
ZARZĄDZENIE Nr 19/2017 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 20 lutego 2017 roku 
 
 

w sprawie: powołania Rady Projektu i Zespołu Projektowego ds. zarządzania i realizacji Projektu 

partnerskiego pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez 

tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, 

Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego", 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 814 ze zm.), 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, w 

związku z Porozumieniem o partnerstwie zawartym w dniu 31 maja 2016 r. pomiędzy Gminą Pobiedziska 

(Partnerem wiodącym) a Powiatem Poznańskim (Partnerem), oraz umową o dofinansowanie Projektu nr 

RPWP.03.03.03-30-0004/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia", Działania 3.3 „Wspieranie 

strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii 

niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Radę Projektu w celu zarządzania Projektem pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na 

terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów 

Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków 

transportu publicznego", w składzie: 

1) Marek Bereżecki - Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych Zarządu dróg Powiatowych w Poznaniu, 

2) Zbigniew Rusak - Samodzielne Stanowisko ds. Transportu Publicznego 

3) Maciej Grupa - Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów 

§ 2. Powołuję Zespół Projektowy w celu realizacji Projektu pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na 

terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów 

Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków 

transportu publicznego", w którego skład wchodzą: 

1) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu 

2) Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów 

3) Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej



§ 3. Szczegółowy zakres kompetencji Zespołu Projektowego określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. Uchyla się Zarządzenie Nr 59/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie: powołania 

zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projeku pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy 

Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w 

Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego". 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wicestaroście Poznańskiemu. 

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 19/2017 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 20 lutego 2017 roku 

 

W dniu 31 maja 2016 r. pomiędzy Gminą Pobiedziska (Partnerem wiodącym) a Powiatem Poznańskim (Partnerem) 

zostało zawarte Porozumienie o partnerstwie mające na celu przygotowanie i realizację projektu partnerskiego pn. 

„Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej 

infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz 

z zakupem środków transportu publicznego", w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia", Działania 3.3 „Wspieranie 

strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w 

tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020. Przedmiotowy Projekt objęty wnioskiem o dofinansowanie zgłoszonym w ramach konkursu nr 

RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-001/16 uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, co potwierdza umowa o dofinansowanie przedmiotowego Projektu z dnia 30 grudnia 2016 r. o nr 

RPWP.03.03.03-30-0004/16-00. Stroną umowy (Beneficjentem) jest Gmina Pobiedziska, natomiast Powiat 

Poznański pełni rolę Partnera uczestniczącego w realizacji Projektu wnosząc do projektu zasoby zgodnie z zawartym 

Porozumieniem o partnerstwie. Mając na względzie prawidłową realizację i zarządzanie Projektem powołanie Rady 

Projektu i Zespołu Projektowego jest zasadne. 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 19/2017 

Starosty Poznańskiego  

z dnia  20 lutego   2017 roku  

 

Zakres kompetencji Zespołu Projektowego odpowiedzialnego za realizację Projektu partnerskiego pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy 

Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z 

zakupem środków transportu publicznego” 

 

 

Lp. Zadanie 
Jednostka realizująca (symbol komórki 

organizacyjnej zgodnie z regulaminem 

organizacyjnym) 

Uwagi 

1 
Przebudowa ul. Kazimierza Odnowiciela 

w Pobiedziskach 

Starostwo Powiatowe (WDiWP) Zadanie to zostało powierzone do realizacji Gminie Pobiedziska na podstawie 

odrębnego Porozumienia i następnie zostało potraktowane jako element 

Projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR-u. Należy rozliczyć 

z Gminą przedmiotowe zadanie (WD), oraz uzgodnić z Gminą treść wniosku o 

płatność (WP). 



 

 

 

 

 

 

2 
Modernizacja ul. Kiszkowskiej w 

Pobiedziskach w zakresie ścieżki 

rowerowej i nawierzchni 

ZDP 

Starostwo Powiatowe (WP) 

ZDP zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych oraz przeprowadzenie realizacji zadania 

zgodnie z umową o dofinansowanie. Za wypełnienie pozostałych obowiązków 

wynikających z umowy o dofinansowanie, w tym przekazywanie Gminie 

(Beneficjentowi) niezbędnych informacji i dokumentów celem wypełnienia 

przez nią obowiązków umownych względem Instytucji Zarządzającej 

odpowiedzialny jest WP. 

3 
Modernizacja ul. Dworcowej i ul. Głównej 

w Biskupicach w zakresie ścieżek 

rowerowych i kanalizacji deszczowej 

ZDP 

Starostwo Powiatowe (WP) 

ZDP zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych oraz przeprowadzenie realizacji zadania 

zgodnie z umową o dofinansowanie. Za wypełnienie pozostałych obowiązków 

wynikających z umowy o dofinansowanie, w tym przekazywanie Gminie 

(Beneficjentowi) niezbędnych informacji i dokumentów celem wypełnienia 

przez nią obowiązków umownych względem Instytucji Zarządzającej 

odpowiedzialny jest WP 


