
 

ZARZĄDZENIE Nr 34 /2016  

STAROSTY POZNAŃSKIEGO  

z dnia 01 kwietnia 2016 roku 

 

w sprawie: utraty mocy zarządzeń Starosty Poznańskiego 

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

r., poz. 1445 ze zm. ) i § 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. Tracą moc Zarządzenia Starosty Poznańskiego: 

1. Nr 67/05 z dnia z dnia 25.05.2005 r. w sprawie: powołania serwisu informacyjnego Powiatu 

Poznańskiego www.powiat.poznan.pl, zmienionego zarządzeniem Nr 55/2010 z dnia 19 lipca 2010 r.; 

2. Nr 69/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie: wskazania komórek organizacyjnych starostwa, w których 

prowadzone są rejestry uchwał rady powiatu i zarządu powiatu, wniosków i opinii komisji rady powiatu, 

interpelacji i wniosków radnych; 

3. Nr 86/2006 z dnia 21.07.2006r. w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania lokalnej procedury 

konsultacji społecznych, zmienionego zarządzeniem Nr 154/2006 z dnia 03.10.2006r.; 

4. Nr 37/2008 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie umieszczania i uzupełniania materiałów promocyjnych na 

stendach w Starostwie Powiatowym w Poznaniu; 

5. Nr 69/2009 z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie: procedur Monitoringu i Ewaluacji Planu Rozwoju 

Lokalnego na lata 2009-1013; 

6. Nr 70/2009 z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie: procedur Monitoringu i Ewaluacji Strategii Rozwoju 

Powiatu Poznańskiego na lata 2009-2013, zmienionego zarządzeniami Nr 73/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 

r. i Nr 123/2012 z dnia 8 grudnia 2012 roku; 

7. Nr 92/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie: powołania głównego koordynatora prac związanych z 

przygotowaniem Strategii Promocji Powiatu Poznańskiego na lata 2010-2015, zespołu przygotowującego i 

zespołu konsultantów; 

8. Nr 118/2009 z dnia 28 października 2009 w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie przeglądów 

budowlanych pięcioletnich i rocznych dla obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa; 



9. Nr 12/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie: powołania Koordynatora ds. Promocji Powiatu 

Poznańskiego oraz zespołu ds. wdrażania Strategii Promocji Powiatu Poznańskiego na lata 2010-2015; 

10. Nr 107/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy, której 

przedmiotem jest stały dozór nad mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym w 

Wojnowie, gmina Murowana Goślina, w skład którego wchodzi zabudowana nieruchomość stanowiąca 

działkę nr 568 o powierzchni 2.6250 ha oraz budynek użytkowo-magazynowy, jednokondygnacyjny - z 

Panią Katarzyną Raczyńską, zam.... oraz Panią Violettą Prochowską zam....; 

11. Nr 16/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. W sprawie: powołania zespołu projektowego dla potrzeb 

realizacji projektu pt. „Nowoczesna szkoła-doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników 

administracji szkół powiatu poznańskiego", realizowanego w latach 2011-2012, dofinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

12. Nr 110/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu 

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej 

własność Skarbu Państwa, położonej w Lusówku przy ul. Jankowickiej, działka nr 282/9; 

13. Nr 21/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: powołania zespołu projektowego dla potrzeb 

realizacji projektu pt.: „Sprawna firma-promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie 

poznańskim" realizowanego w latach 2013-2015, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmienionego zarządzeniami Nr 30/2013 z 

dnia 21 marca 2013 r., Nr 73/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr 109/2013 z dnia 25 października 2013 r. i 

Nr 122/2013 z dnia 19.11.2013 r.; 

14. Nr 83/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody Zakładowi Karnemu w Koziegłowach 

na zawarcie umowy dzierżawy pomieszczenia na prowadzenie kantyny; 

15. Nr 95/2013 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 

części działki nr 12/7 w Kamińsku, gmina Murowana Goślina, stanowiącej własność Skarbu Państwa; 

16. Nr 22/2014 z dnia 27 marca 2014 r. W sprawie: powołania zespołu projektowego dla potrzeb 

realizacji projektu pt.: „Równe szanse-program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach" realizowanego w latach 2014-2015, 

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, zmienionego zarządzeniami Nr 130/2014 z dnia 19 listopada 2014 r., Nr 29/2015 z dnia 18 marca 

2015 r. i Nr 53/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.; 

  



17. Nr 106/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej; 

18. Nr 16/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie: dokonania darowizny, na rzecz Gminy Dopiewo, 

prawa własności nieruchomości położonej w Konarzewie, oznaczonej jako działka nr 401/7; 

19. Nr 17/2015 z dnia 13 lutego 2015 r. W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dotyczących 

sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, 

prowadzonych przez Wydział Nieruchomości oraz Wydział Gospodarowania Mieniem; 

20. Nr 30/2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej; 

21. Nr 48/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej; 

22. Nr 55/2015 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie: dokonania darowizny, na rzecz Gminy Dopiewo, 

stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Dopiewie w rejonie ul. Ogrodowej; 

23. Nr 56/2015 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej; 

24. Nr 62/2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: dokonania darowizny, na rzecz Miasta Puszczykowo, 

stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. 

Poznańskiej; 

25. Nr 66/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej; 

26. Nr 86/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej; 

27. Nr 88/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej; 

28. Nr 100/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie: dokonania darowizny, na rzecz Gminy Rokietnica, 

stanowiącej własność Skarbu Państwa działki nr 152/12 położonej w Kiekrzu, gmina Rokietnica; 

29. Nr 108/2015 z dnia 1 września 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu 

mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z 

równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste; 

30. Nr 139/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. § 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 



 

 

 

                                                                            Uzasadnienie  

       do Zarządzenia Nr 36 /2016  

            Starosty Poznańskiego 

                                                              z dnia 1 kwietnia 2016 roku 

 

W związku z utratą mocy zarządzeń Starosty Poznańskiego, wydanie przedmiotowego zarządzenia jest 

uzasadnione. 

 


