
ZARZĄDZENIE Nr 37/2016 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO  

 z dnia 1 kwietnia 2016 roku 

w sprawie: funkcjonowania serwisu informacyjnego powiatu poznańskiego www.powiat.poznan.pl oraz opieki 

nad nim 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2015.1445 j.t. ze 

zmianami) w związku z § 70 pkt 2 lit a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu przyjętego 

Uchwałą nr 350/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Uchwałą nr 781/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 

15 marca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 350/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie: uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zarządzam co następuje: 

§1. 1. Realizując zadanie promocji powiatu, prowadzi się serwis informacyjny powiatu poznańskiego 

www.powiat.poznan.pl. 

2.Opiekę nad treścią serwisu informacyjnego (administrowanie i redagowanie) powierzam Wydziałowi Promocji i 

Aktywności Społecznej. 

3. Strona internetowa służy promocji powiatu, również poprzez zwiększenie dostępności informacji kierowanej do 

jak największego kręgu odbiorców - odbiorców zróżnicowanych pod względem wieku, statusu społecznego, 

zainteresowań. 

4. Redaktorami serwisu są wyznaczeni pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. 

5. Zakres i formę umieszczonych w serwisie informacji nadzoruje Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności 

Społecznej. 

§2. Zapewnienie funkcjonowania serwisu w sieci internet powierzam Wydziałowi Informatyki. 

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej oraz Dyrektorowi 

Wydziału Informatyki. 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. 



 

Uzasadnienie  

do Zarządzenia Nr 37/2016 

 Starosty Poznańskiego 

      z dnia  1 kwietnia 2016 roku 

Powiat poznański korzysta ze znaczących kanałów komunikacji w celu przekazywania informacji dotyczących 

wydarzeń własnych, a także organizowanych przez obywatelski sektor pozarządowy oraz animatorów aktywności 

społecznej. Jednym z nich jest serwis informacyjny powiatu poznańskiego www.powiat.poznan.pl. Poprawne 

funkcjonowanie serwisu wymaga odpowiedniego podziału kompetencji i zadań. 

Wydział Promocji i Aktywności Społecznej odpowiedzialny jest za administrowanie, redagowanie i publikowanie 

informacji natomiast jego funkcjonowanie w sieci internet zapewnia Wydział Informatyki. Portal internetowy 

www.powiat.poznan.pl oprócz aktualnych informacji zawiera także nieustannie poszerzaną bazę wiedzy na temat 

powiatu poznańskiego. Notuje ponad 30 tysięcy odsłon miesięcznie będąc tym samym istotnym źródłem informacji 

dla mieszkańców i dziennikarzy. 

 


