
    ZARZĄDZENIE Nr 145/2015 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO  

z dnia 7 grudnia 2015 roku 

w sprawie: powołania zespołów do spraw przygotowania projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1445 j.t.), oraz § 70 pkt 2 lit a Uchwały Nr 350/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 lipca 2015 r. w 

sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zarządzam, co 

następuje: 

§ 1. W związku z faktem, iż proces uchwalania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim 

Obszarze Funkcjonalnym Poznania dobiega końca, aby zapewnić należyte przygotowanie Powiatu 

Poznańskiego do aplikowania o środki europejskie dedykowane zintegrowanym inwestycjom terytorialnym w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, powołuję zespoły 

projektowe, których skład osobowy został określony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Posiedzenie zespołu w zależności od potrzeb zwołuje jego kierownik. 

§ 3. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego 

wykorzystania atutów samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów, dlatego poszczególne zespoły 

powinny inicjować współpracę z innymi samorządami z obszaru funkcjonalnego miasta Poznania. 

§ 4. Szczegółowe cele, kierunki rozwoju, oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji w ramach 

instrumentu ZIT określa Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym Poznania, która aktualnie podlega procedurze zatwierdzania. § 5. Wykonanie Zarządzenia 

powierzam Wicestaroście Poznańskiemu. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 



Uzasadnienie 

     do Zarządzenia Nr 145/2015 

Starosty Poznańskiego  

z dnia 7 grudnia 2015 roku 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania to nowy instrument, 

który będzie realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

mający wspierać rozwój terytorialny tego obszaru. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek 

samorządu terytorialnego przedmiotowego obszaru mogą realizować zintegrowane przedsięwzięcia, łączące 

działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Szczegółowe cele, kierunki rozwoju, oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji, określi 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. W oparciu 

o projekt tego dokumentu , który aktualnie podlega procedurze zatwierdzania przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, zasadnym jest powołanie zespołów projektowych, 

których celem jest dobre przygotowanie Powiatu Poznańskiego do realizacji planowanych projektów ujętych w 

Strategii. Skład poszczególnych zespołów określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  

Starosty Poznańskiego Nr 145/2015  

z dnia 7 grudnia 2015 roku 

SKŁAD OSOBOWY ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH 

1. Zespół ds. przedsięwzięcia pn. "Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu 

publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania": 

• Wicestarosta Poznański - kierownik zespołu 

• Koordynator ZIT (Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów) - z-ca kierownika zespołu 

• Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego 

• Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu 
• Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów 

2. Zespół ds. przedsięwzięć pn. " Rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego w MOF 

Poznania" oraz " Wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb 

rynku pracy". 

• Wicestarosta Poznański - kierownik zespołu 

• Koordynator ZIT (Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów) - z-ca kierownika zespołu 

• Dyrektor Wydziału Edukacji 

• Dyrektorzy placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, dla których Powiat Poznański 

jest organem prowadzącym 

3. Zespół ds. przedsięwzięcia pn. "Wzmacnianie systemu kształcenia ogólnego oraz jego dostosowanie do 

potrzeb rynku pracy". 
• Wicestarosta Poznański - kierownik zespołu 

• Koordynator ZIT (Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów) - z-ca kierownika zespołu 

• Dyrektor Wydziału Edukacji 

• Dyrektorzy placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, dla których Powiat Poznański jest 

organem prowadzącym 

• Dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których Powiat Poznański jest organem 

prowadzącym 

4.     Zespół ds. przedsięwzięcia pn. "Poprawa dostępu do usług asystenta rodzinnego oraz koordynatora  

         rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania " 

• Wicestarosta Poznański - kierownik zespołu. 

• II Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu - z-ca kierownika zespołu 



• Koordynator ZIT (Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów) 

• Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu 

Członkowie poszczególnych Zespołów mogą wyznaczać do udziału w pracach danego zespołu swoich 

przedstawicieli. W zależności od potrzeb do prac poszczególnych Zespołów, kierownik może zaprosić 

przedstawicieli innych jednostek samorządów terytorialnych wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia 

Poznań oraz kierowników podległych im jednostek organizacyjnych. 


