
  ZARZĄDZENIE Nr 58/2015 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

 z dnia 12 maja 2015 roku 

 

 

w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( j.t. 

Dz. U. z 2013 r., poz 595 ze zm.) w związku z § 21 ust 1 Uchwały Nr XXXVIII Rady Powiatu w Poznaniu z 

dnia 18 marca 2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Poznaniu, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Pana Tomasza Skupio - Zastępcę Dyrektora Wydział Promocji i Aktywności Społecznej 

na Pełnomocnika Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zwanego dalej 

"Pełnomocnikiem" . 

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy: 

1) współpraca z organizacjami pozarządowymi i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, 

2) obsługa techniczno- administracyjna Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

3) organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi, 

4) pełnienie roli mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Starostwem Powiatowym w 

Poznaniu w sytuacjach konfliktowych, 

5) koordynowanie działań komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Poznaniu w 

zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

6) prowadzenie internetowej bazy adresowej organizacji pozarządowych, 

7) monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

8) reprezentowanie Starosty Poznańskiego na konferencjach i spotkaniach dotyczących 

problematyki sektora pozarządowego, 

9) organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, 

10) przeprowadzenie oraz koordynacja naboru ekspertów zatrudnianych do oceny merytorycznej 

ofert składanych w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 

11) współpraca z organizacjami pozarządowymi, a zwłaszcza ze zorganizowanymi partnerami 

sektora pozarządowego w postaci reprezentacji terytorialnych i branżowych, związkami 

stowarzyszeń, organizacjami infrastrukturalnymi, 

12) współpraca ze swoimi odpowiednikami w województwach, powiatach i gminach, 

13) koordynacja prac nad opracowaniem projektu programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na dany rok, 

14) sporządzanie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi - piecza nad informacjami dotyczącymi organizacji pozarządowych 

zamieszczanymi na stronie internetowej Powiatu 



15) animowanie współpracy organizacji z samorządem, wspieranie wdrażania modelowych 

rozwiązań w zakresie współpracy, 

16) członkostwo w Komisji Konkursowej powoływanej na potrzeby rozstrzygnięcia konkursów 

ofert, 

17) podejmowanie działań w zakresie analizy potrzeb organizacji pozarządowych i 

przygotowywanie instrumentów pomocy, 

18) promowanie działalności organizacji pozarządowych w środkach masowego przekazu. 

§ 3 . Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi. 

§4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr 58/2015 
STAROSTY POZNAŃSKIEGO 
z dnia 12 maja 2015 roku 

 

W celu realizacji zasad sprawnej współpracy samorządu powiatowego z organizacjami 

pozarządowymi zasadne jest powołanie Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

Jest to realizacja intencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wdrożenie dążeń 

Starosty Poznańskiego związanych z utworzeniem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Jej sprawne działanie zapewni osoba Pełnomocnika. 

Dlatego wydanie Zarządzenia Starosty Poznańskiego jest zasadne. Regulacje dot. powołania 

Pełnomocnika zawarte są w paragrafie 21 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu. 

 

 
 


