarnowo 
Podgórne, zmienionej uchwałą 
Rady Powiatu w Poznaniu  
Nr XLI/590/V/2018  
z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

W dniu 15.01.2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo 
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2420P – ul. Poznańska w m. Tarnowo Podgórne.  
Zakres zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz 
przebudowy pasa drogowego w związku z budową chodnika                         
na odcinku ul. Poznańskiej od ronda na wiadukcie nad drogą krajową               
nr 92 do ul. Rolnej w m. Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne. 
W dniu 17.09.2018 r. zawarto aneks nr 1, którym przedłużono termin 
powierzenia do 31.12.2019 r. Na podstawie uchwały zawarty został 
w dniu 10.12.2019 r. aneks nr 2, którym ponownie przedłużono 
termin powierzenia. Termin obowiązywania porozumienia – 
31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
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30. 
 

XIV/166/VI/2019 zmiany uchwały                          
Nr XL/575/V/2018  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 27 czerwca 2018 r.                         
w sprawie powierzenia  
Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi  
na terenie Gminy,  
zmienionej uchwałą  
Rady Powiatu w Poznaniu                                   
Nr XLIV/632/V/2018  
z dnia 24 października 2018 r. 

W dniu 2 lipca 2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo 
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy. Zakres zadania 
dotyczy: 
 1) montażu aktywnych znaków D-6 przy przejściach dla pieszych 
wraz ze źródłem zasilania, zlokalizowanych na następujących drogach 
powiatowych: 

a) 2418P-ul. Stefana Batorego po wschodniej stronie 
skrzyżowania z ul. Batorowską w m. Batorowo; 

b) 2418P-ul. Stefana Batorego przy świetlicy w m. Batorowo; 
c) 2419P-ul. Lusowska przy ul. Lipowej w m. Sady; 
d) 2419P-ul. Poznańska przy granicy zabudowy w m. Lusowo; 
e) 1872P-ul. Szamotulska przy blokach w m. Góra; 
f) 2392P-ul. Dopiewska przy ul. Szkolnej w m. Lusówko na 

prostym odcinku drogi wraz z  uzupełnieniem infrastruktury po 
wschodniej stronie drogi; 

g) 2392P-ul. Dopiewska przy przedszkolu w m. Lusówko wraz                      
z budową chodnika; 

h) 2422P-ul. Lipowa przy ul. Krętej w m. Kokoszczyn; 
i) 2417P-ul. Nowa przy szkole w m. Lusowo; 
j) 2405P-ul. Skórzewska przy Krotowskim m. Wysogotowo, 

2) budowy sygnalizacji świetlnej wraz z źródłem zasilania na drodze 
powiatowej nr 1890P – ul. Jankowicka przy szkole w m. Ceradz 
Kościelny. 
W terminie późniejszym zawarty został w dniu 26.10.2018 r. aneks nr 
1, którym przedłużono termin oraz zakres powierzenia. Na podstawie 
uchwały zawarty został w dniu 11.12.2019 r. aneks nr 2, którym 
ponownie przedłużono termin powierzenia. Termin obowiązywania 
porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
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31. 
 

XIV/167/VI/2019 zmiany uchwały                            
Nr VIII/78/V/2015   
Rady Powiatu w Poznaniu               
z dnia 17 czerwca 2015 r.                        
w sprawie powierzenia Gminie 
Swarzędz zadań publicznych             
w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami 
powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta, 
zmienionej uchwałami            
Rady Powiatu w Poznaniu                      
Nr XI/130/V/2015                           
z dnia 28 października 2015 r., 
Nr XVI/212/V/2016                                    
z dnia 27 kwietnia 2016 r.                         
i Nr XXVI/361/V/2017                                 
z dnia  29 marca 2017 r.  

W dniu 30.06.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Swarzędz, 
dotyczące powierzenia Gminie Swarzędz zadań publicznych z zakresu 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta. Do porozumienia zostały zawarte: aneks 
nr 1 z dnia 01.12.2015 r., aneks nr 2 z dnia 30.03.2017 r. i aneks nr 3                                      
z dnia 16.04.2018 r. Na podstawie uchwały w dniu 18.12.2019 r. 
zawarto aneks nr 4 do porozumienia, którym zaktualizowano długości 
powierzonych w zarządzanie dróg powiatowych w związku                         
z pozbawieniem części dróg powiatowych na terenie miasta 
dotychczasowej kategorii (Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr 
XII/138/VI/2019  i  Nr XII/139/VI/2019 z dnia 25.09.2019 r.) i zaliczono 
je do kategorii dróg gminnych. Termin obowiązywania porozumienia 
(Uchwała Nr XIV/175/2019 Rady Miejskiej  w Swarzędzu z dnia 24 
września 2019 r.) – bezterminowo. Zadanie  w trakcie realizacji. 
 

32. 
 

XIV/168/VI/2019 powierzenia Gminie Swarzędz 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
wykonania dokumentacji 
technicznej  dla budowy 
obwodnicy Swarzędza 

W dniu 16 stycznia 2020 r. zawarto porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego          
w zakresie wykonania dokumentacji technicznej dla budowy 
obwodnicy Swarzędza. Termin obowiązywania porozumienia                             
– 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
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33. 
 

XIV/169/VI/2019 zmiany uchwały                           
Nr XXIII/323/V/2016                       
Rady Powiatu w Poznaniu                   
z dnia 23 listopada 2016 r.                      
w sprawie powierzenia  
Gminie Suchy Las  
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi                  
nr 2061P i 2427P,  
zmienionej uchwałą  
Rady Powiatu w Poznaniu                                     
Nr XLII/615/V/2018                                
z  dnia 26 września 2018 r. 

1. W dniu 25.11.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Suchy 
Las  w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 
2061P. Zakres zadania, dotyczy wykonania opracowania 
dokumentacji technicznej oraz budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. 
Dworcowej na odcinku od drogi S11 do ul. Tysiąclecia  w m. 
Golęczewo. W terminie późniejszym zawarty został w dniu 
18.10.2018 r. aneks nr 1, którym przedłużono termin powierzenia do 
31.12.2019 r. Na podstawie uchwały zawarty został w dniu 
20.12.2019 r. aneks nr 2, którym ponownie przedłużono termin 
powierzenia. Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 
 
2. W dniu 28.11.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Suchy 
Las w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 
2427P. Zakres zadania, dotyczy wykonania opracowania 
dokumentacji technicznej oraz budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. 
Dworcowej na odcinku od drogi S11 w m. Chludowo do ul. Szkolnej 
w m. Zielątkowo. W terminie późniejszym zawarty został w dniu 
19.10.2018 r. aneks nr 1, którym przedłużono termin powierzenia do 
31.12.2019 r. Na podstawie uchwały zawarty został w dniu 
20.12.2019 r. aneks nr 2, którym ponownie przedłużono termin 
powierzenia. Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 
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34. 
 

XIV/170/VI/2019 zmiany uchwały                               
Nr XIV/195/V/2016                         
Rady Powiatu w Poznaniu                    
z dnia 24 lutego 2016 r.                       
w sprawie powierzenia Gminie 
Kostrzyn prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi                      
nr 2411P i 2441P,  
zmienionej uchwałami  
Rady Powiatu w  Poznaniu                
Nr XV/211/V/2016                           
z dnia 23 marca 2016 r., 
XXIX/411/V/2017                                   
z dnia 21 czerwca 2017 r., 
XXXV/501/V/2017                         
z dnia 13 grudnia 2017 r.                   
i XXXVIII/553/V/2018                       
z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

W dniu  07.11.2016 r. podpisano porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego                    
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2411P i 2441P 
w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadnia pn. 
„Budowa układu drogowego  w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej              
i Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe                       
w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej 
E20 relacji Poznań - Warszawa”. Porozumienie obowiązywało do dnia 
30.06.2017 r. W dniu 28 września 2017 r. zawarto porozumienie                       
w sprawie kontynuacji realizacji zadania. Dnia 30.12.2017 r. zawarty 
został aneks nr 1 do porozumienia. W dniu 7 maja 2018 r. zawarto 
aneks nr 2, wprowadzający finansowanie zadania przez Powiat 
Poznański oraz przedłużający termin jego realizacji do dnia 
31.12.2021 r. Na podstawie uchwały w dniu 10 grudnia 2019 r. 
podpisano aneks nr 3, zwiększający finansowanie zadania przez 
Powiat Poznański. Zadanie w trakcie realizacji. 
 

35. 
 

XIV/171/VI/2019 zawarcia porozumienia 
pomiędzy Powiatem 
Poznańskim i Miastem Poznań 
dotyczącego przejęcia przez 
Powiat Poznański od Miasta 
Poznania zadania zarządzania 
drogami powiatowymi  
w ciągu planowanej inwestycji 

W dniu 16.12.2019 r. podpisano porozumienie z Miastem Poznań                         
w sprawie przejęcia  przez Powiat Poznański od Miasta Poznania 
zarządzania drogami powiatowymi w ciągu planowanej inwestycji. 
Zakres zadania dotyczy zarządzania drogami powiatowymi na terenie 
Miasta, w ciągu planowanej inwestycji pn.: „Budowa dróg 
powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny”. 
Termin obowiązywania porozumienia - 31.12.2023 r. Zadanie                            
w trakcie realizacji. 
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36. 18.12.2019 r. XV/174/VI/2019 zmiany uchwały                              
Nr XIV/157/VI/2019                         
Rady Powiatu w Poznaniu                   
z dnia 20 listopada 2019 r.                          
w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków niewygasających                 
z upływem roku budżetowego 
2019 oraz ustalenia 
ostatecznego terminu ich 
wydatkowania 

Do zadań wymienionych w uchwale XIV/157/VI/2019 dochodzą: 

• Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia pasa 
drogowego drogi powiatowej DP nr 2460P granica powiatu – 
Rogalinek na ulicy Poznańskiej w m. Czapury - Prace projektowe 
trwają. Obecnie termin 30 czerwca 2020 roku nie jest zagrożony. 

• Remont drogi powiatowej nr 2418P Batorowo – Wysogotowo  
- Zakończono w zeszłym roku ETAP I. ETAP II w trakcie realizacji. 
Wykonawca sygnalizuje, że w związku z pandemią (rozumianą                         
w świetle umowy jako siła wyższa) mogą nastąpić zmiany w terminie 
realizacji umowy. 

• Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja 
przebudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądki (S11) – Szczodrzykowo 
(DW 434) - Wykonawca chce złożyć wniosek o wydłużenie terminu 
realizacji do końca kwietnia. Obecnie termin 30 czerwca 2020 r. nie 
jest zagrożony. 

• Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – 
Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości 
Mosina do granicy gminy Mosina. Dokumentacja projektowa                           
w trakcie realizacji, termin opracowania – 25 czerwiec 2020 r. 
Przewidywalne zagrożenie wydatkowania środków do czerwca                      
z uwagi na możliwe opóźnienia procesu projektowego (stan 
zagrożenia epidemicznego oraz trudności z uzyskaniem decyzji 
środowiskowej). 

• 2391P ul. Poznańska Głuchowo – przedłużenie chodnika. 
Zadanie zakończone i rozliczone. 

• 2388P ul. Jarzębinowa Rosnowo – budowa przejścia dla 
pieszych i chodnika. Zadanie zakończone i rozliczone. 

• Przebudowa drogi powiatowej 2465P Mosina – granica 
powiatu w zakresie budowy chodnika w m. Nowinki. Zadanie 
zakończone i rozliczone. 
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• Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P 
Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – 
Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo (m. Więckowice). 
Roboty trwają po terminie umownym ich zakończenia. Zostaną 
naliczone  kary umowne Wykonawcy robót firmie INFRAKOM 
Kościan. Szacowany termin zakończenia robót to koniec 
kwietnia/początek maja  2020 r. Ponadto, w dniu 25.03.2019 r. 
zawarta została z Gminą Dopiewo umowa w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania 
na drogach powiatowych w m. Więckowice, na dofinansowanie  
zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P 
Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – 
Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo,   m. Więckowice”. 
Na podstawie uchwały zawarty został w dniu 19.12.2019 r. aneks nr 
1, w którym ustalono ostateczny termin wydatkowania kwoty objętej 
niniejszą uchwałą. 

37. 18.12.2019 r. XV/181/VI/2019 ustalenia stawek opłat  
za zajmowanie pasa  
drogowego dróg powiatowych 
na cele niezwiązane  
z potrzebami zarządzania 
drogami  
lub potrzebami ruchu 
drogowego  

Pismem z dnia 02.01.2020 r. poinformowano Gminy, z którymi 
zawarte zostały porozumienia, dotyczące powierzenia prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi               
w granicach administracyjnych miasta, o podjętej przez Radę Powiatu 
w Poznaniu uchwale określającej wysokość stawek pobieranych                         
z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych, wskazując przy 
tym konieczność ich uwzględnienia w wydawanych decyzjach. 
Ponadto przekazano Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
informacje o obowiązujących stawkach opłat za zajmowanie pasa 
drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w systemie 
teleinformatycznym PIT - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji. 
Uchwała bezterminowa. Zadanie w trakcie realizacji. 
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38. 18.12.2019 r. XV/182/VI/2019 zmiany uchwały                               
Nr XXV/349/V/2017                         
Rady Powiatu w Poznaniu                     
z dnia 22 lutego 2017 r.                        
w sprawie powierzenia       
Miastu Poznań prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi                    
nr 2387P i 2507P  
– ul. Grunwaldzka i Wołczyńska                    
w m. Plewiska, gm. Komorniki, 
zmienionej uchwałami                      
Rady Powiatu w Poznaniu                                      
Nr XXVII/385/V/2017                     
z dnia 26 kwietnia 2017 r., 
XLIV/631/V/2018                        
z dnia 24 października 2018 r. 

W dniu 01.03.2017 r. podpisano porozumienie z Miastem Poznań                    
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. Zakres zadania dotyczy opracowania 
dokumentów przedinwestycyjnych, w tym: 
1) koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla możliwych                                       
do zastosowania rozwiązań; 
2) programu funkcjonalno-użytkowego (PFU); 
3) studium wykonalności (SW) wraz z dokumentacją niezbędną do 
złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przebudowy przedmiotowego węzła; dla 
zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego 
Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20”. 
W dniu 29.10.2018 r. zawarto aneks nr 1 w zakresie przedłużenia 
terminu oraz przesunięcia dofinansowania między poszczególnymi 
latami powierzenia. W oparciu o uchwałę, zawarto w dniu 20.12.                   
2019 r. aneks nr 2 w zakresie przedłużenia terminu oraz przesunięcia 
dofinansowania między poszczególnymi latami powierzenia.  
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie                                      
w trakcie realizacji. 

39. 18.12.2019 r. XV/183/VI/2019 zmiany uchwały                            
Nr XXXII/453/V/2017                 
Rady Powiatu w Poznaniu              
z dnia 27 września 2017 r.              
w sprawie powierzenia  
Gminie Kostrzyn  
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi                   
nr 2514P i 2439P 

W dniu 8 grudnia 2017 r.  podpisano porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego                 
w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2514P      
i 2439P,  w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej 
oraz przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 2514P                                    
(ul. Czereśniowa i ul. Lipowa) i 2439P (ul. Lipowa) w m. Trzek. 
W dniu 31 grudnia 2018 r. zawarto aneks nr 1 do porozumienia, 
przedłużający termin obowiązywania porozumienia do dnia 
31.12.2019 r. Na podstawie uchwały w dniu 20.12.2019 r. zawarto 
aneks nr 2 do porozumienia, przedłużający termin realizacji zadania 
do dnia 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
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40. 18.12.2019 r. XV/184/VI/2019 zmiany uchwały                               
Nr XXIX/412/V/2017                  
Rady Powiatu w Poznaniu              
z dnia 21 czerwca 2017 r.                
w sprawie udzielenia  
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad  
dotacji celowej                                
na poszerzenie drogi zbiorczej 
nr 1 planowanej jako nowy 
przebieg drogi powiatowej                   
nr 2389P Głuchowo-Chomęcice, 
projektowanej w ramach 
zadania pn.  
„Budowa drogi S5 Poznań 
- Wrocław, odcinek Poznań 
- Wronczyn”,  
zmienionej uchwałami            
Rady Powiatu w Poznaniu            
Nr XLII/614/V/2018                     
z dnia 26 września 2018 r.,  
Nr X/101/VI/2019                    
z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

W dniu 13.09.2019 r. zawarte zostało pomiędzy Powiatem 
Poznańskim a  Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg 
Krajowych i Autostrad  porozumienie w sprawie udzielenia 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotacji celowej na 
poszerzenie drogi zbiorczej nr 1 planowanej jako nowy przebieg drogi 
powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, projektowanej                            
w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek 
Poznań – Wronczyn”. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie 
przez Powiat Poznański Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu dofinansowania w formie 
dotacji celowej na realizację w roku 2019 zadania, polegającego na 
poszerzeniu drogi zbiorczej nr 1 planowanej jako nowy przebieg drogi 
powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, projektowanej                          
w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek 
Poznań – Wronczyn”, zgodnie z wykonaną na zlecenie Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu (w oparciu o stosowne porozumienie                        
z GDDKiA) dokumentacją projektową. W terminie późniejszym 
zawarto aneks nr 1 do porozumienia z dnia 13.12.2019 r., którym 
przedłużono termin wykorzystania dotacji do dnia 31.12.2019 r. 
Następnie aneksem nr 2 do porozumienia z dnia 19.12.2019 r., 
zwiększono dofinansowanie na realizację powyższego zadania. 
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2019 r. Zadanie zostało 
zrealizowane a część niewykorzystanych środków została zwrócona. 
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Uchwały podjęte w 2018 r., realizowane w 2019 r. 

L.p. Data sesji Nr uchwały Tytuł uchwały – w sprawie: Realizacja uchwały 

1. 28.03.2018 r. XXXVII/539/V/2018 udzielenia pomocy rzeczowej 
województwu wielkopolskiemu 

W dniu 30.07.2018 r. zawarto porozumienie z Województwem 
Wielkopolskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu 
zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej nr 307 na czas 
realizacji inwestycji pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. 
Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami 
powiatowymi 2392P i 2403P", do którego zawarte zostały aneksy nr 
1 z dnia 18.10.2018 r. i nr 2 z dnia 19.12.2018 r. Termin 
obowiązywania porozumienia – 30.06.2019 r. Zadanie zrealizowane. 

2. 25.04.2018 r. XXXVIII/551/V/2018 zmiany Uchwały                              
Nr XXVI/369/V/2017                  
Rady Powiatu w Poznaniu                
z dnia 29 marca 2017 r.                  
w sprawie powierzenia  
Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 1872P  
w m. Góra i Tarnowo Podgórne 

W dniu 19.04.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo 
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne. Zakres 
powierzonego zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej 
oraz przebudowy/ rozbudowy pasa drogowego w związku z budową 
ścieżki rowerowej  i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra 
do ronda na skrzyżowaniu ul. 23 Października, ul. Poznańskiej, ul. 
Solidarności i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym, gm. Tarnowo 
Podgórne. Na podstawie uchwały zawarty został w dniu                              
11.05.2018 r. aneks nr 1, którym przedłużono termin powierzenia,                  
w dniu 11.12.2019 r. aneks nr 2, którym przedłużono termin 
powierzenia a w dniu 10.02.2020 r. aneks nr 3, korygujący numer 
drogi powiatowej. Termin obowiązywania porozumienia                            
– 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 



 

289 
 

3.  XXXVIII/553/V/2018 zmiany uchwały  
Nr XIV/195/V/2016  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 24 lutego 2016 r.  
w sprawie powierzenia Gminie 
Kostrzyn prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi                  
nr 2411P i 2441P 

W dniu 07.11.2016 r. podpisano porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego                       
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2411P i 2441P 
w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadnia pn. 
„Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej                   
i Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe                          
w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej 
E20 relacji Poznań - Warszawa”. Porozumienie obowiązywało do dnia 
30.06.2017 r. W dniu 28 września 2017 r. zawarto porozumienie                     
w sprawie kontynuacji realizacji zadania. Dnia 30.12.2017 r. zawarty 
został aneks nr 1 do porozumienia a w dniu 7 maja 2018 r.  aneks nr 
2, wprowadzający finansowanie zadania przez Powiat oraz 
przedłużający termin jego realizacji do dnia 31.12.2021 r. Na 
podstawie uchwały w dniu 10 grudnia 2019 r. podpisano aneks nr 3, 
zwiększający finansowanie zadania przez Powiat.  Zadanie w trakcie 
realizacji. 

4. 27.06.2018 r. XL/568/V/2018 powierzenia Gminie Komorniki 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2387P  
- ul. Szkolna w m. Plewiska 

W dniu 02.07.2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Komorniki                 
w sprawie  powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 
2387P - ul. Szkolna w m. Plewiska. Zakres zadania dotyczy wykonania 
przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Krętą. 
W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 1 z dnia 
18.11.2019r., którym przedłużono termin powierzenia zadania do 
dnia 31.12.2021 r. oraz zmieniono zakres powierzenia  tj. powierzono 
przebudowę drogi powiatowej nr 2387P na odcinku ul. Szkolnej od ul. 
Fabianowskiej do ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach. Termin 
obowiązywania porozumienia – 31.12.2021 r. Zadanie w trakcie 
realizacji. 
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5.  XL/569/V/2018 powierzenia Gminie Komorniki 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2390P w m. Wiry 

W dniu 03.07.2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Komorniki                  
w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 
2390P w m. Wiry. Zakres zadania dotyczy budowy sygnalizacji 
świetlnej i przebudowy skrzyżowania ul. Komornickiej i Łęczyckiej                      
z ul. Zespołową i ul. Podgórną w m .Wiry. Zawarty został aneks nr 1               
z dnia 20.11.2019 r., którym przedłużono termin powierzenia zadania 
do dnia 31.12.2021 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

6.  XL/570/V/2018 zmiany uchwały                                      
Nr XXVIII/394/V/2017                        
Rady Powiatu w Poznaniu             
z dnia 23 maja 2017 r.                           
w sprawie powierzenia Gminie 
Buk prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta Buk 

W dniu 05.06.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk, 
dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych 
miasta Buk. Zakres powierzonego zadania, dotyczy wykonania przez 
gminę obowiązków zarządcy drogi wynikających z obowiązujących 
przepisów, w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na 
terenie miasta. Na podstawie uchwały zawarty został w dniu 
19.09.2018 r. aneks nr 1, którym skorygowano  nazwę ulic w związku 
z podjętą przez Radę Gminy Buk uchwałą zmieniającą nazwy ulic. 
Termin obowiązywania porozumienia – bezterminowe. Zadanie                         
w trakcie realizacji. 

7.  XL/573/V/2018 powierzenia Miastu i Gminie 
Kórnik prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2478P  
- ul. Dworzyskowa  
w m. Radzewo 

Nie zostało podpisane porozumienie w sprawie powierzenia zadania. 
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8.  XL/574/V/2018 powierzenia Gminie Swarzędz 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2439P  
- ul. Średzka w m. Paczkowo 

W dniu 10 lipca 2018 r. zawarto porozumienie w sprawie powierzenia 
realizacji zadania gminie. Termin obowiązywania porozumienia 
31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
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9.  XL/575/V/2018 powierzenia Gminie  
Tarnowo Podgórne  
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi  
na terenie Gminy 

W dniu 2 lipca 2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo 
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy. Zakres zadania 
dotyczy: 
 1) montażu aktywnych znaków D-6 przy przejściach dla pieszych 
wraz ze źródłem zasilania zlokalizowanych na następujących drogach 
powiatowych: 

a) 2418P - ul. Stefana Batorego po wschodniej stronie 
skrzyżowania z ul. Batorowską w m. Batorowo; 

b) 2418P - ul. Stefana Batorego przy świetlicy w m. Batorowo; 
c) 2419P - ul Lusowska przy ul. Lipowej w m. Sady; 
d) 2419P - ul. Poznańska przy granicy zabudowy w m. Lusowo; 
e) 1872P - ul. Szamotulska przy blokach w m. Góra; 
f) 2392P - ul. Dopiewska przy ul. Szkolnej w m. Lusówko na 

prostym odcinku drogi wraz z uzupełnieniem infrastruktury po 
wschodniej stronie drogi; 

g) 2392P - ul. Dopiewska przy przedszkolu w m. Lusówko wraz                      
z budową chodnika; 

h) 2422P - ul. Lipowa przy ul. Krętej w m. Kokoszczyn 
i) 2417P - ul. Nowa przy szkole w m. Lusowo; 
j) 2405P -  ul. Skórzewska przy Krotowskim m. Wysogotowo,  

2) Budowy sygnalizacji świetlnej wraz z źródłem zasilania na drodze 
powiatowej nr 1890P – ul. Jankowicka przy szkole w m. Ceradz 
Kościelny. 
W terminie późniejszym zawarty został w dniu 26.10.2018 r. aneks nr 
1 , którym przedłużono termin oraz zakres powierzenia, w dniu 
11.12.2019 r. aneks nr 2, którym ponownie przedłużono termin 
powierzenia. Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2020r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 
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10. 29.08.2018 r. XLI/590/V/2018 zmiany uchwały 
 Nr XXXIII/471/V/2017  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 25 października 2017 r.  
w sprawie powierzenia Gminie 
Tarnowo Podgórne prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2420P  
- ul. Poznańska w m. Tarnowo 
Podgórne 

W dniu 15.01.2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo 
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2420P – ul. Poznańska w m. Tarnowo Podgórne.  
Zakres zadania, dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz 
przebudowy pasa drogowego w związku z budową chodnika  na 
odcinku ul. Poznańskiej od ronda na wiadukcie nad drogą krajową                    
nr 92 do ul. Rolnej w m. Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne. 
Na podstawie  uchwały zawarty został w dniu 17.09.2018 r. aneks nr 
1, którym przedłużono termin powierzenia. W terminie późniejszym 
zawarty został w dniu 10.12.2019 r. aneks nr 2, którym ponownie 
przedłużono termin powierzenia. Termin obowiązywania 
porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

11.  XLI/591/V/2018 powierzenia Gminie  
Tarnowo Podgórne  
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2392P 
- ul. Dopiewska w m. Lusówko 

W dniu 14.09.2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo 
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2392P – ul. Dopiewska m. Lusówko. Zakres 
zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz 
przebudowy pasa drogowego w związku z budową zatok 
postojowych w ciągu ul. Dopiewskiej w m. Lusówko, gm. Tarnowo 
Podgórne. Dnia 12.12.2019 r. zawarto aneks nr 1, którym 
przedłużono termin powierzenia. Termin obowiązywania 
porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
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12.  XLI/593/V/2018 zmiany uchwały                                      
Nr XXXVII/539/V/2018  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 28 marca 2018 r.  
w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej województwu 
wielkopolskiemu 

W dniu 30.07.2018 r. zawarte zostało porozumienie                 
z Województwem Wielkopolskim w sprawie w sprawie powierzenia 
Powiatowi Poznańskiemu zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi 
publicznej nr 307 na czas realizacji inwestycji pn. „Budowa 
sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P". 
Na podstawie uchwały zawarty został w dniu 18.10.2018 r. aneks nr 
1, a w dniu 19.12.2018 r. aneks nr 2, dotyczący przedłużenia terminu 
powierzenia. Termin obowiązywania porozumienia – 30.06.2019 r. 
Zadanie zrealizowane. 

13.  XLI/594/V/2018 upoważnienia Zarządu Powiatu 
w Poznaniu do zaciągnięcia 
zobowiązań finansowych na 
realizację zadania pn. „Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych 
w latach 2018-2020” 

W sezonie 2018-2019, umowy z 5 wykonawcami na 11 zadań 
podpisano w październiku 2018 roku. Łącznie na interwencje, Zarząd 
Dróg Powiatowych wydał (do 25.03.2019 r.) 2.849.694,59 zł.  
Za powyższą kwotę: 
- odśnieżono 1.805,3 km dróg, 
- posypano 26.806,5 km dróg.  

14. 26.09.2018 r. XLII/613/V/2018 zmiany uchwały  
Nr XXXVII/539/V/2018  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 28 marca 2018 r.  
w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej województwu 
wielkopolskiemu,  
zmienionej uchwałą  
Rady Powiatu w Poznaniu  
Nr XLI/593/V/2018  
z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

W dniu 30.07.2018 roku zawarte zostało porozumienie                                                     
z Województwem Wielkopolskim w sprawie w sprawie powierzenia 
Powiatowi Poznańskiemu zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi 
publicznej nr 307 na czas realizacji inwestycji pn. „Budowa 
sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi 2392P i 2403P". 
Na podstawie niniejszej uchwały zawarty został w dniu 18.10.2018 r. 
aneks nr 1. W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 2 z dnia 
19.12.2018 r. dotyczący przedłużenia terminu powierzenia.  Termin 
obowiązywania porozumienia – 30.06.2019 r. Zadanie zrealizowane. 
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15.  XLII/614/V/2018 zmiany uchwały                                   
Nr XXIX/412/V/2017                       
Rady Powiatu w Poznaniu                     
z dnia 21 czerwca 2017 r.                     
w sprawie udzielenia Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych                       
i Autostrad dotacji celowej               
na poszerzenie drogi zbiorczej 
nr 1 planowanej jako nowy 
przebieg drogi powiatowej                  
nr 2389P Głuchowo - 
Chomęcice, projektowanej                  
w ramach zadania pn. „Budowa 
drogi S5 Poznań - Wrocław, 
odcinek Poznań - Wronczyn” 

W dniu 11.10.2018 r. zawarte zostało pomiędzy Powiatem 
Poznańskim a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg 
Krajowych i Autostrad Porozumienie w sprawie udzielenia Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotacji celowej na poszerzenie 
drogi zbiorczej nr 1 planowanej jako nowy przebieg drogi powiatowej 
nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, projektowanej w ramach zadania 
pn. „Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań – 
Wronczyn”. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie Skarbowi 
Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział                    
w Poznaniu dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację                 
w roku 2019 zadania polegającego na poszerzeniu drogi zbiorczej nr 
1 planowanej jako nowy przebieg drogi powiatowej nr 2389P 
Głuchowo – Chomęcice, projektowanej w ramach zadania pn. 
„Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn”, 
zgodnie z wykonaną na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych                                 
w Poznaniu (w oparciu o stosowne porozumienie z GDDKiA) 
dokumentacją projektową. Termin obowiązywania porozumienia – 
30.06.2019 r. 
W związku z odstąpieniem wykonawcy robót, przekazane w ramach 
ww. porozumienia środki zostały zwrócone. W dniu 13.09.2019 r. 
zawarte zostało ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg 
Krajowych i Autostrad kolejne Porozumienie w sprawie udzielenia 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotacji celowej na 
poszerzenie drogi zbiorczej nr 1 planowanej jako nowy przebieg drogi 
powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, projektowanej                       
w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek 
Poznań – Wronczyn”. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie 
Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Poznaniu dofinansowania w formie dotacji celowej na 
realizację w roku 2019 zadania, polegającego na poszerzeniu drogi 
zbiorczej nr 1 planowanej jako nowy przebieg drogi powiatowej nr 
2389P Głuchowo – Chomęcice, projektowanej w ramach zadania pn. 
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„Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn” 
zgodnie z wykonaną na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych                                 
w Poznaniu (w oparciu o stosowne porozumienie z GDDKiA) 
dokumentacją projektową. 
W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 1 z dnia                  
13.12.2019 r., przedłużający termin wykorzystania dotacji do 
31.12.2019 r. i aneks nr 2 z dnia 19.12.2019 r., którym zwiększono 
dofinansowanie na realizację zadania. Termin obowiązywania 
porozumienia – 31.12.2019 r. Zadanie zostało zrealizowane a część 
niewykorzystanych środków zwrócono. 

16.  XLII/615/V/2018 zmiany uchwały                                    
Nr XXIII/323/V/2016                       
Rady Powiatu w Poznaniu                
dnia 23 listopada 2016 r.                     
w sprawie powierzenia  
Gminie Suchy Las  
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi                    
nr 2061P i 2427P 

1. W dniu 25.11.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Suchy 
Las w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 
2061P. Zakres zadania dotyczy wykonania opracowania 
dokumentacji technicznej oraz budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. 
Dworcowej na odcinku od drogi S11 do ul. Tysiąclecia w m. 
Golęczewo. Na podstawie uchwały zawarty został w dniu 18.10.     
2018 r. aneks nr 1, którym przedłużono termin powierzenia.                             
W terminie późniejszym zawarty w dniu 20.12.2019 r. aneks nr 2, 
ponownie przedłużający termin powierzenia. Termin obowiązywania 
porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
2. W dniu 28.11.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Suchy 
Las w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 
2427P. Zakres zadania dotyczy wykonania opracowania 
dokumentacji technicznej oraz budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. 
Dworcowej na odcinku od drogi S11  w m. Chludowo do ul. Szkolnej 
w m. Zielątkowo. W terminie późniejszym zawarty został w dniu 
20.12.2019 r. aneks nr 2, którym ponownie przedłużono termin 
powierzenia. Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 
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17. 24.10.2018 r. XLIV/622/V/2018 zmiany uchwały                                      
Nr XLII/611/V/2018                         
Rady Powiatu w Poznaniu                        
z dnia 26 września 2018 roku,                     
w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków niewygasających                     
z upływem roku budżetowego 
2018 oraz ustalenia 
ostatecznego terminu                             
ich wydatkowania 

„Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi 
powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej 
w miejscowości Koziegłowy” – zakończone. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji 
świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach” – problem                        
z uzyskaniem decyzji ZRID. Prace zakończone w 2019 r. 
„Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji 
kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego”                 
– zakończone. 
„Projekt partnerski z gminą pn. „Węzeł przesiadkowy 
Rokietnica”(ZIT)” – problem z wyłonieniem wykonawcy. 
„Droga 2495P Komorniki - Puszczykowo remont nawierzchni w m. 
Puszczykowo od ul. Mazurskiej do DW 430. Dokumentacja”                                 
– zakończone. 
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18.  XLIV/631/V/2018 zmiany uchwały                                   
Nr XXV/349/V/2017  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 22 lutego 2017 r.  
w sprawie powierzenia Miastu 
Poznań prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi  
nr 2387P i 2507P  
- ul. Grunwaldzka i Wołczyńska  
w m. Plewiska, gm. Komorniki, 
zmienionej uchwałą  
Rady Powiatu w Poznaniu  
Nr XXVII/385/V/2017  
z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

W dniu 01.03.2017 r. podpisano porozumienie z Miastem Poznań                    
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.  
Zakres zadania dotyczy opracowania dokumentów 
przedinwestycyjnych, w tym: 

1) koncepcji funkcjonalno -przestrzennej dla możliwych do 
zastosowania rozwiązań; 
2) programu funkcjonalno -użytkowego (PFU); 
3) studium wykonalności (SW) wraz z dokumentacją niezbędną 
do złożenia wniosku o wydanie decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przebudowy przedmiotowego węzła; 
dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła 
transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię 
kolejową E 20. 

Na podstawie uchwały zawarto w dniu 29.10.2018 r. aneks nr 1             
w zakresie przedłużenia terminu oraz przesunięcia dofinansowania 
między poszczególnymi latami powierzenia. W dniu 20.12.2019 r. 
zawarto aneks nr 2 w zakresie przedłużenia terminu oraz przesunięcia 
dofinansowania między poszczególnymi latami powierzenia. Termin 
obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie 
realizacji. 
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19.  XLIV/632/V/2018 zmiany uchwały                                    
Nr XL/575/V/2018  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 27 czerwca 2018 r.  
w sprawie powierzenia  
Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi  
na terenie Gminy 

W dniu 2 lipca 2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo 
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy. Zakres zadania 
dotyczy: 
 1) montażu aktywnych znaków D-6 przy przejściach dla pieszych 
wraz ze źródłem zasilania zlokalizowanych na następujących drogach 
powiatowych: 

a) 2418P - ul. Stefana Batorego po wschodniej stronie 
skrzyżowania z ul. Batorowską w m. Batorowo; 
b) 2418P - ul. Stefana Batorego przy świetlicy w m. Batorowo; 
c) 2419P - ul Lusowska przy ul. Lipowej w m. Sady; 
d) 2419P - ul. Poznańska przy granicy zabudowy w m. Lusowo; 
e) 1872P - ul. Szamotulska przy blokach w m. Góra; 
f) 2392P - ul. Dopiewska przy ul. Szkolnej w m. Lusówko na 
prostym odcinku drogi wraz z uzupełnieniem infrastruktury po 
wschodniej stronie drogi; 
g) 2392P - ul. Dopiewska przy przedszkolu w m. Lusówko wraz z 
budową chodnika; 
h) 2422P - ul. Lipowa przy ul. Krętej w m. Kokoszczyn 
i) 2417P - ul. Nowa przy szkole w m. Lusowo; 
j) 2405P -  ul. Skórzewska przy Krotowskim m. Wysogotowo,  

2) Budowy sygnalizacji świetlnej wraz z źródłem zasilania na drodze 
powiatowej nr 1890P – ul. Jankowicka przy szkole w m. Ceradz 
Kościelny. 
Na podstawie uchwały zawarty został w dniu 26.10.2018 r. aneks nr 
1, którym przedłużono termin oraz zakres powierzenia a w dniu 
11.12.2019 r. aneks nr 2, którym ponownie przedłużono termin 
powierzenia. Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 
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20.  XLIV/633/V/2018 zmiany uchwały  
Nr XXVI/372/V/2017  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 29 marca 2017 r.  
w sprawie powierzenia  
Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2392P  
w m. Lusówko 

W dniu 18.04.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo 
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2392P w m. Lusówko. Zakres powierzonego 
zadania, dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz  
przebudowy/rozbudowy  pasa  drogowego  ul.  Dopiewskiej na  
odcinku od ul. Szkolnej do ul. Tarnowskiej w m. Lusówko gm. 
Tarnowo Podgórne. W dniu 25.10.2018 r. zawarto aneks nr 1,  
przedłużający termin powierzenia, w dniu 10.12.2019 r. aneks nr 2, 
którym ponownie przedłużono termin powierzenia. Termin 
obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

21.  XLIV/635/V/2018 zmiany uchwały                                    
Nr XXXIII/477/V/2017                      
Rady Powiatu w Poznaniu               
z dnia 25 października 2017 r.             
w sprawie powierzenia Gminie 
Suchy Las prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2428P  
- ul. Lipowa w m. Golęczewo 

W dniu 02.11.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Suchy Las                 
w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 
2428P – ul. Lipowa w m. Golęczewo.  Zakres powierzonego zadania 
dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz przebudowy pasa 
drogowego ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową 
do skrzyżowania z ul. Kwiatową i ul. Akacjową w m. Golęczewo, gm. 
Suchy Las. Na podstawie uchwały zawarto w dniu 19.12.2018 r. aneks 
nr 1, którym przedłużono termin powierzenia oraz wykorzystania 
środków finansowych  przyznanych z budżetu powiatu na ten cel.                   
W dniu 03.12.2019 r. zawarto aneks nr 2, przedłużający termin 
powierzenia oraz przyznano dofinansowanie na ten cel.  W całości 
wykorzystano przyznaną dotację. Termin obowiązywania 
porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.   
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22.  XLIV/636/V/2018 powierzenia Gminie Dopiewo 
prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2391P                         
w m. Gołuski 

W dniu 12.12.2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Dopiewo                    
w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową                         
nr 2391P w m. Gołuski. Zakres powierzonego zadania dotyczy 
wykonania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika na 
odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2416P do przystanku 
autobusowego na ul. Szkolnej w m. Gołuski. Termin obowiązywania 
porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
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23. 19.12.2018 r. III/35/VI/2018 zmiany uchwały                                    
Nr XLII/611/V/2018                        
Rady Powiatu w Poznaniu                    
z dnia 26 września 2018 roku,            
w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków niewygasających                     
z upływem roku budżetowego 
2018 oraz ustalenia 
ostatecznego terminu                        
ich wydatkowania 

„Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi 
powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej 
w miejscowości Koziegłowy” – zakończone. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P wraz z budową sygnalizacji 
świetlnej ulica Północna i Południowa w Promnicach” – Problem                       
z uzyskaniem decyzji ZRID. Prace zakończone w 2019 r. 
„Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji 
kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego” – 
zakończone. 
„Projekt partnerski z gminą pn. „Węzeł przesiadkowy 
Rokietnica”(ZIT)” – problem z wyłonieniem wykonawcy. 
„Droga 2495P Komorniki - Puszczykowo remont nawierzchni                              
w m. Puszczykowo od ul. Mazurskiej do DW 430. Dokumentacja” - 
zakończone. 
„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej 
2392P i 2403P z drogą wojewódzką 307 w m. Więckowice” – 
zakończone. 
„Przebudowa skrzyżowania na skrzyżowaniu dróg powiatowych 
2403P, 2392P w m. Więckowice i drogi wojewódzkiej 307 wraz                            
z budową sygnalizacji świetlnej” - zakończone. 
„Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2400P Napachanie - 
Złotkowo w obrębie dwóch skrzyżowań dróg powiatowych na tej 
drodze   z   drogą   nr   2425P   Żydowo - Rokietnica  (ul.  Kolejowa  
i Szamotulska) oraz z drogą nr 2423P Mrowino - Rokietnica (Szkolna 
 i Szamotulska)” - zakończone. 
„Droga 2408P Pobiedziska – Tuczno przebudowa dwóch obiektów 
mostowych w m. Nadrożno i Złotniczki – dokumentacja” - zakończone 
„Droga  nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo (ul. Gnieźnieńska) 
rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2399P (ul. Goślińska) 
w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej 
(chodnika)” - zakończone. 
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„Studium korytarzowe Obwodnicy Północno - Wschodniej 
Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP” - Kilkukrotne 
przekładanie przez RDOŚ terminu wydania decyzji środowiskowej,                  
w trakcie realizacji. 
„Rozbudowa drogi 2489P Swarzędz - Kamionki przez rzekę Głuszynkę 
w m. Kamionki wraz z obiektem inżynierskim” - zakończone. 
„Remont dróg powiatowych nr 2401P, 2402P i 2413P w m. Dopiewo” 
- zakończone. 

24.  III/39/VI/2018 zmiany uchwały  
Nr XLII/413/IV/2014  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 27 sierpnia 2014 r.  
w sprawie powierzenia  
Gminie Rokietnica  
zadań zarządzania  
publicznymi drogami 
powiatowymi  
nr 2424P w m. Kiekrz  
oraz 2425P w m. Rokietnica  
i w m. Rostworowo  
zmienionej uchwałami  
Rady Powiatu  
Nr XIII/176/V/2015  
z dnia 16 grudnia 2015 r.  
i Nr XXIV/333/V/2016  
z dnia 14 grudnia 2016 r. 

W dniu 15.09.2014 r. podpisano porozumienie z Gminą Rokietnica                   
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową. 
Zakres powierzonego zadania dotyczy: 
1) opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika 
przy drodze powiatowej nr 2425P na odcinku od przejazdu 
kolejowego na ul. Kolejowej w m. Rokietnica do skrzyżowania                           
ul. Rokietnickiej z ul. Modrzewiową w m. Rostworowo,  
2) opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika 
przy drodze powiatowej nr 2424Pw m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej 
od S11 do ul. Leśnej. 
 W terminie późniejszym zawarty został:  
- w dniu 22.12.2015 r. aneks  nr 1, którym zmieniono termin 
powierzenia dla zadania 1) do 31.12.2015 r., a dla zadania 2) 
pozostawiono bez zmian tj. 31.12.2016 r. 
- w dniu 22.12.2016 r. aneks  nr 2, którym zmieniono termin 
powierzenia dla zadania 2) do dnia 31.12.2018 r. 
Na podstawie uchwały zawarto w dniu 21.12.2018 r. aneks  nr 3, 
zmieniający termin powierzenia dla zadania 2) do dnia 31.12.2020 r. 
Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. 
Zadanie 1) zostało zrealizowane w 2015 r. i  rozliczone. 
Zadanie 2) w trakcie realizacji. 
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25.  III/40/VI/2018 zmiany uchwały  
Nr XXXII/453/V/2017  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 27 września 2017 r.  
w sprawie powierzenia  
Gminie Kostrzyn prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi  
nr 2514P i 2439P 

W dniu 8 grudnia 2017 r.  podpisano porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego                  
w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2514P   
i 2439P,  w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej 
oraz przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 2514P (ul. 
Czereśniowa i ul. Lipowa) i 2439P (ul. Lipowa) w m. Trzek. 
W dniu 31 grudnia 2018 r. zawarto aneks nr 1 do porozumienia, 
przedłużający termin obowiązywania porozumienia do dnia 
31.12.2019 r. Na podstawie uchwały w dniu 20.12.2019 r. zawarto 
aneks nr 2 do porozumienia, przedłużający termin realizacji zadania 
do dnia 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

Uchwały podjęte w 2017 r., realizowane w 2019 r. 

L.p. Data sesji Nr uchwały Tytuł uchwały - w sprawie: Realizacja uchwały 

1. 22.02.2017 r. XXV/349/V/2017 powierzenia Miastu Poznań 
prowadzenia zadania publicznego 
w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2387P i 2507P              
– ul. Grunwaldzka i Wołczyńska                
w m. Plewiska, gm. Komorniki 

W dniu 01.03.2017 r. podpisano porozumienie z Miastem Poznań                   
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. Zakres zadania dotyczy opracowania 
dokumentów przedinwestycyjnych, w tym: 
1) koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla możliwych do 
zastosowania rozwiązań; 
2) programu funkcjonalno-użytkowego (PFU); 
3) studium wykonalności (SW) wraz z dokumentacją niezbędną do 
złożenia wniosku o wydanie decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przebudowy przedmiotowego węzła; dla 
zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego 
Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20”. 
W dniu 29.10.2018 r. zawarto aneks nr 1  a w dniu 20.12.2019 r. 
aneks nr 2, dotyczące przedłużenia terminu oraz przesunięcia 
dofinansowania między poszczególnymi latami powierzenia. Termin 
obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie 
realizacji. 
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2. 29.03.2017 r. XXVI/361/V/2017 zmiany uchwały  
Nr VIII/78/V/2015  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 17 czerwca 2015 r.  
w sprawie: powierzenia Gminie 
Swarzędz zadań publicznych                   
z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta 
zmienionej uchwałami                           
nr XI/13/V/2015                                       
z dnia 28 października 2015 r., 
XVI/212/V/2016                                       
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

W dniu 30.06.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Swarzędz 
dotyczące powierzenia Gminie Swarzędz zadań publicznych                               
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta.  Na podstawie uchwały w dniu  
30.06.2017 r. zawarto aneks nr 3, którym zaktualizowano długości 
dróg powierzonych w zarządzanie dróg powiatowych oraz dodano 
drogę powiatową - dawną drogę wojewódzką nr 433, która Uchwałą 

nr XIV/398/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 

stycznia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej 

na terenie powiatu poznańskiego, stała się drogą powiatową. 
W dniu 18.12.2019 r. zawarto aneks nr 4, którym zaktualizowano 
długości dróg powierzonych w zarządzanie dróg powiatowych                  
w związku z pozbawieniem części dróg powiatowych na terenie 
miasta dotychczasowej kategorii (Uchwały Rady Powiatu                          
w Poznaniu nr XII/138/VI/2019 i XII/139/VI/2019 z dnia                  
25.09.2019 r.) i zaliczeniem ich kategorii dróg gminnych. Termin 
obowiązywania porozumienia (Uchwała Nr XIV/175/2019 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 września 2019 r.) – bezterminowo. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

3. 29.03.2017 r. XXVI/369/V/2017 powierzenia Gminie Tarnowo 
Podgórne prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 1872P w m. Góra  
i Tarnowo Podgórne 

W dniu 19.04.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo 
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne. Zakres 
powierzonego zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej 
oraz przebudowy/ rozbudowy pasa drogowego w związku z budową 
ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra 
do ronda na skrzyżowaniu ul. 23 Października, ul. Poznańskiej,                       
ul. Solidarności i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym, gm. 
Tarnowo Podgórne. W dniu 11.05.2018 r. zawarto aneks nr 1,  
dotyczący przedłużenia terminu powierzenia, w dniu 11.12.2019 r. 
aneks nr 2, którym przedłużono termin powierzenia,  w dniu 
10.02.2020 r. aneks nr 3, korygujący numer drogi powiatowej. 



 

306 
 

Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie                          
w trakcie realizacji. 

4. 29.03.2017 r. XXVI/372/V/2017 powierzenia Gminie Tarnowo 
Podgórne prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2392P                           
w m. Lusówko 

W dniu 18.04.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo 
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2392P w m. Lusówko. Zakres powierzonego 
zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz 
przebudowy/rozbudowy pasa drogowego ul. Dopiewskiej na 
odcinku od ul. Szkolnej do ul. Tarnowskiej w m. Lusówko gm. 
Tarnowo Podgórne. W dniu 25.10.2018 r. zawarto aneks nr 1, 
którym przedłużono termin powierzenia,  w dniu 10.12.2019 r. aneks 
nr 2, ponownie przedłużający termin powierzenia. Termin 
obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

5. 26.04.2017 r. XXVII/385/V/2017 zmiany uchwały  
Nr XXV/349/V/2017  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 22 lutego 2017 r. 
w sprawie powierzenia Miastu 
Poznań prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2387P i 2507P 
 – ul. Grunwaldzka i Wołczyńska  
w m. Plewiska, gm. Komorniki 

W dniu 01.03.2017 r. podpisano porozumienie z Miastem Poznań                 
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. Zakres zadania dotyczy opracowania 
dokumentów przedinwestycyjnych, w tym: 
1) koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla możliwych do 
zastosowania rozwiązań; 
2) programu funkcjonalno-użytkowego (PFU); 
3) studium wykonalności (SW) wraz z dokumentacją niezbędną do 
złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przebudowy przedmiotowego węzła; dla 
zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego 
Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20”. 
Wprowadzane przedmiotową uchwałą zmiany nie zostały 
uwzględnione w porozumieniu. W dniu 29.10.2018 r. zawarto aneks 
nr 1 a w dniu 20.12.2019 r. aneks nr 2 w zakresie przedłużenia 
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terminu oraz przesunięcia dofinansowania między poszczególnymi 
latami powierzenia. Termin obowiązywania porozumienia  
– 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

6. 23.05.2017 r. XXVIII/391/V/2017 powierzenia Gminie Rokietnica 
prowadzenia zadania publicznego 
w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2424P                     
- ul. Pocztowa i ul. Golęcińska  
m. Rokietnica 

W dniu 21.06.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Rokietnica     
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową                  
nr 2424P – ul. Pocztowa i ul. Golęcińska m. Rokietnica. Zakres 
powierzonego zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej 
oraz przebudowy drogi powiatowej nr 2424P – ul. Pocztowej                             
i Golęcińskiej w m. Rokietnica, na odcinku od skrzyżowania dróg 
powiatowych ul. Szamotulskiej (DP nr 2400P) z ul. Pocztową                          
(DP 2424P) do drogi gminnej ul. Rolnej (działka nr ewid. 183/2)                        
w ramach zadania pn. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica”. Termin 
obowiązywania porozumienia – 31.12.2021 r. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

7. 23.05.2017 r. XXVIII/393/V/2017 powierzenia Gminie Swarzędz 
prowadzenia zadania publicznego  
w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2439P 

W dniu  30.05.2017 r. podpisano porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego                 
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2439P                          
w zakresie dotyczącym przebudowy ulicy Średzkiej na odcinku od 
torów kolejowych do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie. Termin 
obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

8. 23.05.2017 r. XXVIII/394/V/2017 powierzenia Gminie Buk 
prowadzenia zadania publicznego 
w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta Buk 

W dniu 05.06.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Buk, 
dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych 
miasta Buk. Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania przez 
gminę obowiązków zarządcy drogi wynikających z obowiązujących 
przepisów, w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na 
terenie miasta. W terminie późniejszym zawarty został aneks nr 1                 
z dnia 19.09.2018 r. korygujący nazwę ulic w związku z podjętą przez 
Radę Gminy Buk uchwałą zmieniającą nazwy ulic. Termin 
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obowiązywania porozumienia – bezterminowe. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

9. 23.05.2017 r. XXVIII/395/V/2017 powierzenia Gminie Stęszew 
prowadzenia zadania publicznego  
w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta Stęszew 

W dniu 01.06.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Stęszew, 
dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych 
miasta Stęszew. Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania 
przez gminę obowiązków zarządcy drogi wynikających                                             
z obowiązujących przepisów, w zakresie bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych na terenie miasta. Termin obowiązywania 
porozumienia – bezterminowe. Zadanie w trakcie realizacji. 

10. 23.05.2017 r. XXVIII/396/V/2017 powierzenia Gminie Puszczykowo 
prowadzenia zadania publicznego 
w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta 
Puszczykowo 

W dniu 02.06.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą 
Puszczykowo, dotyczące powierzenia prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi                               
w granicach administracyjnych miasta Puszczykowo. Zakres 
powierzonego zadania dotyczy wykonania przez gminę obowiązków 
zarządcy drogi wynikających z obowiązujących przepisów, w zakresie 
bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta.  
Termin obowiązywania porozumienia – bezterminowe. Zadanie       
w trakcie realizacji. 

11. 23.05.2017 r. XXVIII/399/V/2017 ustalenia stawek opłat  
za zajmowanie pasa drogowego 
dróg powiatowych na cele 
niezwiązane z potrzebami 
zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego 

Uchwała została uchylona uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu                       
Nr  XV/181/VI/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie  ustalenia stawek 
opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele 
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego. 

12. 21.06.2017 r. XXIX/405/V/2017 powierzenia Gminie Murowana 
Goślina prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach 

W dniu 23.06.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Murowana 
Goślina dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego                   
w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta Murowana Goślina. Zakres powierzonego 
zadania dotyczy wykonania przez gminę obowiązków zarządcy drogi 
wynikających z obowiązujących przepisów, w zakresie bieżącego 
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administracyjnych miasta 
Murowana Goślina 

utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta. W dniu 25.09.           
2017 r. zawarto aneks nr 1, którym skorygowano numer drogi 
powiatowej oraz aneks nr 2 z dnia 28.12.2017 r., wykreślający                 
z powierzenia drogi powiatowe na terenie miasta, które w oparciu     
o stosowne uchwały Rady Powiatu w Poznaniu i Rady Miejskiej            
w Murowanej Goślinie pozbawione zostały dotychczasowej 
kategorii i zaliczone zostały do kategorii dróg gminnych. Termin 
obowiązywania porozumienia – bezterminowe. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

13. 21.06.2017 r. XXIX/411/V/2017 zmiany uchwały  
Nr XIV/195/V/2016  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 24 lutego 2016 r.  
w sprawie powierzenia Gminie 
Kostrzyn prowadzenia zdania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2411P i 2441P 

W dniu  07.11.2016 r. podpisano porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego                     
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2411P i 2441P 
w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadnia pn. 
„Budowa układu drogowego  w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej 
i Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe                         
w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej 
E20 relacji Poznań - Warszawa”. Porozumienie obowiązywało do 
dnia 30.06.2017 r. W dniu 28 września 2017 r. zawarto porozumienie 
w sprawie kontynuacji realizacji zadania. 30.12.2017 r. zawarty 
został aneks nr 1 do porozumienia a w dniu 7 maja 2018 r. został 
zawarty aneks nr 2, wprowadzający finansowanie zadania przez 
Powiat oraz przedłużający termin jego realizacji do dnia 31.12.      
2021 r. Na podstawie uchwały w dniu 10 grudnia 2019 r. podpisano 
aneks nr 3, zwiększający finansowanie zadania przez Powiat. Zadanie 
w trakcie realizacji. 

14. 21.06.2017 r. XXIX/412/V/2017 udzielenia Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
dotacji celowej na poszerzenie 
drogi zbiorczej nr 1 planowanej 
jako nowy przebieg drogi 
powiatowej nr 2389P  

W dniu 11.10.2018 r. zawarte zostało pomiędzy Powiatem 
Poznańskim a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg 
Krajowych i Autostrad Porozumienie w sprawie udzielenia 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotacji celowej na 
poszerzenie drogi zbiorczej nr 1, planowanej jako nowy przebieg 
drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, projektowanej 
w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek 
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Głuchowo – Chomęcice, 
projektowanej w ramach zadania 
pn. „Budowa drogi S5 Poznań                
– Wrocław, odcinek Poznań  
– Wronczyn” 

Poznań – Wronczyn”. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie 
Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Poznaniu dofinansowania w formie dotacji celowej na 
realizację w roku 2019 zadania polegającego na poszerzeniu drogi 
zbiorczej nr 1 planowanej jako nowy przebieg drogi powiatowej nr 
2389P Głuchowo – Chomęcice, projektowanej w ramach zadania pn. 
„Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn”, 
zgodnie z wykonaną na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych                  
w Poznaniu (w oparciu o stosowne porozumienie z GDDKiA) 
dokumentacją projektową. Termin obowiązywania porozumienia – 
30.06.2019 r. W związku z odstąpieniem wykonawcy robót, 
przekazane w ramach ww. umowy środki, zostały zwrócone. 
W dniu 13.09.2019 r. zawarte zostało ze Skarbem Państwa – 
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i autostrad kolejne 
Porozumienie w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad dotacji celowej na poszerzenie drogi zbiorczej 
nr 1 planowanej jako nowy przebieg drogi powiatowej nr 2389P 
Głuchowo – Chomęcice, projektowanej w ramach zadania pn. 
„Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn”. 
Przedmiotem porozumienia jest udzielenie Skarbowi Państwa - 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu 
dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację w roku 2019 
zadania polegającego na poszerzeniu drogi zbiorczej nr 1 planowanej 
jako nowy przebieg drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – 
Chomęcice, projektowanej w ramach zadania pn. „Budowa drogi S5 
Poznań – Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn”, zgodnie                                   
z wykonaną na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu                     
(w oparciu o stosowne porozumienie z GDDKiA) dokumentacją 
projektową. W terminie późniejszym zawarto aneks nr 1 z dnia                          
13.12.2019 r., którym przedłużono termin wykorzystania dotacji do 
dnia 31.12.2019 r. i aneks nr 2 z dnia 19.12.2019 r., zwiększający 
dofinansowanie na realizację zadania. Termin obowiązywania 
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porozumienia – 31.12.2019 r. Część niewykorzystanych środków 
została zwrócona. Zadanie zostało zrealizowane.  

15. 28.06.2017 r. XXXI/430/V/2017 zmiany uchwały                             
Nr XXIX/405/V/2017  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 21 czerwca 2017 r.  
w sprawie powierzenia Gminie 
Murowana Goślina prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta 
Murowana Goślina  

W dniu 23.06.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Murowana 
Goślina, dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego                 
w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta Murowana Goślina. Zakres powierzonego 
zadania dotyczy wykonania przez gminę obowiązków zarządcy drogi, 
wynikających z obowiązujących przepisów, w zakresie bieżącego 
utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta. Na podstawie 
uchwały w dniu 25.09.2017 r. zawarto aneks nr 1, którym 
skorygowano numer drogi powiatowej. W terminie późniejszym 
został zawarty aneks nr 2 z dnia 28.12.2017 r., w którym wykreślono 
z powierzenia drogi powiatowe na terenie miasta, które w oparciu            
o stosowne uchwały Rady Powiatu w Poznaniu i Rady Miejskiej                        
w Murowanej Goślinie pozbawione zostały dotychczasowej 
kategorii i zaliczone zostały do kategorii dróg gminnych. Termin 
obowiązywania porozumienia – bezterminowe. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

16. 29.09.2017 r. XXXII/453/V/2017 powierzenia Gminie Kostrzyn 
prowadzenia zadania publicznego 
w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2514P i 2439P 

W dniu 8 grudnia 2017 r.  podpisano porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego                 
w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2514P 
i 2439P w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej 
oraz przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 2514P (ul. 
Czereśniowa i ul. Lipowa) i 2439P (ul. Lipowa) w m. Trzek. W dniu 31 
grudnia 2018 r. zawarto aneks nr 1 do porozumienia, przedłużający 
jego termin obowiązywania do dnia 31.12.2019 r. Na podstawie 
uchwały w dniu 20.12.2019 r. zawarto aneks nr 2 do porozumienia 
przedłużający termin realizacji zadania do dnia 31.12.2020 r. Zadanie 
w trakcie realizacji. 

17. 29.09.2017 r. XXXII/455/V/2017 zmiany uchwały  
Nr XXIX/405/V/2017 
Rady Powiatu w Poznaniu  

W dniu 23.06.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Murowana 
Goślina, dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego              
w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach 
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z dnia 21 czerwca 2017 r.  
w sprawie powierzenia Gminie 
Murowana Goślina prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta 
Murowana Goślina,  
zmienionej uchwałą  
Nr XXIX/430/V/2017  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.   

administracyjnych miasta Murowana Goślina. Zakres powierzonego 
zadania dotyczy wykonania przez gminę obowiązków zarządcy drogi 
wynikających z obowiązujących przepisów, w zakresie bieżącego 
utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta. Do porozumienia 
zawarty został w dniu 25.09.2017 r. nr 1, którym skorygowano 
numer drogi powiatowej. Na podstawie uchwały zawarty został 
aneks nr 2 z dnia 28.12.2017 r., w którym wykreślono z powierzenia 
drogi powiatowe na terenie miasta, które w oparciu o stosowne 
uchwały Rady Powiatu w Poznaniu i Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie, pozbawione zostały dotychczasowej kategorii i zaliczone 
zostały do kategorii dróg gminnych. Termin obowiązywania 
porozumienia – bezterminowe. Zadanie w trakcie realizacji. 

18. 25.10.2017 r. XXXIII/471/V/2017 powierzenia Gminie Tarnowo 
Podgórne prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2420P                           
– ul. Poznańska w m. Tarnowo 
Podgórne 

W dniu 15.01.2018 r. podpisano porozumienie z Gminą Tarnowo 
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2420P – ul. Poznańska w m. Tarnowo Podgórne.  
Zakres zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz 
przebudowy pasa drogowego w związku z budową chodnika na 
odcinku ul. Poznańskiej od ronda na wiadukcie nad drogą krajową          
nr 92 do ul. Rolnej w m. Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne. 
W dniu 17.09.2018 r. zawarto aneks nr 1, którym przedłużono termin 
powierzenia do 31.12.2019 r. a w dniu 10.12.2019 r. aneks nr 2, 
którym ponownie przedłużono termin powierzenia. Termin 
obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

19. 25.10.2017 r. XXXIII/474/V/2017 powierzenia Gminie Kórnik 
prowadzenia zadania publicznego 
w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta Kórnik 

W dniu 29.12.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Kórnik, 
dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych 
miasta Kórnik. Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania 
przez gminę obowiązków zarządcy drogi wynikających                                        
z obowiązujących przepisów, w zakresie bieżącego utrzymania dróg 
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powiatowych na terenie miasta. Termin obowiązywania 
porozumienia – bezterminowe. Zadanie w trakcie realizacji. 

20. 25.10.2017 r. XXXIII/477/V/2017 powierzenia Gminie Suchy Las 
prowadzenia zadania publicznego 
w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2428P  
– ul. Lipowa w m. Golęczewo 

W dniu 02.11.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Suchy Las              
w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 
2428P – ul. Lipowa w m. Golęczewo. Zakres powierzonego zadania 
dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz przebudowy pasa 
drogowego ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową 
do skrzyżowania z ul. Kwiatową i ul. Akacjową w m. Golęczewo, gm. 
Suchy Las. W dniu 19.12.2018 r. zawarto aneks nr 1, którym 
przedłużono termin powierzenia oraz wykorzystania środków 
finansowych  przyznanych z budżetu powiatu na ten cel a w dniu 
03.12.2019 r. aneks nr 2, którym przedłużono termin powierzenia 
oraz przyznano dofinansowanie na ten cel.  W całości wykorzystano  
przyznaną dotację. Termin obowiązywania porozumienia – 
31.12.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.   

21. 13.12.2017 r. XXXV/500/V/2017 powierzenia Gminie Kostrzyn 
prowadzenia zadania publicznego 
w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami 
powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta 
Kostrzyn 

W dniu 28.12.2017 r. podpisano porozumienie z Gminą Kostrzyn, 
dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych 
miasta Kostrzyn. Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania 
przez gminę obowiązków zarządcy drogi, wynikających                                       
z obowiązujących przepisów, w zakresie bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych na terenie miasta. Termin obowiązywania 
porozumienia – bezterminowe. Zadanie w trakcie realizacji. 

22. 13.12.2017 r. XXXV/501/V/2017 zmiany uchwały  
Nr XIV/195/V/2016  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 24 lutego 2016 r.  
w sprawie powierzenia Gminie 
Kostrzyn prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 

W dniu  07.11.2016 r. podpisano porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego  
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2411P i 2441P 
w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadnia pn. 
„Budowa układu drogowego  w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej 
i Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe  
w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej 
E20 relacji Poznań - Warszawa”. Porozumienie obowiązywało do 
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zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2411P i 2441P 

dnia 30.06.2017 r. W dniu 28 września 2017 r. zawarto porozumienie 
w sprawie kontynuacji realizacji zadania. W dniu 30.12.2017 r. 
zawarto aneks nr 1 do porozumienia a w dniu 7 maja 2018 r. aneks 
nr 2, wprowadzający finansowanie zadania przez Powiat oraz 
przedłużający termin jego realizacji do dnia 31.12.2021 r. Na 
podstawie uchwały w dniu 10 grudnia 2019 r. podpisano aneks nr 3, 
zwiększający finansowanie zadania przez Powiat.  Zadanie w trakcie 
realizacji. 

Uchwały podjęte w 2016 r., realizowane w 2019 r. 

L.p. Data sesji Nr uchwały Tytuł uchwały - w sprawie: Realizacja uchwały 

1. 24.02.2016 r. XIV/195/V/2016 powierzenia Gminie Kostrzyn 
prowadzenia zdania publicznego 
w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2411P i 2441P 

W dniu  07.11.2016 r. podpisano porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego                   
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2411P i 2441P 
w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadnia pn. 
„Budowa układu drogowego  w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej 
i Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe                     
w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej 
E20 relacji Poznań - Warszawa”. Porozumienie obowiązywało do 
dnia 30.06.2017 r. W dniu 28 września 2017 r. zawarto 
porozumienie w sprawie kontynuacji realizacji zadania. W dniu 
30.12.2017 r. zawarty został aneks nr 1 do porozumienia a 7 maja 
2018 r. został zawarty aneks nr 2, wprowadzający finansowanie 
zadania przez Powiat oraz przedłużający termin jego realizacji do 
dnia 31.12.2021 r. Na podstawie uchwały w dniu 10 grudnia 2019 r. 
podpisano aneks nr 3, zwiększający finansowanie zadania przez 
Powiat. Zadanie w trakcie realizacji. 

2. 27.04.2016 r. XVI/212/V/2016 zmiany uchwały  
Nr VIII/78/V/2015  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 17 czerwca 2015 r.  
w sprawie: powierzenia Gminie 
Swarzędz zadań publicznych  

W dniu 30.06.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Swarzędz 
dot. powierzenia Gminie Swarzędz zadań publicznych z zakresu 
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych 
miasta. Do porozumienia zawarto aneks nr 1 z dnia 01.12.2015 r. Na 
podstawie uchwały zawarto  w dniu 30.03.2017 r. aneks nr 2, którym 
zaktualizowano długości dróg. W dniu 30.06.2017 r. zawarto aneks 
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z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta 
zmienionej uchwałą                           
nr XI/13/V/2015  
z dnia 28 października 2015 r. 

nr 3, którym zaktualizowano długości powierzonych w zarządzanie 
dróg powiatowych oraz dodano drogę powiatową - dawną drogę 
wojewódzką nr 433, która Uchwałą nr XIV/398/16 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie 

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu 

poznańskiego, stała się drogą powiatową. W dniu 18.12.2019 r. 
zawarto aneks nr 4, aktualizujący długości powierzonych                                 
w zarządzanie dróg powiatowych w związku z pozbawieniem części 
dróg powiatowych na terenie miasta dotychczasowej kategorii 
(Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XII/138/VI/2019                                          
i XII/139/VI/2019 z dnia 25.09.2019 r.) i zaliczeniem ich do kategorii 
dróg gminnych. Termin obowiązywania porozumienia (Uchwała Nr 
XIV/175/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 września                    
2019 r.) – bezterminowo. Zadanie w trakcie realizacji. 

3. 29.06.2016 r. XIX/244/V/2016 powierzenia Gminie Komorniki 
prowadzenia zadania publicznego 
w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2412P  
- ul. Poznańska w m. Chomęcice 

W dniu 26.09.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Komorniki 
w sprawie  powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową            
Zakres zadania dotyczy wykonania  opracowania dokumentacji 
technicznej oraz przebudowy/rozbudowy ul. Poznańskiej w m. 
Chomęcice. Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2019 r. 
Zadanie zrealizowano. 

4. 19.10.2016 r. XXII/307/V/2016 powierzenia Gminie Komorniki 
prowadzenia zadań publicznych  
w zakresie zarządzania 
publicznymi drogami 
powiatowymi                                           
nr 2389P  
– ul. Stawna w m. Głuchowo  
oraz 2388P  
- ul. Bukowa w m. Walerianowo 

W dniu 8.11.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Komorniki               
w sprawie  powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2388P – ul. Bukowa w m. Walerianowo. Zakres 
zadania dotyczy wykonania  opracowania dokumentacji technicznej 
oraz budowy chodnika na odcinku ul. Bukowej w m. Walerianowo, 
gm. Komorniki o długości ok. 1,3 km. Zawarto aneks nr 1 z dnia 
18.11.2019 r., którym przedłużono termin powierzenia zadania do 
dnia 31.12.2021 r. Termin obowiązywania porozumienia – 
31.12.2021 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
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W dniu 9.11.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Komorniki                
w sprawie  powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2389P – ul. Stawna w m. Głuchowo. Zakres zadania 
dotyczy wykonania opracowania dokumentacji technicznej dla 
budowy chodnika na odcinku ul. Stawnej w m. Głuchowo, gm. 
Komorniki o długości ok. 0,25 km. Termin obowiązywania 
porozumienia – 31.12.2019 r. Zadanie zrealizowano.  

5. 23.11.2016 r. XXIII/323/V/2016 w sprawie powierzenia Gminie 
Suchy Las prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie 
zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2061P i 2427P 

W dniu 25.11.2016 r.  podpisano porozumienie z Gminą Suchy Las 
w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 
2061P. Zakres zadania dotyczy wykonania opracowania 
dokumentacji technicznej oraz budowy ścieżki rowerowej w ciągu 
ul. Dworcowej na odcinku od drogi S11 do ul. Tysiąclecia w m. 
Golęczewo. W dniu 18.10.2018 r. zawarto aneks nr 1, którym 
przedłużono termin powierzenia do 31.12.2019 r. a w dniu 
20.12.2019 r. aneks nr 2, którym ponownie przedłużono termin 
powierzenia. Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 
W dniu 28.11.2016 r. podpisano porozumienie z Gminą Suchy Las  
w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową              
nr 2427P. Zakres zadania dotyczy wykonania opracowania 
dokumentacji technicznej oraz budowy ścieżki rowerowej w ciągu 
ul. Dworcowej na odcinku od drogi S11 w m. Chludowo do ul. 
Szkolnej w m. Zielątkowo. W dniu 19.10.2018 r. zawarto aneks nr 1, 
którym przedłużono termin powierzenia do 31.12.2019 r. a w dniu 
20.12.2019 r. aneks nr 2, którym ponownie przedłużono termin 
powierzenia. Termin obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 
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6. 14.12.2016 r. XXIV/333/V/2016 zmiany uchwały  
Nr XLII/413/IV/2014  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 27 sierpnia 2014 r.  
w sprawie powierzenia Gminie 
Rokietnica zadań zarządzania 
publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2424P 
w m. Kiekrz oraz 2425P  
w m. Rokietnica  
i w m. Rostworowo  
zmienionej uchwałą 
Rady Powiatu  
Nr XIII/176/V/2015  
z dnia 16 grudnia 2015 r.  

W dniu 15.09.2014 r. podpisano porozumienie z Gminą Rokietnica 
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową. 
Zakres powierzonego zadania dotyczy: 
1) opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika 
przy drodze powiatowej nr 2425P na odcinku od przejazdu 
kolejowego na ul. Kolejowej w m. Rokietnica do skrzyżowania                     
ul. Rokietnickiej z ul. Modrzewiową w m. Rostworowo,  
2) opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika 
przy drodze powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. 
Kierskiej od S11 do ul. Leśnej. Zawarty został w dniu 22.12.2015 r. 
aneks  nr 1, którym zmieniono termin powierzenia dla zadania 1) do 
31.12.2015 r., a dla zadania 2) pozostawiono bez zmian tj. 
31.12.2016 r. Na podstawie uchwały  zawarty został  w dniu 
22.12.2016 r. aneks  nr 2, którym zmieniono termin powierzenia dla 
zadania 2) do dnia 31.12.2018 r. W  dniu 21.12.2018 r. zawarto 
aneks  nr 2, którym zmieniono termin powierzenia dla zadania 2 do 
dnia 31.12.2020 r. Termin obowiązywania porozumienia – do 
31.12.2020 r. 
Zadanie 1) zostało zrealizowane w 2015 r. i rozliczone. 
Zadanie 2) w trakcie realizacji. 

Uchwały podjęte w 2015 r., realizowane w 2019 r. 

L.p. Data sesji Nr uchwały Tytuł uchwały - w sprawie: Realizacja uchwały 

1. 17.06.2015 r. VIII/78/V/2015 powierzenia Gminie Swarzędz 
zadań publicznych z zakresu 
zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta  

W dniu 30.06.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Swarzędz 
dotyczące powierzenia Gminie Swarzędz zadań publicznych              
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta.  Do porozumienia został zawarty: 
-  w dniu 01.12.2015 r. aneks nr 1.,  którym zaktualizowano długości 
dróg; w dniu 30.03.2017 r. aneks nr 2, którym zaktualizowano 
długości dróg; w dniu 30.06.2017 r. zawarto aneks nr 3, którym 
zaktualizowano długości powierzonych w zarządzanie dróg 
powiatowych oraz dodano drogę powiatową - dawną drogę 
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wojewódzką nr 433, która Uchwałą nr XIV/398/16 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu 
poznańskiego, stała się drogą powiatową; w dniu 18.12.2019 r. 
zawarto aneks nr 4, którym zaktualizowano długości powierzonych 
w zarzadzanie dróg powiatowych w związku z pozbawieniem części 
dróg powiatowych na terenie miasta dotychczasowej kategorii 
(Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XII/138/VI/2019                                         
i XII/139/VI/2019 z dnia 25.09.2019 r.) i zaliczeniem ich kategorii 
dróg gminnych Termin obowiązywania porozumienia (Uchwała Nr 
XIV/175/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 września                  
2019 r.) – bezterminowo. Zadanie w trakcie realizacji. 

2. 26.08.2015 r. IX/94/V/2015 powierzenia Gminie Rokietnica 
prowadzenia zadania 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2400P 

W dniu 23.12.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Rokietnica 
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą. Zakres 
powierzonego zadania dotyczy  opracowania dokumentacji 
technicznej oraz budowy chodnika  w m. Bytkowo, ul. Obornicka na 
odcinku od ul. Porzeczkowej do ul. Pawłowickiej. Termin 
obowiązywania porozumienia – 31.12.2019 r. Wystąpiono do gminy 
o rozliczenie  powierzonego zadania. 

3. 28.10.2015 r. XI/130/V/2015 zmiany uchwały  
nr VIII/78/V/2015  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 17 czerwca 2015 r.  
w sprawie: powierzenia 
Gminie Swarzędz zadań 
publicznych z zakresu 
zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta  

W dniu 30.06.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Swarzędz 
dotyczący powierzenia Gminie Swarzędz zadań publicznych                              
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta. Na podstawie uchwały został zawarty                  
w dniu 01.12.2015 r. aneks nr 1, którym zaktualizowano długości 
dróg. Do porozumienia zostały zawarte także aneksy: 
- w dniu 30.03.2017 r. aneks nr 2, którym zaktualizowano długości 
dróg; w dniu 30.06.2017 r. aneks nr 3, którym zaktualizowano 
długości powierzonych w zarządzanie dróg powiatowych oraz 
dodano drogę powiatową - dawną drogę wojewódzką nr 433, która 
Uchwałą nr XIV/398/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego                       

z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi 
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wojewódzkiej na terenie powiatu poznańskiego, stała się drogą 
powiatową; w dniu 18.12.2019 r. aneks nr 4, którym zaktualizowano 
długości powierzonych w zarządzanie dróg powiatowych w związku 
z pozbawieniem części dróg powiatowych na terenie miasta 
dotychczasowej kategorii (Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu                  
nr XII/138/VI/2019 i XII/139/VI/2019 z dnia 25.09.2019 r.)                         
i zaliczeniem ich kategorii dróg gminnych Termin obowiązywania 
porozumienia (Uchwała Nr XIV/175/2019 Rady Miejskiej                         
w Swarzędzu z dnia 24 września 2019 r.) – bezterminowo. Zadanie 
w trakcie realizacji. 

4. 16.12.2015 r. XIII/170/V/2015 zmiany uchwały                               
Nr IX/94/V/2015                           
Rady Powiatu w Poznaniu                 
z dnia 26 sierpnia 2015 r.                      
w sprawie powierzenia Gminie 
Rokietnica prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie 
zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2400P 

W dniu 23.12.2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Rokietnica 
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą. Zakres 
powierzonego zadania dotyczy opracowania dokumentacji 
technicznej oraz budowy chodnika w m. Bytkowo, ul. Obornicka na 
odcinku od ul. Porzeczkowej do ul. Pawłowickiej. Termin 
obowiązywania porozumienia – 31.12.2019. Wystąpiono do gminy 
o rozliczenie  powierzonego zadania. 

5. 16.12.2015 r.   XIII/176/V/2015 zmiany uchwały                                    
Nr XLII/413/IV/2014                        
Rady Powiatu w Poznaniu                   
z dnia 27 sierpnia 2014 r.                                
w sprawie powierzenia Gminie 
Rokietnica zadań zarządzania 
publicznymi drogami 
powiatowymi nr 2424P 
w m. Kiekrz  
oraz 2425P w m. Rokietnica                                   
i w m. Rostworowo  
 

W dniu 15.09.2014 r. podpisano porozumienie z Gminą Rokietnica 
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową. 
Zakres powierzonego zadania dotyczy: 
1) opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika 
przy drodze powiatowej nr 2425P na odcinku od przejazdu 
kolejowego na ul. Kolejowej w m. Rokietnica do skrzyżowania            
ul. Rokietnickiej z ul. Modrzewiową w m. Rostworowo,  
2) opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika 
przy drodze powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku                                 
ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej. 
Zawarty został w dniu 22.12.2015 r. aneks  nr 1, którym zmieniono 
termin powierzenia dla zadania 1) do 31.12.2015 r., a dla zadania 2) 
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pozostawiono bez zmian tj. 31.12.2016 r. Na podstawie uchwały  
zawarty został  w dniu  22.12.2016 r. aneks  nr 2, którym zmieniono 
termin powierzenia dla zadania 2) do dnia 31.12.2018 r. W dniu 
21.12.2018 r. aneks  nr 2, którym zmieniono termin powierzenia dla 
zadania 2 do dnia 31.12.2020 r. Termin obowiązywania 
porozumienia – 31.12.2020 r. 
Zadanie 1) zostało zrealizowane w 2015 r. i rozliczone. 
Zadanie 2) w trakcie realizacji. 

Uchwały podjęte w 2014 r., realizowane w 2019 r. 

L.p. Data sesji Nr uchwały Tytuł uchwały - w sprawie: Realizacja uchwały 

1. 27.08.2014 r. XLII/413/IV/2014 powierzenia Gminie Rokietnica 
zadań zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi                         
nr 2424P 
w m. Kiekrz oraz 2425P  
w m. Rokietnica  
i w m. Rostworowo  
 

W dniu 15.09.2014 r. podpisano porozumienie z Gminą Rokietnica 
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową. 
Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania: 
1) opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika 
przy drodze powiatowej nr 2425P na odcinku od przejazdu 
kolejowego na ul. Kolejowej w m. Rokietnica do skrzyżowania ul. 
Rokietnickiej z ul. Modrzewiową w m. Rostworowo,  
 
2) opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika 
przy drodze powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. 
Kierskiej od S11 do ul. Leśnej. W dniu 22.12.2015 r. zawarto aneks  
nr 1, którym zmieniono termin powierzenia dla zadania 1) do 
31.12.2015 r., a dla zadania 2) termin pozostawiono bez zmian tj. 
31.12.2016 r. W dniu 22.12.2016 r. zawarto aneks  nr 2, którym 
zmieniono termin powierzenia dla zadania 2) do dnia 31.12.2018 r. 
W  dniu 21.12.2018 r. zawarto  aneks  nr 2, którym zmieniono termin 
powierzenia dla zadania 2) do dnia 31.12.2020 r. Termin 
obowiązywania porozumienia – 31.12.2020 r. 
Zadanie 1) zostało zrealizowane w 2015 r. i rozliczone. 
Zadanie 2) w trakcie realizacji. 
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Uchwały podjęte w 2005 r., realizowane w 2019 r. 

L.p. Data sesji Nr uchwały Tytuł uchwały - w sprawie: Realizacja uchwały 

1.  26.04.2005 r. XXVIII/255/II/2005  powierzenia Gminie Mosina 
zadań publicznych z zakresu 
zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta  

W dniu 02.04.2009 r. podpisano porozumienie z Gminą Mosina 
dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych 
miasta Mosina. Zakres powierzonego zadania dotyczy wykonania 
przez gminę obowiązków zarządcy drogi wynikających                                        
z obowiązujących przepisów, w zakresie bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych na terenie miasta. Termin obowiązywania 
porozumienia – bezterminowe. Zadanie w trakcie realizacji. 

2. 26.04.2005 r. XXVIII/257/II/2005  powierzenia Gminie 
Pobiedziska zadań publicznych 
z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach 
administracyjnych miasta  

W dniu 11.07.2007 r. podpisano porozumienie z Gminą Pobiedziska, 
dotyczące powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych 
miasta Pobiedziska. Zakres powierzonego zadania dotyczy 
wykonania przez gminę obowiązków zarządcy drogi wynikających                                 
z obowiązujących przepisów, w zakresie bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych na terenie miasta. Do porozumienia zawarty został      
w dniu 21.11.2008 r. aneks, którym doprecyzowane zostały warunki 
przekazywania środków finansowych na zadania remontowe. 
W dniu 23.01.2014 r. zawarto aneks nr 2, którym zmieniono numer 
konta gminy, na które należy przekazywać środki finansowe. 
W dniu 30 października 2019 r. Rada Powiatu w Poznaniu podjęła  
Uchwałę Nr XIII/151/VI/2019 w sprawie powierzenia Gminie 
Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych 
miasta Pobiedziska, która uchyliła niniejszą uchwałę.  
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Zadania z zakresu komunikacji i transportu publicznego 

 

L.p. 

 

Data sesji 

 

Nr uchwały 

 

Tytuł uchwały - w sprawie: 

 

Realizacja uchwały 

1. 20.02.2019 r. IV/51/VI/2019 udzielenie gminie Swarzędz 
pomocy finansowej  
na realizację zadania 
publicznego polegającego na 
organizacji i obsłudze linii 
komunikacyjnej 485 na trasie 
Swarzędz – Jasin – Biskupice 
- Pobiedziska 

Realizacja przedmiotowego zadania wynika z Planu Zrównoważonego 
Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2025, 
przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 
czerwca 2014 roku. W ramach realizacji uchwały zawarto  w dniu 
21.02.2019r. porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej                                   
z przeznaczeniem na utrzymanie autobusowej linii komunikacyjnej nr 485 
Swarzędz – Jasin -Biskupice Pobiedziska. Przekazana dotacja została     
w całości wykorzystana przez dotowaną Gminę. Zadanie zostało 
zrealizowane. 

2. 27.03.2019 r. V/62/VI/2019 powierzenie Gminie 
Swarzędz realizacji zadań 
związanych z obsługą 
weekendowej linii 
autobusowej łączącej 
Swarzędz z gminami Powiatu 
Poznańskiego położonymi 
wokół Puszczy Zielonka, 
umożliwiającej przejazd 
większych grup rowerzystów 
i turystów 

Realizacja przedmiotowego zadania wynika z Planu Zrównoważonego 

Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2025, 

przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 

czerwca 2014 roku. W ramach realizacji uchwały zawarto  w dniu 

26.04.2019r.  porozumienie. Wynikające z jego zapisów, transze dotacji 

w 2019 r. zostały zrealizowane terminowo tj.: 09.05.2019 r., 25.07.2019 r.  

Linia funkcjonowała w okresie 01.05.04 - 13.10.2019 r. W ciągu całego 
okresu porozumienia autobusy zrealizowały łącznie 29.061,00 km. W tym 
czasie autobusy przewiozły 2.845 pasażerów i 487 rowery. Koszt 
funkcjonowania linii wyniósł 218.912,41 zł. Zadanie zostało zrealizowane. 

3.  V/63/VI/2019 powierzenie Gminie Mosina 
realizacji zadań związanych       
z obsługą weekendowej linii 
autobusowej łączącej 
dworzec kolejowy w Mosinie 
z siedzibą Wielkopolskiego 
Parku Narodowego                       
i Pałacem w Rogalinie, 

Realizacja przedmiotowego zadania wynika z Planu Zrównoważonego 
Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2025, 
przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 
czerwca 2014 roku. W ramach realizacji uchwały zawarto  w dniu          
30.04.2019 r.  porozumienie. Wynikająca  z zapisów porozumienia, transza 
dotacji na  2019 r. została zrealizowana terminowo : 09.05.2019 r. Linię 
uruchomiono w okresie 01.05.04 - 13.10.2019 r. W ciągu całego okresu 
porozumienia autobusy zrealizowały łącznie 13.723,00 km. W tym czasie 
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umożliwiającej przejazd 
większych grup rowerzystów 
i turystów 

autobusy przewiozły 740 pasażerów i 34 rowery. Koszt funkcjonowania linii 
wyniósł 89.134,93 zł. Zadanie zostało zrealizowane. 

4.  V/64/VI/2019 powierzenia Gminie Mosina 
pomocy finansowej na 
realizację zdania publicznego 
polegającego na organizacji    
i obsłudze linii 
komunikacyjnej 699 na trasie 
Mosina-Puszczykowo-Kórnik 

Realizacja przedmiotowego zadania wynika z Planu Zrównoważonego 
Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2025, 
przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 
czerwca 2014 roku. W ramach realizacji uchwały zawarto  w dniu 15.04.    
2019 r. porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej                   
z przeznaczeniem na utrzymanie autobusowej linii komunikacyjnej nr 699 
Mosina-Puszczykowo-Kórnik. Wynikająca z zapisów porozumienia płatność, 
transza została zrealizowana  w terminie: 21.05.2019 r. W dniu                        
27.01.2020 r. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji                       
w wysokości 129,87 zł. Zadanie zostało zrealizowane. 

5. 19.06.2019 r. IX/92/VI/2019 udzielenia Województwu 
Wielkopolskiemu pomocy                                
finansowej na rekompensaty 
dla operatora publicznego 
transportu zbiorowego         
w ramach realizacji zadania 
publicznego pn.                       
„ Wzmocnienie 
wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich  
na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej 
poprzez zwiększenie ilości 
połączeń kolejowych  
-dofinansowanie Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM)” 

W dniu 31 maja 2019 r. Województwo Wielkopolskie złożyło wniosek                            
o  dotację celową na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich 
kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji 
Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – 
dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”, motywując 
swoją propozycję  wystąpieniem zmian czynników mających wpływ na 
dotychczasowe, szacunkowe wyliczenia wysokości dotacji celowej 
niezbędnej do realizacji połączeń, będących przedmiotem ww. 
porozumienia takich jak: koszty uruchomienia pociągów, przychody 
taryfowe oraz liczba jednostek samorządu terytorialnego współfinansująca 
przedmiotowe zadanie; wynikającymi z obsługi nowego odcinka: Poznań 
Główny - Poznań Garbary - Poznań Wschód – Ligowiec - Kobylnica - Biskupice 
Wielkopolskie - Promno - Pobiedziska Letnisko - Pobiedziska – Lednogóra – 
Fałkowo – Pierzyska – Gniezno (linia komunikacyjna Poznań Główny -  
Mogilno). Zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r. z przyczyn opisanych 
w poz. 18  tabeli. 

6.  IX/93/VI/2019 zmiany uchwały  
Nr XLI/587/V/2018  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.  

W dniu 31 maja 2019 r. Województwo Wielkopolskie złożyło wniosek                            
o zmianę wysokości dotacji celowej ustalonej w umowie z Powiatem 
Poznańskim nr DT/III/136/2018 z dnia 6 września 2018 r., przeznaczonej na 
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w sprawie udzielenia 
Województwu 
Wielkopolskiemu pomocy                                
finansowej na rekompensaty 
dla operatora publicznego 
transportu zbiorowego         
w ramach realizacji zadania 
publicznego pn.                       
„ Wzmocnienie 
wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich  
na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej 
poprzez zwiększenie ilości 
połączeń kolejowych  
-dofinansowanie Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM)” 

zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów 
pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez 
zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej (PKM)”, motywując swoją propozycję  wystąpieniem zmian 
czynników mających wpływ na dotychczasowe, szacunkowe wyliczenia 
wysokości dotacji celowej niezbędnej do realizacji połączeń będących 
przedmiotem ww. porozumienia takich jak: koszty uruchomienia pociągów, 
przychody taryfowe oraz liczba JST współfinansująca przedmiotowe 
zadanie; wynikającymi z wydłużenia obsługiwanego odcinka: Poznań 
Główny – Poznań Garbary – Poznań Wschód – Poznań Antoninek – Swarzędz 
o kolejny odcinek Swarzędz – Paczkowo – Kostrzyn Wielkopolski. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

7. 25.09.2019 r. XII/140/VI/2019 zawarcia porozumienia  
przez Powiat Poznański  
z Powiatem Obornickim, 
Powiatem Międzychodzkim, 
Powiatem Nowotomyskim, 
Powiatem Kościańskim, 
Powiatem Śremskim oraz 
Miastem Poznań jako 
miastem na prawach 
powiatu dotyczącego 
powierzenia Powiatowi 
Poznańskiemu przez Powiat 
Obornicki, Powiat 
Międzychodzki, Powiat 
Nowotomyski, Powiat 

W dniu 7 marca 2019 roku Prezydent Miasta Poznania poinformował 
wszystkich starostów, burmistrzów i wójtów, na terenie których działa PKS 
Poznań S.A., że jako właściciel spółki zmuszony jest podjąć decyzję o jej 
likwidacji, z uwagi na stałe ponoszenie strat. Tym samym z dniem 1 lipca 
2019 roku, PKS Poznań miał zlikwidować wszystkie swoje połączenia. W toku 
kolejnych spotkań, część powiatów i gmin obsługiwanych przez PKS Poznań 
zadeklarowała chęć powołania celowego związku powiatowo-gminnego, 
który w przyszłości przejąłby nieodpłatnie akcje poznańskiego PKS tak, aby 
spółka została operatorem wewnętrznym w rozumieniu Rozporządzenia WE 
nr 1370/2007. Do chwili powołania związku koniecznym stało się podpisanie 
w dniu 26.09.2019 r. porozumienia międzypowiatowego nr 
1.TP.7140.7.2019, celem utrzymania dotychczasowej sieci linii 
autobusowych o charakterze publicznym, szczególnie w korytarzach 
pozbawionych dostępu do linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Takie 
rozwiązanie umożliwia zapewnienie podobnego standardu funkcjonowania 
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Kościański, Powiat Śremski 
oraz Miasto Poznań zadania 
organizacji przewozów                    
o charakterze użyteczności 
publicznej w zakresie 
publicznego transportu 
zbiorowego w powiatowych 
przewozach pasażerskich 

transportu zbiorowego na całym obszarze Metropolii Poznań i w obszarach 
przylegających. Utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej ważne jest także 
z uwagi na konieczność ograniczenia liczby miejscowości nie obsługiwanych 
transportem zbiorowym, aby zapobiec wykluczeniu transportowemu 
mieszkańców poszczególnych gmin. Zlecenie realizacji zadań przewozowych 
spółce PKS Poznań S.A. odbyło się  w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym. Główną przesłanką podjęcia się przez 
Powiat Poznański funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, 
była konieczność co najmniej utrzymania obecnego udziału podróży 
realizowanych transportem zbiorowym. Chodzi także o zapewnienie 
dojazdu do zakładów pracy i szkół zlokalizowanych na terenie powiatu 
osobom, nie posiadającym dostępu do samochodu i dojeżdżających 
zarówno z gmin powiatu poznańskiego, jak i z powiatów sąsiednich                                      
i z Poznania. Utrzymanie istniejącej sieci autobusowej powinno ograniczać 
natężenie ruchu na drogach powiatowych na obecnym poziomie. Zadanie             
w trakcie realizacji. 

8.  XII/141/VI/2019 udzielenia Gminie 
Kleszczewo pomocy 
finansowej na realizację 
zadania publicznego 
polegającego na organizacji              
i obsłudze linii 
komunikacyjnej 489  
na terenie Kleszczewo 
- Siekierki Wlk. 
- Gowarzewo  - Swarzędz 

Realizacja przedmiotowego zadania wynika z Planu Zrównoważonego 
Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2025, 
przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu  
18 czerwca 2014 roku. W ramach realizacji uchwały zawarto w dniu                     
01.10.2019 r. porozumienie w sprawie udzielenia Gminie Kleszczewo 
pomocy finansowej na realizację  zadania polegającego na organizacji                              
i obsłudze linii komunikacyjnej 489 na trasie Kleszczewo - Siekierki Wlk. – 
Gowarzewo – Swarzędz (na podstawie uchwały Nr XII/141/VI/2019 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 25.09.2019 r. 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). Wynikająca z zapisów 
porozumienia  transza, została zrealizowana terminowo w dniu 22.10.             
2019 r. Gmina w sprawozdaniu złożonym w dniu 28.01.2020 r. oświadczyła, 
że wykorzystała w całości przekazaną dotację zgodnie z przeznaczeniem. 
Zadanie zostało zrealizowane. 
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9. 30.10.2019 r. XIII/146/VI/2019 ustalenia wysokości opłat  
za usuwanie                                    
i przechowywanie                         
na parkingach strzeżonych 
pojazdów usuniętych z dróg 
oraz kosztów powstałych            
w wyniku wydania dyspozycji 
usunięcia, a następnie 
odstąpienia od usunięcia 
pojazdu 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 18.11.2019 r. pod poz. 9694. 

10.  XIII/153/VI/2019 zmiany uchwały  
Nr XII/140/VI/2019  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 25 września 2019 roku          
w sprawie zawarcia 
porozumienia przez Powiat 
Poznański z Powiatem 
Obornickim, Powiatem 
Międzychodzkim, Powiatem 
Nowotomyskim, Powiatem 
Kościańskim, Powiatem 
Śremskim oraz Miastem 
Poznań jako miastem           
na prawach powiatu 
dotyczącego powierzenia 
Powiatowi Poznańskiemu 
przez Powiat Obornicki, 
Powiat Międzychodzki, 
Powiat Nowotomyski, 
Powiat Kościański, Powiat 
Śremski oraz Miasto Poznań 
zadania organizacji 

Zmiana uchwały uwarunkowana była przystąpieniem  z opóźnieniem 
Powiatu Grodziskiego do porozumienia międzypowiatowego nr 
1.TP.7140.7.2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi 
Poznańskiemu organizacji linii autobusowych o charakterze powiatowym. 
Uchwała skutkowała zawarciem kolejnego porozumienia nr 
10.TP.7140.7.2019 z dnia 4.11.2019 r. Zadanie w trakcie realizacji. 
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przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej             
w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego                    
w powiatowych przewozach 
pasażerskich 

11. 20.11.2019 r. XIV/160/VI/2019 zmiany uchwały  
Nr XLI/587/V/2018  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.  
w sprawie udzielenia 
Województwu 
Wielkopolskiemu pomocy                                
finansowej na rekompensaty 
dla operatora publicznego 
transportu zbiorowego         
w ramach realizacji zadania 
publicznego pn.                       
„Wzmocnienie 
wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich  
na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej 
poprzez zwiększenie ilości 
połączeń kolejowych  
-dofinansowanie Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM)” 

Pismem z dnia 9 października 2019 r. Województwo Wielkopolskie wystąpiło             
o zmianę wysokości dotacji celowej ustalonej w umowie z Powiatem 
Poznańskim nr DT/lll/136/2018 z dnia 6 września 2018 r., przeznaczonej na 
zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich 
na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości 
połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
(PKM)", motywując swoją propozycję wydłużeniem linii relacji Poznań – 
Kostrzyn Wlkp. o kolejny odcinek Kostrzyn Wielkopolski- Gułtowy - Nekla - 
Podstolice - Września (linia komunikacyjna Poznań Główny - Kutno)                                    
i zwiększeniem ilości połączeń na tym odcinku. W dniu 20 listopada 2019 r. 
Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę Nr XIV/160/VI/2019 uwzględniającą 
wniosek Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotowa uchwała została 
zmieniona na prośbę Województwa Wielkopolskiego - uchwałą Rady Powiatu                            

w Poznaniu Nr XV/189/VI/2019 z dnia 18.12.2019 r. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

12.  XIV/161/VI/2019 udzielenia Województwu 
Wielkopolskiemu pomocy                                
finansowej na rekompensaty 
dla operatora publicznego 
transportu zbiorowego         
w ramach realizacji zadania 

Pismem z dnia 9 października 2019 r. Województwo Wielkopolskie wystąpiło 
do powiatów i gmin położonych wzdłuż linii 354 o udzielenie dotacji celowej na 
realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów 
pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez 
zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej (PKM)", motywując swoją propozycję zwiększeniem ilości 
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publicznego pn.                       
„ Wzmocnienie 
wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich  
na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej 
poprzez zwiększenie ilości 
połączeń kolejowych  
-dofinansowanie Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM)” 

połączeń na nowo uruchamianym odcinku: Poznań Główny - Poznań 
Podolany - Poznań Strzeszyn - Złotniki Grzybowe - Złotniki - Złotkowo - 
Golęczewo - Chludowo - Wargowo - Bogdanowo - Oborniki Wielkopolskie 
Miasto – Rożnowo - Parkowo - Rogoźno Wielkopolskie (linia komunikacyjna 
Poznań Główny - Piła). 
W dniu 20 listopada 2019 r. Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę                     
Nr XIV/161/VI/2019 uwzględniającą powyższy wniosek Województwa 
Wielkopolskiego.  Przedmiotowa uchwała została skorygowana na prośbę 
Województwa Wielkopolskiego - uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr 

XV/190/VI/2019 z dnia 18.12.2019 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

13. 18.12.2019 r. XV/180/VI/2019 zmiany uchwały                     
Nr XIII/146/VI/2019                       
w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usuwanie                                    
i przechowywanie                         
na parkingach strzeżonych 
pojazdów usuniętych z dróg 
oraz kosztów powstałych            
w wyniku wydania dyspozycji 
usunięcia, a następnie 
odstąpienia od usunięcia 
pojazdu 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 30.12.2019 r. pod poz. 11349. 

14.  XV/187/VI/2019 udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Dopiewo   
z przeznaczeniem  
na dofinansowanie 
połączenia autobusowego  
do Domu Pomocy Społecznej 

Realizacja przedmiotowego zadania wynika z Planu Zrównoważonego 

Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2025, 

przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu         

18 czerwca 2014 roku. W ramach realizacji uchwały zawarto umowę w dniu 

02.01.2019 r. o udzielenie pomocy finansowej Gminie Dopiewo w formie 

dotacji celowej na rekompensaty dla operatorów publicznego transportu 

zbiorowego obsługujących linie publicznego transportu zbiorowego, 

dojeżdżające do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w 2020 roku.  

Zadanie jest w trakcie realizacji. 
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15.  XV/188/VI/2019 zmiany uchwały  
Nr XII/140/VI/2019  
Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 25 września 2019 r.                
w sprawie zawarcia 
porozumienia przez Powiat 
Poznański z Powiatem 
Obornickim, Powiatem 
Międzychodzkim, Powiatem 
Nowotomyskim, Powiatem 
Kościańskim, Powiatem 
Śremskim oraz Miastem 
Poznań jako miastem           
na prawach powiatu 
dotyczącego powierzenia 
Powiatowi Poznańskiemu 
przez Powiat Obornicki, 
Powiat Międzychodzki, 
Powiat Nowotomyski, 
Powiat Kościański, Powiat 
Śremski oraz Miasto Poznań 
zadania organizacji 
przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej                     
w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego                    
w powiatowych przewozach 
pasażerskich 

Zmiana uchwały uwarunkowana była późniejszym przystąpieniem Powiatu 

Szamotulskiego do porozumienia międzypowiatowego nr 1.TP.7140.7.2019 

z dnia 26.09.2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu 

organizacji linii autobusowych o charakterze powiatowym. Uchwała 

skutkowała podpisaniem w dniu 7.01.2020 r. aneksu do ww. porozumienia. 

Zadanie w trakcie realizacji. 

16.  XV/189/VI/2019 zmiany uchwały  
Nr XLI/587/V/2018  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.  

W dniu 3 grudnia 2019 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu złożył wniosek o wprowadzenie korekty                          
w wielkości dofinansowania usług przewozowych na linii Poznań – Września, 
uwzględniającej nowe stawki pracy przewozowej  oraz wielkości wpływów ze 
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w sprawie udzielenia 
Województwu 
Wielkopolskiemu pomocy                                
finansowej na rekompensaty 
dla operatora publicznego 
transportu zbiorowego         
w ramach realizacji zadania 
publicznego pn.                       
„ Wzmocnienie 
wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich  
na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej 
poprzez zwiększenie ilości 
połączeń kolejowych  
-dofinansowanie Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM)” 

sprzedaży biletów. Po uwzględnieniu wniosku, Powiat Poznański zwiększył 
wielkość dofinansowania w latach 2018 – 2022 na rekompensaty przyznane 
przez UMWW operatorowi PKM na odcinku Poznań Główny - Września do 

kwoty 652.943,70 zł.  Aneks nr 3 do umowy z UMWW DT.III.136.2018 zawarto 

w dniu 20.12.2019 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

17.  XV/190/VI/2019 zmiany uchwały  
Nr XIV/161/VI/2019                   
z dnia 20 listopada 2019 r.              
w sprawie udzielenia 
Województwu 
Wielkopolskiemu pomocy           
finansowej na rekompensaty 
dla operatora publicznego 
transportu zbiorowego         
w ramach realizacji zadania 
publicznego pn.                       
„ Wzmocnienie 
wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich  

W dniu 3 grudnia 2019 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu złożył wniosek o wprowadzenie 
korekty w wielkości dofinansowania usług przewozowych na linii Poznań – 
Rogoźno, uwzględniającej nowe stawki pracy przewozowej  oraz wielkości 
wpływów ze sprzedaży biletów. Po uwzględnieniu wniosku, Powiat 
Poznański postanowił zwiększyć wielkość dofinansowania w latach 2020 – 
2022 na rekompensaty przyznane przez UMWW operatorowi PKM na 
odcinku Poznań Główny - Rogoźno do kwoty 652.943,70 zł.  
1. Gniezno - DT.III.138.2019 z 20.12.2019 r. 
2. Rogoźno - DT.III.139.2019 z 20.12.2019r. 
3. Września - aneks nr 3 do umowy DT.III.136.2018 r. z dnia 
20.12.2019 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 
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na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej 
poprzez zwiększenie ilości 
połączeń kolejowych -
dofinansowanie Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM)” 

18.  XV/191/VI/2019 zmiany uchwały  
Nr IX/92/VI/2019                     
z dnia 19 czerwca 2019 r.            
w sprawie udzielenia 
Województwu 
Wielkopolskiemu pomocy                                
finansowej na rekompensaty 
dla operatora publicznego 
transportu zbiorowego         
w ramach realizacji zadania 
publicznego pn.                       
„ Wzmocnienie 
wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich  
na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej 
poprzez zwiększenie ilości 
połączeń kolejowych -
dofinansowanie Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM)” 

W dniu 19 czerwca 2019 roku Rada Powiatu w Poznaniu przyjęła uchwałę              
w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej    
w latach 2019-2021 na funkcjonowanie linii Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej na odcinku Poznań – Gniezno. Ostatecznie umowa                             
z Województwem Wielkopolskim nie została zawarta z powodu nie 
osiągnięcia przez UMWW porozumienia z wszystkimi jednostkami 
samorządu terytorialnego, znajdującymi się na trasie. W dniu 4 grudnia   
2019 r. Województwo Wielkopolskie złożyło wniosek o korektę wysokości 
dotacji celowej ustalonej w ww. umowie, poprzez umniejszenie nakładów 
zarezerwowanych na 2019 rok. Umowa z Województwem Wielkopolskim nr 
DT.III.138.2019 została podpisana 20 grudnia 2019 roku. Zadanie w trakcie 
realizacji. 
 

19.  XV/192/VI/2019 zmiany uchwały  
Nr XXXVII/538/V/2019  
z dnia 28 marca 2018 r.                  
w sprawie udzielenia 
Województwu 
Wielkopolskiemu pomocy                                

W dniu 28 marca 2018 roku Rada Powiatu w Poznaniu przyjęła                          
uchwałę Nr XXXVII/538/V/2018 w sprawie udzielenia Województwu 
Wielkopolskiemu pomocy finansowej w latach 2018-2020 na 
funkcjonowanie 4 linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na odcinakach 
Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań – Wągrowiec, Poznań – Grodzisk Wlkp.                         
i Poznań – Jarocin.  Na podstawie ww. uchwały w dniu 16 kwietnia 2018 roku 
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finansowej na rekompensaty 
dla operatora publicznego 
transportu zbiorowego         
w ramach realizacji zadania 
publicznego pn.                       
„ Wzmocnienie 
wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich  
na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej 
poprzez zwiększenie ilości 
połączeń kolejowych -
dofinansowanie Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej 
(PKM)”, zmienionej uchwałą 
Rady Powiatu w Poznaniu  
Nr III/47/VI/2018  
z dnia 19 grudnia 2018 r. 

zawarto z Województwem Wielkopolskim stosowną umowę o wartości 
1.686.000,00 zł. 
W dniu 4 grudnia 2019 r. Województwo Wielkopolskie złożyło wniosek                       
o zwiększenie wysokości dotacji celowej ustalonej w ww. umowie, 
uwzględniającej zwiększoną wielkość pracy eksploatacyjnej, nową stawkę 
pociągo-kilometra, wysokość przychodu ze sprzedaży biletów i dopłat do ulg 
ustawowych oraz sprzedaży uprawnień. Po uwzględnieniu wniosku Powiat 
Poznański udzieli w latach 2018-2020 pomocy w łącznej kwocie 
1.786.085,97 zł. Zadanie w trakcie realizacji. 

Uchwały podjęte w 2018 r., realizowane w 2019 r. 

L.p. Data sesji Nr uchwały Tytuł uchwały - w sprawie: Realizacja uchwały 

1. 28.03.2018 r. XXXVII/538/V/2018 udzielenia Województwu 
Wielkopolskiemu pomocy 
finansowej na rekompensatę 
dla operatora publicznego 
transportu zbiorowego                      
w ramach realizacji zadania 
publicznego pn. 
„Wzmocnienie 
wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich           
na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej 

Na podstawie uchwały w dniu 16.04.2018 r. zawarto z Województwem 
Wielkopolskim umowę DT/III/109/2018 na udzielenie pomocy finansowej 
na rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego, 
obsługującego 4  linie w relacji Poznań Główny – Nowy Tomyśl, Poznań 
Główny – Wągrowiec, Poznań Główny – Grodzisk Wlkp. i Poznań Główny – 
Jarocin. Wszystkie transze za rok 2018 w wysokości 351,00 zł oraz za rok 
2019 wynosi 665.339,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. 
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poprzez zwiększenie ilości 
połączeń kolejowych                       
- dofinansowanie 
Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej(PKM) ") 

2. 29.08.2018 r. XLI/587/V/2018 udzielenia Województwu 
Wielkopolskiemu pomocy 
finansowej na rekompensatę 
dla operatora publicznego 
transportu zbiorowego                         
w ramach realizacji zadania 
publicznego pn. 
„Wzmocnienie 
wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich na 
obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej 
poprzez zwiększenie ilości 
połączeń kolejowych - 
dofinansowanie Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej(PKM) 

Na podstawie uchwały w dniu 06.09.2018 r. zawarto z Województwem 
Wielkopolskim umowę DT/III/109/2018 na udzielenie pomocy finansowej 
na rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego, 
obsługującego  linie Poznań – Września na odcinkach Poznań – Swarzędz                       
i Poznań – Kostrzyn Wlkp. Wszystkie transze za rok 2018 w wysokości 
17.204,00 zł oraz za rok 2019 w wysokości 72.939,12 zł 
zrealizowano terminowo. Zadanie w trakcie realizacji. 
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7. Realizowane programy 

1. Program „Posiłek w szkole i w domu” dotyczył wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Uchwałą Nr 392/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Zarząd Powiatu                              
w Poznaniu wyraził zgodę na przystąpienie do wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. W 2019 roku w programie uczestniczył 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. Całość zadania: 34.000,00 zł, z czego 25.000,00 zł dotacja     
i 9.000,00 zł wkład własny Powiatu Poznańskiego. 
 
2. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”- utworzenie ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych ze szczególnym 
uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością w latach 2017 – 
2021. W 2019 roku opieką specjalistów objęto 64 dzieci, które korzystały z różnych form wsparcia. Łączna liczba godzin przewidziana dla wszystkich 
Specjalistów wynosiła w roku 2019 – 3900, z czego realizowano 3900. Porozumienie zostało podpisane w dniu 28 marca 2018 r. W roku 2019 kontynuowano 
zadanie i na ten rok przekazano w dniu 20 marca 2019 r. środki finansowe w wysokości 234.000,00 zł na działanie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-
opiekuńczego (po zatwierdzeniu częściowego sprawozdania merytoryczno-finansowego za rok 2018, które nastąpiło w dniu 11 marca 2019 r.). Z powodu 
braku zgłoszeń specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami (szczególnie psychologów), godziny realizowali wykwalifikowani pedagodzy, terapeuci i logopedzi, 
co skutkowało mniejszym wydatkowaniem środków. W związku z tym dotacja została wykorzystała w niepełnej wysokości. Wykorzystano dotację w wysokości 
233.226,43 zł a kwota dotacji w wysokości 773,57 zł została zwrócona do Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 14.01.2020 r. 
 
3. Program „Szkolny Klub Sportowy”. Podstawą udziału Powiatu Poznańskiego w programie była Uchwała Nr 161/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 
18.01.2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie w 2019 roku do Programu „Szkolny Klub Sportowy” ( porozumienie nr 144/SKS/2019 z dnia 
18.01.2019 r.). Udział Powiatu Poznańskiego w Programie „Szkolny Klub Sportowy” wymagał wniesienia wkładu własnego w wysokości 1.200,00 zł 
pochodzącego z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019. Program  jako działanie systemowe, skierowany został do uczniów szkół podstawowych i szkół 
ponadpodstawowych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Miał na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej 
realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Polegał na 
zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych, w terminie od 01.01.2019 r. do 15.12.2019 r., w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego 
uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych (do 20 osób). Założono przeprowadzenie w okresie realizacji 
projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.  W szkole do 300 uczniów mogły być prowadzone maksymalnie 2 grupy, w szkołach liczących powyżej 
300 uczniów dopuszczono utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej. Udziałem w programie na rok 2019 zainteresowane były cztery szkoły prowadzone przez 
Powiat Poznański: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie (1 grupa), Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (1 grupa), Zespół 
Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (2 grupy) oraz Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie (2 grupy). Do projektu 
zostało zgłoszonych łącznie 6 grup uczniów. Koszt jednej grupy to 200,00 zł, przy zgłoszeniu 6 grup łączna kwota to 1.200,00 zł. 
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4. Program „Lekkoatletyka dla każdego!”. Udział Powiatu Poznańskiego na podstawie Uchwały Nr 423/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 31.08.2015 
r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, dotyczącym przystąpienia do programu „Lekkoatletyka dla 
każdego!”. Porozumienie na rok 2019 zostało zawarte w dniu 14.02.2019 r. z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem 
porozumienia było określenie zasad współpracy Stron (Polski Związek Lekkiej Atletyki, Powiat Poznański) oraz Partnera (Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Puszczykowie) oraz określenie zasad funkcjonowania ogólnopolskiego Programu „Lekkoatletyka dla każdego!”. Udziałem w programie 
zainteresowane było Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Udział w programie nie wymagał wkładu finansowego Powiatu 
Poznańskiego. 
 
5. Program Erasmus+, projekt „Kreatywni technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 r. do 31 
sierpnia 2021 r. Uczestnikami przedsięwzięcia jest 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk z klas II i III oraz 4 nauczycieli z Zespołu Szkół 
im. Adama Wodziczki w Mosinie, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Realizowany projekt przyczyni się do wzrostu 
kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk oraz podniesie umiejętności z zakresu języków obcych. Efektem 
odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. 
Przewidywana wartość projektu to około 112.000,00 euro. Projekt jest w 100 % finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach 
programu Erasmus +. 
 

6. Program Erasmus+, projekt „Praktyka w zawodzie szansą na lepszą pracę”. Czas trwania projektu to 12 miesięcy. Uczestnikami przedsięwzięcia będzie 16 
uczniów w zawodzie technik hotelarstwa oraz 2 opiekunów z Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, którzy wyjadą na praktykę 
zawodową. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy we współpracy ze szkołą partnerską z Hiszpanii. 
Przewidywana wartość projektu to około 20.000,00 euro. Projekt jest w 100 % finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach 
programu Erasmus +. 
 
7. Program Erasmus+, projekt „Teatr – nasze wspólne dziedzictwo”. Projekt ma być realizowany w ramach akcji 2 dotyczącej współpracy szkół (KA229) przez 
okres 14 miesięcy. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie przystąpi do projektu z jedną szkołą partnerską z Palermo. Projekty 
współpracy szkół (KA229) polegają na współpracy szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem. Projekty takie mają wzmacniać potencjał szkół do 
współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania powinny przynieść możliwie trwałe 
rezultaty przynosząc poprawę jakości i skuteczności szkół partnerskich. Powyższy projekt będzie wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu 
promowania wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym. Maksymalny limit dofinansowania na rok dla jednej szkoły partnerskiej w danym 
projekcie będzie wynosił 16.500,00 euro. Projekt będzie w 100 % finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu 
Erasmus +. 
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8. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER, projekt  „Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski”. Partnerem 
wiodącym w projekcie jest Województwo Wielkopolskie/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Erasmus + Akcja Mobilność edukacyjna KA1. W charakterze partnera przystąpił Zespół Szkół nr 1                                        
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, co umożliwiło partnerowi wiodącemu złożenie wniosku do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. 
Projekt jest realizowany w okresie marzec 2020 i marzec 2021. Przewidywany udział w każdym roku to 10 uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich                      
w ramach praktyk zawodowych, które odbędą się w hotelach w Turyngii. Poprzez praktyki międzynarodowe uczniowie zapoznają się z technikami pracy                           
i obsługi konsumenta w hotelach i restauracjach na rynku zagranicznym. Głównym celem praktyki będzie podniesienie umiejętności zawodowych na gruncie 
praktycznym. Duże znaczenie będzie miało również zainteresowanie uczniów zawodem, nowymi trendami i pracą w zagranicznych obiektach. Uczeń na 
praktyce będzie mógł zapoznać się z organizacją pracy, strukturą zatrudnienia i zasadami funkcjonowania obiektów na rynku zagranicznym. Dzięki projektowi 
uczniowie zdobędą nie tylko praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą, ale także podwyższą swoje umiejętności językowe. Projekt jest w 100 % 
finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu PO WER. 
 
9. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” w 2019 r. Celem głównym Programu jest 
zmniejszenie liczby zachorowań i umieralności na raka szyjki macicy i inne choroby HPV-zależne, wśród mieszkańców powiatu poznańskiego oraz zwiększenie 
dostępności do szczepień niefinansowanych ze środków publicznych, a także pogłębienie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego (w tym m.in. na temat szczepień profilaktycznych, czynników ryzyka oraz badań cytologicznych). Program obejmował: 

• wykonanie szczepień  przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt i chłopców urodzonych w 2005 r. oraz dziewcząt urodzonych                                
w 2004 r., które nie skorzystały z ww. szczepień lub skorzystały z niepełnego cyklu, w ramach programu realizowanego w 2018 r. finansowanego  
z budżetu Powiatu Poznańskiego, zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego,  

• przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywołanym przez wirus 
brodawczaka ludzkiego HPV. 
Koszt realizacji programu: 331.298, 28 zł. Program finansowany wyłącznie ze środków budżetowych powiatu poznańskiego.  
 
10. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2019 roku (kontynuacja). Celem głównym Programu 
jest zapobieganie zachorowaniom na grypę oraz zmniejszenie powikłań pogrypowych stanowiących zagrożenie dla życia wśród mieszkańców powiatu 
poznańskiego w wieku od 65 roku życia. Realizacja Programu przyczyniła się do zwiększenia dostępności do szczepień niefinansowanych ze środków budżetu 
państwa. Program obejmował: 

• wykonanie szczepienia przeciwko grypie u osób w wieku od 65 roku życia, zameldowanych w powiecie poznańskim,  

• przeprowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki grypy, w tym propagowania prawidłowych zachowań, takich jak przestrzeganie zasad 
higieny i unikania potencjalnych miejsc rozprzestrzeniania się choroby, sposobów postępowania w przypadku zakażenia grypą, poprzez opracowanie, wydanie 
i dystrybucję ulotek informacyjnych. 
Koszt realizacji programu: 119.952,00 zł. Program finansowany wyłącznie ze środków budżetowych powiatu poznańskiego.  
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11. Powiatowy Program działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2014-2020 (patrz: Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Poznańskiego 2014-2020 oraz „Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Poznaniu w 2019 roku  w tym uchwał podjętych w latach wcześniejszych, a które 
realizowane były w 2019 r. Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych, rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, polityki 
prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia.”) 
 
12. W ramach Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
realizowało w 2019 r. Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”, adresowany do osób niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu w 2019 roku przeznaczył środki finansowe w wysokości 817.835,83 zł, w tym: 

• na Moduł I  kwotę 589.003,50 zł, 

• na Moduł II kwotę 179.178,50 zł,       

• na obsługę realizacji programu kwotę 38.409,10 zł,  

• na promocję programu kwotę 7.588,82 zł, 

• na ewaluację programu kwotę 3.655,91 zł.  
W skład Modułu I wchodzi:  
Obszar A1, A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

• Obszar A2, A3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B i pozostałych kategorii, 

• Obszar B1, B3 i B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 

• Obszar B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania,  

• Obszar B5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej sprzętu komputerowego zakupionego w ramach obszaru B1, B3 lub B4, 

• Obszar C1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

• Obszar C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

• Obszar C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 

• Obszar C4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 

• Obszar C5 - pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, 

• Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby 
niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu). 

• Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  
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13. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2013-2020 (patrz: Realizacja 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego 2014 -2020). 

14. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2018-2020 (patrz: Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatu Poznańskiego 2014-2020 oraz „Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Poznaniu w 2019 roku w tym uchwał podjętych w latach wcześniejszych, a które 

realizowane były w 2019 r. Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych, rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, polityki 

prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia.”) 

15. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022. W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podjęło następujące zadania 
w ramach realizacji Programu: 

• Pomoc i wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie samopomocy środowiskowej – Środowiskowy Dom Samopomocy                               
w Puszczykowie. Pomocą objęto 30 osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 609.381,88 zł, 
wydatkowana została w 99,8 %. 

• Wsparcie finansowe projektów organizacji pozarządowych służących rozwojowi oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 

Fundacja „Dziecko w Centrum”- pomoc psychologiczna. Pomocą objęto 39 dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych wraz z opiekunami zastępczymi. 
Wydatkowano na to zadanie 28.008,00 zł. 

• Udział zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie. Pomoc świadczona była przez 
2 psychologów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pomocą objęto 215 osób (mieszkańców powiatu poznańskiego, w szczególności członków rodzin 
zastępczych). Zadanie realizowano w ramach środków na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
 
16. Program „Polska Bezgotówkowa”. W 2019 r. prowadzono szeroko zakrojone działania, które umożliwiają klientom Starostwa dokonywanie wpłat                             
z różnych tytułów w różnej formie, a mianowicie: 

• Wyposażono urząd w dwa urządzenia (wpłatomaty) do poboru opłat należnych Powiatowi Poznańskiemu i Skarbowi Państwa w formie bezgotówkowej 
(karta). Urządzenia zostały dostarczone nieodpłatnie przez Bank w ramach umowy o prowadzenie rachunków bankowych Powiatu. Również operacje 
realizowane przy użyciu urządzeń zostały włączone w realizację programu „Polska Bezgotówkowa” i z tytułu operacji w nich realizowanych, Starostwo nie 
ponosi żadnych opłat. 

• Wyposażono stanowiska Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu w terminale pochodzące z Polskiej Wytwórni 
Papierów Wartościowych, kompatybilne z systemami „Pojazd” i „Kierowca”, umożliwiające dokonanie wpłaty kartami płatniczymi opłat związanych                                         
z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy. 

• Wyposażono Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w terminal umożliwiający dokonanie wpłat kartą za wydanie kart parkingowych. 

• Rozwiązano umowę inkasa opłat skarbowych, zawartą z Miastem Poznań. 
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• Wyposażono 6 wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu w terminale umożliwiające dokonanie wpłaty w formie bezgotówkowej opłat 
skarbowych, należnych Prezydentowi Miasta Poznania. Terminale otrzymano nieodpłatnie od Miasta Poznania. 

• Wydrukowano samokopiujące polecenia przelewu odrębnie dla opłat wnoszonych na rachunki Powiatu Poznańskiego, Skarbu Państwa i Urzędu Miasta 
Poznania, dla opłat skarbowych. Druki te umożliwiają klientom Starostwa dokonanie wpłaty w każdej placówce pocztowej, bankowej i płatniczej. 
Wprowadzenie powyższych rozwiązań okazało się w pełni skuteczne. 

17. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu poznańskiego. Program zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu poznańskiego został uchwalony przez Radę Powiatu w Poznaniu                       
w dniu 25 listopada 2015 roku (Uchwała Nr XII/142/V/2015) i realizowany jest od dnia uchwalenia do 31 grudnia 2020 roku. 
Program wskazuje cele strategiczne dla podmiotów zaangażowanych w jego bezpośrednią realizację tj. Komendę Miejską Policji w Poznaniu, Komendę Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Każdy cel strategiczny osiągany jest poprzez konkretne działania, mające 
swoich określonych realizatorów i proponowanych partnerów wspomagających. Każde z zaproponowanych działań zostało zdefiniowane poprzez opis, 
zamierzony efekt, miernik pozwalający ocenić stopień jego realizacji i wpływ podejmowanych działań na poprawę porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli oraz źródło finansowania. Podejmowane działania są pracą zespołową określonych instytucji i osób na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. 
Program opiera się na prowadzonych analizach statystycznych, obejmujących określone obszary. Cechuje się otwartością na inicjatywy obywatelskie.  
Podstawowym celem programu jest zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli i ograniczenia przestępczości, które dla mieszkańca 
rozumiane jest jako bezpieczeństwo własne, jego rodziny oraz najbliższego otoczenia. Należy pamiętać, że przestępstwo to końcowy etap zagrożeń dla 
bezpieczeństwa, który poprzedzony jest uwarunkowaniami społecznymi kształtowanymi przez cały okres życia. Program określa skoordynowane 
przedsięwzięcia i działania profilaktyczne prowadzone przez działalność różnych instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa publicznego w dłuższej perspektywie czasu, które mają charakter kompleksowy. 
Coroczne sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu 
poznańskiego zawarte jest w sprawozdaniu z prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  
 
Informacja o zdarzeniach i działaniach podjętych przez podmioty zaangażowane w jego bezpośrednią realizację w roku 2019:  

• Komendę Miejską Policji w Poznaniu (KMP) 
1. Liczba przestępstw wszczętych z 7 kategorii (kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, uszkodzenie mienia, bójka i pobicie, rozbój, 
uszczerbek na zdrowiu) – 1.964 interwencji. 
2. Liczba wykroczeń z kategorii – przeciwko mieniu art. 119 i 124 Kodeksu wykroczeń  (kradzież i uszkodzenie mienia) – 2575. 
3. Łączna liczba interwencji przeprowadzonych na całym terenie podległym KMP w Poznaniu  – 141.651 (miasto i powiat). 
4. Liczba „Niebieskich Kart” -  448. 
5. Liczba osób doprowadzonych do wytrzeźwienia i izolowanych w PDOZ (Pomieszczenia dla osób zatrzymanych) – 86. 
6. Liczba wypadków drogowych i ich ofiar - 463 wypadki /29 ofiar śmiertelnych. 



 

340 
 

7. Liczba kolizji drogowych – 4.103. 
8. Liczba nietrzeźwych kierujących (na podstawie danych Wydziału Ruchu Drogowego i Komisariatów Policji KMP powiatu poznańskiego – ujawnionych 
nietrzeźwych - 441 ( w tym 345 przestępstw i 96 wykroczeń). 
9. Łączna liczba kontroli stanu trzeźwości przeprowadzonych na całym terenie podległym KMP – 149.066 (miasto i powiat). 
10.  Liczba zrealizowanych działań profilaktyczno – edukacyjnych rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 221. 
11.  Liczba spotkań z dziećmi i młodzieżą w zakresie  poprawy bezpieczeństwa – 2.359. 
12.  Liczba inicjatyw i przedsięwzięć profilaktycznych  – 299. 
13.  Liczba spotkań z nauczycielami / pedagogami / psychologami / rodzicami w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – 2.359. 
14.  Liczba inicjatyw i przedsięwzięć profilaktycznych – 299. 

• Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 
1. Liczba osób rannych w pożarach na terenie powiatu poznańskiego – 21. 
2. Liczba osób śmiertelnych w pożarach na terenie powiatu poznańskiego – 2. 
3. Średni czas dotarcia jednostki straży do pożaru w obiektach mieszkalnych – 10 minut. 
4. Liczba autonomicznych czujek tlenku węgla /dymu, przekazanych mieszkańcom -  70. 
5. Liczba przeszkolonych strażaków Państwowej Straży Pożarnej – 206. 
6. Liczba przeszkolonych strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej – 157. 
7. Liczba przeprowadzanych akcji edukacyjnych w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego i ochrony życia, zdrowia i mienia – 583. 
8. Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych w zakresie prewencji społecznej – 468. 
9. Ilość przeprowadzonych kontroli w poszczególnych obiektach – 179. 

• Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
1. Zakup  niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla KMP - współfinansowanie: ogniwa przewodników psów służbowych, zakup 14 samochodów w tym: 4 

oznakowanych typu SUV, 2 nieoznakowanych typu SUV, 4 nieoznakowanych segment C, 3 oznakowanych segment C,  1 typu VAN; wydatki przeznaczone 
na pomoc w wyposażeniu policji wyniosły 900.000,00 zł. 

2. Dofinansowanie remontu komisariatu w Tarnowie Podgórnym - środki z 2018 r. w wysokości 500.000,00 zł  wydatkowane przez KWP w Poznaniu w 2019 
roku; współfinansowanie prac remontowych Ogniwa Przewodnika Psów Służbowych WZP KMP Poznań; wydatki przeznaczone na prace remontowo-
budowlane - 100.000,00 zł. 

3. Ocena pracy dzielnicowych zgłoszonych do konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” - liczba nagrodzonych policjantów, zgodnie z regulaminem 
przyznawania nagród przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu - 33. 

4. Wspieranie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w zakupie niezbędnego sprzętu i wyposażenia – rodzaj zakupionego sprzętu:     
materiały edukacyjne (manekin, pieczątki edukacyjne, namiot dziecięcy, tunel), ubrania specjalne, rękawice specjalne, wentylator odymiający, przecinarka 
spalinowa, pompa pływająca, pilarka tarczowa z osprzętem, drabina ZS2100, hełm F2X-Treem z wyposażeniem, sprzęt dla Specjalistycznej Grupy 
Wysokościowej (przyrząd zjazdowy, uprząż, karabinek, kask), koszulka letnia, pompa do wody, dofinansowanie agregatu do ładowania butli, hełm strażacki, 
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buty specjalne skórzane, buty gumowe, sprzęt do nurkowania, kamizelka asekuracyjna, detektor 4 gazowy, zestaw ratownictwa wysokościowego, odzież 
na wyposażenie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, maski pełnotwarzowe, uzupełnienie wyposażenia medycznego w torbach R1, 
szkolenie specjalistyczne z zakresu czynności serwisowych sprzętu do wykonywania prac  podwodnych, szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
szkolenie energetyczne SEP, szkolenie dla ratowników medycznych, kurs fizjopatologii nurkowania dla nurków, kurs pedagogiczny dla  strażaków SGRWN, 
szkolenie z zakresu doskonalenia zawodowego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Ponadto dofinansowano samochód specjalistyczny GCBA, 
dofinansowano zakup przyczepki ratowniczej do transportu sprzętu zaopatrzenia wodnego oraz dofinansowano zakupu sonaru; wydatki przeznaczone na 
zakup sprzętu i wyposażenia wyniosły 565.000,00 zł.  

5. Wspieranie działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie remontów lub budowy nowych strażnic na terenie powiatu poznańskiego – roboty budowlane  
dotyczące modernizacji strażnicy JRG nr 6,  rozbudowa i modernizacja JRG 8 Bolechowo, nadzór inwestorski – wydatki przeznaczone na modernizację                            
i rozbudowę strażnic - 506.641,11 zł. Nie wydatkowano kwoty 148.358,89 zł. na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń 
na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie, na terenie której mieści się Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz Powiatowy Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży 
Pożarnych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego, w którym nie wyłoniono najkorzystniejszej oferty, 
ponieważ wartość w poszczególnych ofertach przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Współpraca z Zarządem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej - w tym imprezy sportowe, okolicznościowe i szkoleniowe                  
(11) - wydatki na współpracę z OSP – 136.903,00 zł. Liczba interwencji jednostek OSP – 4.743. 

7. Zakup lub dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 25 zestawów składających się ze smoka pływającego, 2 odcinków węża 
ssawnego i 3 odcinków węży tłoczonych - wydatki wyniosły 97.500,00 zł.  

8. Wspieranie rozwoju i funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                
w Poznaniu - ilość przeprowadzonych szkoleń – 7, liczba przeszkolonych druhów ochotników – 139. 

9.  Coroczne przyznawane nagrody za wybitne osiągnięcia w służbie lub pracy społecznej w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” – 5 nagrodzonych. 
10.  Utrzymanie ciągłości przepływu informacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego z zakresu zarządzania kryzysowego                   

i spraw obronnych - liczba zgłoszeń telefonu alarmowego – 170.  
11.  Doposażenie powiatowej bazy materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego – wydatki na doposażenie bazy 10.160,96 zł. 
 

18. „Roczny Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019” - opisano w pozycji „Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Poznaniu w 2019 roku  w tym 
uchwał podjętych w latach wcześniejszych, a które realizowane były w 2019 r. Zadania z zakresu promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury, kultury fizycznej i turystyki.” 
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19. Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2019. Kierunki działań dla realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami 
Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy obiektach zabytkowych nieruchomych będących własnością powiatu; zabezpieczenie 

i utrzymanie tych obiektów oraz ich otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystanie z nich w sposób zapewniający trwale zachowanie ich wartości. Zapewnienie 

warunków do naukowego badania i dokumentowania obiektów zabytkowych.  

W 2019 r. przeprowadzono następujące zadania w obiektach zabytkowych, będących własnością powiatu poznańskiego: 

•••• nastąpiło zakończenie pierwszego etapu rewaloryzacji zabytkowych wnętrz oraz modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach [(gm. Czerwonak), (dawny zespół klasztorny cysterek)] wraz z dostosowaniem do wymogów 
przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, 

•••• zakończenie pierwszego etapu remontu ogrodzenia zabytkowego zespołu parkowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach [(gm. Czerwonak), (dawny zespół klasztorny cysterek)] wraz z konserwacją tzw. Bramy Napoleona na odcinku 
wzdłuż ul. Poznańskiej i od strony osiedla bloków, 

•••• zakończono prace związane z rozbudową zabytkowej szkoły w Murowanej Goślinie, 

•••• rozpoczęto prace budowlane związane z modernizacją i adaptacją zabytkowego dworu w Skrzynkach (gm. Stęszew), 

•••• rozpoczęto prace projektowe związane z planowaną rewaloryzacją zabytkowego zespołu parkowego w Rokietnicy, funkcjonującego w ramach Zespołu 
Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy. 
 
Udzielanie na wniosek zainteresowanych podmiotów dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

obiektach zabytkowych z terenu powiatu poznańskiego wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością powiatu poznańskiego, w szczególności 

obiektów architektury i budownictwa, zabytków ruchomych i zabytków archeologicznych. W 2019 r. Powiat Poznański przyznał dotacje celowe na remont 
obiektów zabytkowych z terenu powiatu poznańskiego w kwocie 1.700.000,00 zł. Dotacja objęła 18 beneficjentów (w tym 1 zaliczany do sektora finansów 
publicznych – Bibliotekę Kórnicką Polskiej Akademii Nauk). 
 

Ustanawianie przez starostę na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków społecznych opiekunów zabytków; prowadzenie listy 
społecznych opiekunów zabytków; wydawanie osobom fizycznym legitymacji społecznego opiekuna zabytków; wydawanie zaświadczeń osobom prawnym lub 
innym jednostkom organizacyjnym pełniącym funkcję społecznego opiekuna zabytków; cofanie ustanowienia społecznych opiekunów zabytków. W roku 2019 
nie wpłynął żaden wniosek w sprawie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków. Ustawowy wymóg prowadzenia listy społecznych opiekunów zabytków 
jest realizowany poprzez utworzenie rejestru o nazwie „Lista społecznych opiekunów zabytków”, prowadzonym w elektronicznym systemie obiegu 
dokumentów Starostwa. Informacja o prowadzeniu ww. rejestru jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego. 
 
Wydawanie przez starostę na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji o zabezpieczeniu obiektów zabytkowych zagrożonych 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia lub - o ile usunięcie zagrożenia nie jest możliwe - 

wywłaszczenie tych obiektów na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez starostę na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, na 
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terenie której położony jest ten obiekt. W roku 2019 nie zostały wydane decyzje o zabezpieczeniu obiektów zabytkowych zagrożonych zniszczeniem lub 
uszkodzeniem. 
 
Wspieranie na wniosek zainteresowanych gmin podjętych przez nie inicjatyw tworzenia parków kulturowych. Zadanie 5.1. Wspieranie inicjatywy grupy gmin 

utworzenia Cysterskiego Parku Kulturowego Owińska - Radojewo;  Zadanie 5.2. Wspieranie inicjatywy utworzenia Kórnicko - Zaniemysko - Rogalińskiego Parku 

Kulturowego. W roku 2019 (podobnie jak w latach poprzednich) nie wpłynął żaden wniosek w przedmiotowej sprawie. Wydaje się, iż gminy nie są 
zainteresowane wprowadzeniem takiej formy ochrony. 
 

Wspieranie na wniosek zainteresowanych stron inicjatyw społecznych w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 

ustanawiania Pomników Historii. Zadanie 6.1. Wspieranie inicjatywy społecznej w sprawie wystąpienia do ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego                      
o uznanie zespołu rezydencjonalnego w Rogalinie za Pomnik Historii. Zadanie utraciło zasadność w momencie, kiedy Zespół pałacowo – parkowy w Rogalinie 
został uznany za Pomnik Historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. „Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem                       
i parkiem".  
 
Umieszczanie przez Starostę w uzgodnieniu z Powiatowym Konserwatorem Zabytków lub właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na obiekcie 

zabytkowym nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, iż obiekt ten podlega ochronie. Zadanie 7.1. Umieszczanie,                                      
w uzgodnieniu z Powiatowym Konserwatorem Zabytków lub właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na wniosek właściciela zabytku, znaku 
informującego o tym, iż obiekt ten podlega ochronie, zamówienie stosownych znaków, umieszczenie ich na wyznaczonych obiektach. Zgodnie z art. 12 ust. 1 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, umieszczanie znaku informującego o tym, iż obiekt podlega ochronie                                       
w uzgodnieniu konserwatorem zabytków. W roku 2019 wydano decyzję na oznakowanie 2 obiektów, wpisanych do rejestru zabytków w 2019 r. 
 

Upowszechnianie wiedzy o zabytkach, zasobach kulturowych i przyrodniczych powiatu oraz jego walorach turystycznych  

1. w 2019 r. Powiat Poznański współfinansował numer 4/2019 ogólnopolskiego kwartalnika „Renowacje i Zabytki”, poświęconego w całości powiatowi 
poznańskiemu tj. historii, konserwacji i adaptacji obiektów oraz miejsc w Powiecie Poznańskim, zilustrowanych fotografiami i tekstami z abstraktami w języku 
angielskim – czasopismo zrealizowane w postaci papierowej, dystrybuowane w sprzedaży ogólnopolskiej oraz w postaci cyfrowej PDF do pobrania na stronach 
promocyjnych powiatu poznańskiego, 
2. realizacja projektu zewidencjonowania stanu zachowania drewnianego dziedzictwa powiatu, w ramach którego przeprowadzono rozpoznanie 13 
więźb obiektów wpisanych do rejestru zabytków [kościoły w Kórniku, Kórniku-Bninie, Węglewie (gm. Pobiedziska), Owińska (gm. Czerwonak), Komorniki 
(gmina Komorniki), Iwno (gm. Kostrzyn), Modrze (gm. Stęszew, Cerekwica (gm. Rokietnica), Jeziorki (gm. Stęszew), Pobiedziska, Białężyn (gm. Murowana 
Goślina), Rogalin (gm. Mosina), Długa Goślina (gm. Murowana Goślina)] wraz z wykonaniem kart ewidencyjnych badanych więźb; wykonanie szczegółowych 
badań architektonicznych, wpisanego do rejestru zabytków kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku oraz przeprowadzenie dodatkowych badań 
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dendrochronologicznych  wybranych więźb dachowych obiektów sakralnych, w celu dookreślenia i doprecyzowania zakresu oryginalnej substancji zabytku 
oraz datowania powstania najcenniejszych obiektów zabytkowych, 
3. realizacja projektu digitalizacji dziedzictwa archeologicznego Powiatu Poznańskiego - wykonanie inwentaryzacji wybranych grodzisk z terenu Powiatu 
Poznańskiego za pomocą metod nieinwazyjnych, lotniczego skaningu laserowego (w oparciu o dane ISOK) i/lub skaningu naziemnego, opracowanie i analiza, 
w ramach którego zrealizowano metodami nieinwazyjnymi inwentaryzację wpisanego do rejestru zabytków grodziska w m. Trzek (gm. Kostrzyn), obejmującą 
opis lokalizacji i stanu zachowania stanowiska archeologicznego, opis zastosowanych metod badawczych, zakres badań, analizę i interpretację uzyskanych 
danych z podziałem na zastosowane metody w tym wskazanie na zachowane pozostałości kulturowe i w miarę możliwości ocenę ich charakteru, wnioski               
i zalecenia, w tym ocenę zagrożeń naturalnych i kulturowych w odniesieniu do stanowiska, aktualizację karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego oraz 
wstępne wnioski konserwatorskie, 
4. udział pracowników Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków w ogólnopolskich konferencjach naukowych z referatami promującymi 
działalność powiatu poznańskiego w ochronie dziedzictwa kulturowego: 

• „Problematyka archeologiczno-konserwatorska cmentarzy przykościelnych powiatu poznańskiego”- referat w ramach sesji naukowej pn.: „Archeologia 
miejsc funeralnych w Wielkopolsce” zorganizowanej z inicjatywy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy współpracy z Muzeum 
Archeologicznym w Poznaniu oraz Oddziałem Wielkopolskim Stowarzyszenia Archeologów Polskich, 

• „Kontekst konserwatorski ochrony stanowisk archeologicznych w środowisku leśnym”- referat w ramach  szkolenia dla inspektorów ds. archeologii 
Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków organizowanym prze Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie 

• „Prowincjonalnorzymska emaliowana zapinka tarczowata z miejscowości Wierzonka, pow. poznański”- artykuł w: Wiadomości Archeologiczne t. LXIX, 
Warszawa 2019 

• „Ochrona konserwatorska grodzisk w Dąbrówce koło Poznania wobec współczesnych wyzwań zagospodarowania terenu” w: Bibliotheca Fontes 
Archaeologici Posnanienses Vol.25 
5. Powiatowy Konserwator Zabytków zgłosił do ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany” w edycji na rok 2019, organizowanego przez Generalnego 
Konserwatora Zabytków pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 4 wyremontowane kompleksowo obiekty zabytkowe z terenu powiatu 
poznańskiego, nad realizacją których nadzór sprawował Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków: kościół św. Mikołaja w Owińskach (gm. Czerwonak), 
wodociągowa wieża ciśnień w Biedrusku (gm. Suchy Las) oraz zespół pałacowy w Jankowicach (gm. Tarnowo Podgórne), dawna synagoga w Buku (m. Buk),          
z których wieża ciśnień w Biedrusku zdobyła nagrodę główną w kategorii „Zabytki techniki” a zespół pałacowy w Jankowicach otrzymał wyróżnienie w kategorii 
„Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu” 
6. Pozostałe obszary realizacji zadań, wynikających z ustaleń „Programu opieki nad zabytkami powiatu poznańskiego na lata 2016 – 2019” wykonywane 
były przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej i realizowane są na bieżąco. 
 
W ramach realizacji od 2010 r. wykonywane są przez Powiat Poznański zadania administrowania ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego na podstawie 
porozumienia z dnia 24 marca 2009 r., zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Poznańskim w sprawie powierzenia Powiatowi 
Poznańskiemu spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 85 poz. 1212) – jako 
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zadania zlecone z administracji państwowej. Na potrzeby obsługi tego obszaru powołany został w strukturach Starostwa Powiatowego w Poznaniu Wydział 
Powiatowego Konserwatora Zabytków. W 2019 r. wydano 1732 decyzje, postanowienia i zaświadczenia w ramach prowadzonych postępowań 
administracyjnych oraz przeprowadzono 31 kontroli obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 
 
20. Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2016-2020. Program został przyjęty uchwałą Nr XIX/243/V/2016 Rady Powiatu                                  
w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016 r.  
Realizacja programu: 
Gospodarka wodna - wskazano zadanie: Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program. Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 r. Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze 
są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 r.  
 
W dniu 1 stycznia 2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w myśl której organami właściwymi w zakresie wykonywania zadań 
związanych z gospodarowaniem wodami są organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich, Zarząd Zlewni Wód Polskich). W kompetencjach Starosty Poznańskiego pozostał wyłącznie nadzór nad 
działalnością spółek wodnych działających na terenie powiatu poznańskiego. 
 
Ochrona środowiska i przyrody - wskazano zadanie: Czy dla zadania została opracowana polityka/strategia/program. Jeżeli tak, wskazać nazwę/datę/tryb 
przyjęcia danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 r. Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim 
charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 r. 
Cele środowiskowe określone w ww. Programie dla Powiatu Poznańskiego to: 
- ochrona jakości powietrza, 
- ochrona wód i ziemi, 
- prawidłowa gospodarka odpadami, 
- ograniczenie akustycznych zagrożeń środowiska, 
- zapobieganie ponadnormatywnej emisji pól elektromagnetycznych, 
- monitoring podmiotów korzystających ze środowiska, 
- ochrona przyrody, 
- edukacja ekologiczna, 
- promocja walorów przyrodniczych i turystycznych powiatu. 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z wykonania programów sporządza się, co dwa lata raport, który przedstawia się radzie powiatu. Termin na 
opracowanie raportu za lata 2018-2019 upływa w 2020 r.  
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Powiat Poznański w 2019 r. kontynuował realizację Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego,        
na terenie wszystkich 17 gmin Powiatu Poznańskiego na podstawie Uchwały Nr 305/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2019 r., zatwierdzającej 
regulamin określający zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest. Program był finansowany przez: 
- gminy Powiatu Poznańskiego w kwocie 204.999,72 zł; 
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 141.781,08 zł; 
- Powiat Poznański w kwocie 50.006,78 zł. 
W ramach podjętych działań w 2019 r. usunięto 798,409 Mg wyrobów azbestowych. Dofinansowanie obejmowało 100% kosztów związanych z demontażem 
i/lub odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów wyrobów zawierających azbest. Z programu skorzystało łącznie 417 
wnioskodawców. 
W 2019 roku w ramach realizacji Programu usuwania azbestu dokonano inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie 13 gmin Powiatu 
Poznańskiego: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica i Suchy Las. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 239.850,00 zł. Na ten cel pozyskano dotację z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w wysokości 148.500,00 zł. Udział 
Powiatu Poznańskiego wynosił 51.350,00 zł a udział gmin 40.000,00 zł. Efektem przeprowadzonej inwentaryzacji było sporządzenie wykazu miejsc 
występowania wyrobów zawierających azbest w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz wprowadzenie tych danych do Bazy Azbestowej. 
 
Realizacja pozostałych zadań: 

1) Łączna długość wybudowanych ścieżek rowerowych wynosi 11,8 km. W 2019 r. nie podejmowano innych działań w celu redukcji ponadnormatywnej 
emisji hałasu. 

2) W 2019 r. Powiat poniósł nakłady finansowe w wysokości 10 100,00 zł (monitoring osuwiska w Czapurach) na prowadzenie obserwacji i rejestru 
terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. 

3) Edukacja ekologiczna. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zorganizował trzy szkolenia z zakresu ochrony środowiska, na których 
poruszano zagadnienia związane m.in. z  ograniczaniem niskiej emisji, zagospodarowaniem odpadów, ochroną przed hałasem, składowaniem 
odpadów niebezpiecznych, pożarami składowisk odpadów, postępowaniem w przypadkach współczesnych zagrożeń. Celem tych warsztatów było 
zwiększenie świadomości ekologicznej i popularyzacja działań prośrodowiskowych. Szkolenia odbyły się w następujących terminach: 
30-31 maja 2019 r. (szkolenie dla sołtysów Powiatu Poznańskiego – 51 uczestników); 
24-25 października 2019 r. (szkolenie dla służb mundurowych – 65 uczestników); 
14-15 listopada 2019 r. (szkolenie dla sołtysów Powiatu Poznańskiego – 63 uczestników).  
Prelekcje zostały przeprowadzone przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz ekspertów i pracowników naukowych 
z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony środowiska.  
Natomiast 5 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbył się finał X edycji powiatowego konkursu ekologicznego „Kochajmy nasze 
małe ojczyzny”. Corocznie od 2010 r. konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szkół z terenu powiatu poznańskiego. Podstawowym celem 
konkursu jest uaktywnienie młodzieży oraz kadry pedagogicznej do działań na rzecz ochrony środowiska lokalnego. W konkursie wzięło udział 22 
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uczniów z ośmiu szkół ponadpodstawowych Powiatu Poznańskiego. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Puszczykowie.   

 
Rezultaty podjętych działań: 

1) Realizacja założeń zawartych w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego”. 
2) Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego i wprowadzenie danych do Bazy Azbestowej. 
3) Zmniejszenie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny poziom hałasu.  
4) Identyfikacja, sporządzanie i aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi oraz prowadzenie obserwacji i rejestru terenów 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.  
5) Promocja przedsięwzięć i zachowań proekologicznych oraz edukacja ekologiczna. 

 
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo śródlądowe – wskazano zadanie: Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program. Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec 2019 r. Jeżeli nie, wskazać czy w innym dokumencie 
powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec 2019 r. 
 
Uchwałą nr 808/2008 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 15 lutego 2008 r. przyjęto i zatwierdzono opracowanie pn. „Program zwiększenia lesistości Powiatu 
Poznańskiego”. Starosta Poznański sprawuje również nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, a zgodnie                             
z ustawą o lasach trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się m.in. według uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL), zawierających opisy                
i oceny stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. UPUL-e dla lasów stanowiących własność osób fizycznych sporządzane są na 
zlecenie i koszt starosty. 
 
W zakresie rolnictwa oraz rybactwa śródlądowego Powiat Poznański nie opracowywał polityki/strategii/programu. 
 
W związku z rozwojem społeczno-gospodarczym powiatu poznańskiego oraz rosnącymi cenami nieruchomości, obserwowany jest wzrost presji urbanistyczno-
inwestycyjnej na tereny rolne i leśne. Wobec powyższego niezwykle trudne jest znalezienie właścicieli gruntów, którzy będą zainteresowani  zalesieniami. 
Powstała konieczność zintensyfikowania działań prowadzących do ochrony i zachowania już istniejących powierzchni leśnych oraz do prowadzenia racjonalnej 
gospodarki leśnej na tych gruntach. Podstawowym narzędziem tych działań jest uproszczony plan urządzenia lasu. Zasadnicze znaczenie w sprawie ma również 
monitorowanie wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o lasach przez właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz udzielanie 
im wsparcia merytorycznego przez doradztwo i opiekę wykwalifikowanej kadry Nadleśnictw. Powyższe spowodowało, że przedmiotowe działanie jest 
realizowane w związku z utrzymaniem i poprawą stanu lasów już istniejących, natomiast plany zwiększania lesistości są w głównej mierze weryfikowane przez 
zamierzenia inwestycyjne właścicieli gruntów, również samorządy gminne. 
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Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów. Celem działania jest poprawa stanu lasów poprzez prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki 
leśnej. Na realizację zadania poniesiono nakłady finansowe w kwocie 16.998,45 zł. W 2019 r.  zatwierdzone zostały UPUL-e obejmujące lasy prywatne o łącznej 
powierzchni 74,98 ha. 
 
W 2019 r. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydał 1.170 kart wędkarskich oraz zarejestrował 215 jednostek pływających, służących do 
amatorskiego połowu ryb. 
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8. Przynależność do stowarzyszeń  
 
W 2019 roku Powiat Poznański kontynuował przynależność do następujących stowarzyszeń:  

1. Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS, które wspiera idę samorządu terytorialnego oraz pomaga w podnoszeniu 
efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych. Aktualnie stowarzyszenie zrzesza 30 wielkopolskich powiatów i 242 gminy                
z terenu województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego. Powiat Poznański, podobnie jak w latach poprzednich, 
korzysta z usług szkoleniowych oferowanych przez WOKiSS a eksperci WOKiSS na co dzień służą jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie doradztwa 
prawnego.  
 
2. Związku Powiatów Polskich, wspierającego ideę samorządu terytorialnego, integruje i broni wspólnych interesów powiatów, kształtuje wspólną politykę, 
wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymienia doświadczenia oraz upowszechniania modelowe rozwiązania w zakresie rozwoju                         
i zarządzania w powiatach. Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności 
naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych 
na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.  
 
3. Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT), promującej Poznań i aglomerację poznańską jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie 
rozwoju rynku turystycznego w tym regionie. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją a branżą 
turystyczną, instytucjami kulturalnymi oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego.   
 
4. Metropolii Poznań, które wspiera ideę samorządu terytorialnego oraz obronę wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie 
rozwoju społeczno-gospodarczego Metropolii Poznań oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie. Ponadto od 16 marca 2015 r. Stowarzyszenie pełni 
funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji Zintegrowanych Instytucji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach 
WRPO na lata 2014-2020. 
 
5. „KOMUNIKACJA”, którego celem jest: poprawa warunków komunikacyjnych pomiędzy gminami, powiatami i województwami w obrębie województwa 
wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego; tworzenie regionalnych szlaków turystycznych, wodnych, pieszych i rowerowych w celu szybszego, sprawniejszego 
i bezpieczniejszego przemieszczania się mieszkańców; współpraca z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Prezydentem Poznania i Marszałkiem 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz tworzenie warunków do inwestowania. 
 

6. GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW „DROGA S11”, dążącego do realizacji drogi ekspresowej S-11 stanowiącej inwestycję o kluczowym  i strategicznym 
znaczeniu dla regionów, przez które ma przebiegać oraz stanowiącej najważniejszy ciąg komunikacyjny, łączący północ z południem naszego kraju. 
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Stowarzyszenie zabiega o modernizację drogi krajowej nr 11 do parametrów trasy ekspresowej, w nadziei na wzrost konkurencyjności lokalnych ośrodków 
gospodarczych i tym samym zaprzestanie dalszej ich peryferyzacji. 
 

7.OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA GMIN CYSTERSKICH, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych 
interesów w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego. 
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9. Wyróżnienia i nagrody 

• „Super Powiat 2019” 
Wyróżnienie otrzymane w ramach Ogólnopolskiego Rankingu Związku Powiatów Polskich w kategorii: powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców. Tytuł Super 
Powiat przyznawany jest w sytuacji, w której dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych                                            
w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. To rodzaj uhonorowania „Mistrzów wśród samorządowych 
liderów”. 
 

• II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów 2019 
Udział w rankingu jest dobrowolny i bezpłatny. Eksperci on-line prowadzą klasyfikację przez cały rok. Ocenie podlegają m.in. działania proinwestycyjne 
samorządu, rozwiązania poprawiające obsługę mieszkańca, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, promocja zdrowia, a także działania 
proekologiczne, rezultaty osiągane w polityce społecznej czy zarządzanie bezpieczeństwem.  
 

• Certyfikat SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI 
W 2019 r. Powiat Poznański otrzymał certyfikat SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI. Potwierdza on, że Powiat Poznański realizuje lokalną politykę edukacyjną         
w sposób innowacyjny, nowatorski, progresywny i efektywny, wdrażając przy tym pionierskie rozwiązania programowe, organizacyjne i kadrowe w systemie 
oświaty. 
 

• „MECENAS WIEDZY” 
Staroście Poznańskiemu przyznane zostało wyróżnienie „MECENASA WIEDZY”, ponieważ wykazał się on szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz 
rozwoju i promowania nowoczesnej edukacji, społeczeństwa uczącego się i gospodarki opartej na wiedzy na poziomie lokalnym. 
 

• „Budowa Roku 2018” 
Nagrodę pierwszego stopnia „Budowa Roku 2018” otrzymała inwestycja Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu, która została zgłoszona do Konkursu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. 
 

• „Honorowy Ekspert w zakresie profilaktyki grypy” 
Powiat Poznański został uhonorowany przez Radę Naukową Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy tytułem „Honorowego Eksperta w zakresie 
profilaktyki grypy”. Nagroda została przyznana w uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz trud wkładany w realizację ważnych zadań                        
z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 
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10. Podsumowanie 
 
Powiat poznański jest silnym i liczącym się ośrodkiem przemysłowym i usługowym na mapie kraju, jak również rozpoznawalnym  

w skali Europy. Należy do grupy powiatów w kraju o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego. Nadrzędnym celem rozwoju Powiatu, jest zapewnienie 

jego mieszkańcom wysokiej jakości życia oraz utrzymanie silnej pozycji konkurencyjnej w skali kraju.  

Mieszkańcy Powiatu mają dobry dostęp do miejsc pracy, edukacji, opieki zdrowotnej, kultury i wypoczynku oraz zapewnione czyste środowisko i poczucie 

bezpieczeństwa publicznego. Nowoczesna gospodarka, lokalny kapitał społeczny i wysoki poziom usług publicznych, gwarantują stały rozwój demograficzny                 

i gospodarczy Powiatu oraz wysoki w skali kraju poziom życia jego mieszkańców. 

Powiat Poznański, tworząc z miastem Poznań wielkomiejską Metropolię, rozwija się dynamicznie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Realizacji 

wizji rozwoju towarzyszy ścisła współpraca Władz Powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Powiatu, 

wsparcie i zaangażowanie mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych a także współpraca z samorządami gmin oraz miastem Poznań.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sporządziła na podstawie materiałów opracowanych przez komórki  
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Dyrektor Wydziału Organizacyjnego 


