
KARTA ANALIZY INSTYTUCJONALNO-PRAWNEJ RAD/KOMISJI W POZNANIU 

(na podstawie uchwał/zarządzeń organów samorządowych) 

 rada działalności 

pożytku 

publicznego 

rada 

młodzieżowa 

rada seniorów powiatowa rada 

rynku pracy 

rada sportu komisja 

bezpieczeństwa  

i porządku 

komisja 

urbanistyczno-

architektoniczna 

rada ds. osób 

niepełnosprawny

ch 

Przepis ustawy Art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 

24.04.2003 r. o 

działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie 

(Dz.U. Nr 96, poz. 

873); 

Art. 5b ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 5c ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 22 ust. 3 

ustawy z dnia 

20.04.2004 r. o 

promocji 

zatrudnienia i 

instytucjach rynku 

pracy (Dz.U. z 

2015 r. poz. 149) 

Art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 

25.06.2010 r. o 

sporcie (Dz.U. z 

2016 r. poz. 176) 

Art. 38a ustawy z 

dnia 5.06.1998 r. 

o samorządzie 

powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1868) 

art. 8 ust. 3 

ustawy z dnia 

27.03.2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1073) 

Art. 44b ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 

27.08.1997 r. o 

rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnyc

h (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 2046) 

Akt wykonawczy    Rozporządzenie 

Ministra Pracy i 

Polityki 

Społecznej z dnia 

14 maja 2014 r. w 

sprawie rad rynku 

pracy (Dz.U. poz. 

630) – wcześniej 

PRRP 

funkcjonowały 

jako powiatowe 

rady zatrudnienia 

   Rozporządzenie 

Ministra 

Gospodarki, Pracy 

i Polityki 

Społecznej z dnia 

25 marca 2003 r. 

ws. organizacji 

oraz trybu 

działania 

wojewódzkich i 

powiatowych 

społecznych rad 

do spraw osób 

niepełnosprawnyc

h (Dz. U. Nr 62, 

poz. 560) 

Adres strony 

www rady/komisji 

http://www.pozna

n.pl/mim/ngo/czy

m-jest-rada-

pozytku,p,16057,2

2197.html 

 

http://mrm.poznan

.pl 

http://mrs.poznan.

pl 

http://powiat.pozn

an.pl/powiatowa-

rada-rynku-pracy/ 

 https://www.bip.p

owiat.poznan.pl/4

82,komisja-

bezpieczenstwa-i-

porzadku-

powiatu-

poznanskiego 

http://www.mpu.p

l/index.php?p=mk

ua 

https://www.pozn

an.pl/mim/main/m

iejska-spoleczna-

rada-ds-osob-

niepelnosprawnyc

h,poi,2111,13784/

miejska-

spoleczna-rada-

ds-osob-

niepelnosprawnyc

h,37270.html 

Data powołania 

rady/komisji 

6.10.2003 r. 25.02.2014 r. 25.10.2007 r. 13.01.2015 r.  22.06.2011 r. 2.02.2015 r. 4.11.2015 r. 
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Akt normatywny 

powołujący 

radę/komisję 

ZARZĄDZENIE 

NR 762/2003/P    

PREZYDENTA 

MIASTA 

POZNANIA    Z 

DNIA 6.10.2003r.      

w sprawie 

powołania rady 

działalności 

pożytku 

publicznego do 

spraw 

integrowania 

środowisk 

realizujących cele 

polityki 

społecznej w 

zakresie pomocy 

społecznej, spraw 

osób 

niepełnosprawnyc

h i 

przeciwdziałania 

wykluczeniu 

społecznemu przy 

Prezydencie 

Miasta Poznania 

Uchwała Nr 

LXIII/993/VI/201

4 Rady Miasta 

Poznania z dnia 

25-02-2014 w 

sprawie 

utworzenia 

Młodzieżowej 

Rady Miasta 

Poznania 

 

Uchwała Rady 

Miasta Nr 

XXIV/228/V/200

7 z dnia 25 

października 2007 

roku w/s 

powołania 

Miejskiej Rady 

Seniorów. 

Zarządzenie nr 

2/2015 Starosty 

Poznańskiego z 

dnia 13 stycznia 

2015 r. w sprawie: 

Powołania 

Powiatowej Rady 

Rynku Pracy 

 Zarządzenie nr 

56/2011 Starosty 

Poznańskiego z 

dnia 22 czerwca 

2011 r. w sprawie: 

utworzenia i 

powołania składu 

Powiatowej 

Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu 

Poznańskiego 

Zarządzenie nr 

56/2015/P w 

sprawie Miejskiej 

Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej. 

ZARZĄDZENIE 

NR 737/2015/P  

PREZYDENTA 

MIASTA 

POZNANIA  z 

dnia 4 listopada 

2015r. 

Obecnie 

obowiązujący akt 

normatywny 

regulujący 

funkcjonowanie 

rady/komisji 

Uchwała PRDPP 

nr 1/2016 w 

sprawie przyjęcia 

Regulaminu 

PRDPP (podjęta 

przez Radę na 

posiedzeniu 8 

września 2016 r.) 

oraz Uchwała Nr 

XXIV/328/VII/20

16 Rady Miasta 

Poznania z dnia 

09-02-2016 w 

sprawie trybu 

powoływania 

członków oraz 

organizacji i trybu 

działania 

Uchwała Nr 

LXVI/1215/VII/2

018 Rady Miasta 

Poznania z dnia 

08-05-2018 

zmieniająca 

uchwałę w 

sprawie 

utworzenia 

Młodzieżowej 

Rady Miasta 

Poznania. 

Załącznik do 

uchwały Nr 

VII/39/VII/2015 

RADY MIASTA 

POZNANIA z 

dnia 10 lutego 

2015 r. STATUT 

Miejskiej Rady 

Seniorów w 

Poznaniu 

Zarządzenie nr 

2/2015 Starosty 

Poznańskiego z 

dnia 13 stycznia 

2015 r. w sprawie: 

Powołania 

Powiatowej Rady 

Rynku Pracy 

 Załącznik do 

Zarządzenia Nr 

56/2011 Starosty 

Poznańskiego z 

dnia 22 czerwca 

2011 r. – 

Regulamin 

Powiatowej 

Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Porządku powiatu 

poznańskiego 

 

Zarządzenie nr 

74/2017 z dnia 16 

listopada 2017 

roku, w sprawie 

utworzenia i 

Zarządzenie nr 

461/2016/P 

zmieniające 

zarządzenie w 

sprawie Miejskiej 

Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

 

Zarządzenia 

Prezydenta Miasta 

Poznania Nr 

75/2019/P z dnia 4 

lutego 2019 roku 

(aktualnie 

obowiązujący). 

ZARZĄDZENIE 

NR 216/2018/P  

PREZYDENTA 

MIASTA 

POZNANIA  z 

dnia 22 marca 

2018r.        

zmieniające  

zarządzenie w 

sprawie powołania 

Miejskiej 

Społecznej Rady 

ds. Osób 

Niepełnosprawnyc

h. 



Poznańskiej Rady 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

 

ZARZĄDZENIE 

NR 504/2019/P 

PREZYDENTA 

MIASTA 

POZNANIA z 

dnia 13 czerwca 

2019r. w sprawie 

utworzenia  

Poznańskiej Rady 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

(nowy) 

powołania składu 

Powiatowej 

Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu 

Poznańskiego 

(aktualnie 

obowiązujący) 

Kompetencje rady 

(o ile nie zostały 

uregulowane w 

przepisie 

ustawowym) 

Do kompetencji 

Rady należy 

m.in.:  - 

opiniowanie 

projektów 

Strategii Rozwoju 

Miasta Poznania, 

- opiniowanie 

projektów uchwał 

i aktów prawa 

miejscowego 

dotyczących sfery 

zadań 

publicznych, 

- wyrażanie opinii 

w sprawach 

dotyczących 

funkcjonowania 

organizacji 

pozarządowych, 

- udzielanie 

pomocy i 

wyrażanie opinii 

w przypadku 

sporów między 

organami Miasta a 

organizacjami 

Młodzieżowa 

Rada 

współpracuje z 

Radą Miasta 

Poznania i 

Prezydentem 

Miasta Poznania 

reprezentując 

interesy 

młodzieży Miasta 

Poznania. 2. 

Młodzieżowa 

Rada działa na 

rzecz 

upowszechnienia 

idei samorządowej 

wśród młodzieży 

Miasta Poznania, 

poszerzenia 

udziału młodzieży 

w życiu 

społecznym 

Miasta Poznania 

oraz integracji i 

współpracy 

środowisk 

młodzieżowych. 

Do zadań  Rady 

należy:  1) ścisła 

współpraca z 

władzami Miasta 

przy rozstrzyganiu 

o istotnych 

oczekiwaniach   i 

potrzebach ludzi 

starszych;  2) 

przedstawianie 

propozycji w 

zakresie ustalania 

priorytetowych 

zadań w 

perspektywie 

krótko- i 

długookresowej 

oraz inicjowanie 

działań na rzecz 

seniorów;  3) 

monitorowanie 

potrzeb 

poznańskich 

seniorów;  4) 

wydawanie opinii 

i formułowanie 

wniosków, 

Do zakresu 

działania 

Powiatowej Rady 

Rynku Pracy 

należą zadania 

przypisane 

Wojewódzkiej 

Radzie Rynku 

Pracy, związane z 

opracowywanymi 

dokumentami 

strategicznymi i 

realizowanymi 

działaniami  na 

obszarze powiatu.  

Powiatowe Rady 

Rynku Pracy 

opiniują także:  1) 

celowość 

realizacji 

programów 

specjalnych,   

biorąc pod uwagę 

w szczególności:     

a) liczbę osób 

objętych 

programem i 

  Komisja jest 

powołana w celu 

wydawania opinii 

dotyczących 

projektów studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

oraz projektów 

miejscowych 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego, a 

także w celu 

wykonywania 

innych zadań 

określonych w 

ustawie z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu   i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Komisja pełni 

również rolę 

organu 

doradczego   w 

inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do 

integracji 

zawodowej i 

społecznej osób 

niepełnosprawnyc

h oraz realizacji 

praw osób 

niepełnosprawnyc

h opiniowanie 

projektów 

miejskich 

programów 

działań na rzecz 

osób 

niepełnosprawnyc

h ocena realizacji 

programów 

opiniowanie 

projektów uchwał 

i programów 

przyjmowanych 

przez Radę Miasta 

pod kątem ich 

skutków dla osób 

niepełnosprawnyc



pozarządowymi, 

- wyrażanie opinii 

w sprawach 

dotyczących 

zadań 

publicznych. 

3. Młodzieżowa 

Rada realizuje 

swoje cele i 

zadania poprzez: 

1) 

reprezentowanie 

interesów 

młodzieży Miasta 

Poznania wobec 

instytucji 

rządowych, 

samorządowych i 

pozarządowych, 

2) wydawanie 

opinii we 

wszelkich 

sprawach 

dotyczących 

młodzieży Miasta 

Poznania, w 

szczególności na 

temat projektów 

uchwał i aktów 

prawa 

miejscowego, 3) 

współpracę z 

Radą Miasta 

Poznania i 

Prezydentem 

Miasta Poznania 

przy tworzeniu 

dokumentów 

strategicznych 

dotyczących 

spraw związanych 

z młodzieżą, 4) 

inicjowanie 

działań 

dotyczących życia 

młodzieży, w 

szczególności w 

zakresie życia 

obywatelskiego, 

nauki, kultury i 

sportu, 5) 

służących 

rozwojowi 

działalności na 

rzecz seniorów; 5) 

zgłaszanie uwag 

do aktów prawa 

miejscowego;  6) 

inicjowanie 

działań mających 

na celu 

upowszechnianie 

współpracy 

Miasta Poznania 

ze środowiskiem 

osób starszych;  7) 

informowanie 

społeczności 

miasta o 

szczególnych 

kierunkach 

działalności 

podejmowanych 

przez służby 

miejskie i 

partnerów 

pozarządowych na 

rzecz środowiska 

seniorów. 

kryteria        

doboru tych osób,    

b) zakładane 

rezultaty 

programu 

specjalnego, w 

tym 

przewidywaną 

efektywność 

kosztową i 

zatrudnieniową, c) 

koszty realizacji 

programu 

specjalnego, w 

tym 

poszczególnych 

przedsięwzięć;  2) 

proponowane 

przez starostę 

zmiany realizacji 

programów 

specjalnych;  3) 

celowość 

realizacji 

Programu 

Aktywizacja   i 

Integracja, o 

którym mowa w 

art. 62a ustawy   o 

promocji (…), 

biorąc pod uwagę 

w szczególności:    

a) kryteria doboru 

bezrobotnych,    b) 

zakładane efekty 

realizacji 

Programu 

Aktywizacja i 

Integracja. 

innych sprawach 

związanych z 

planowaniem i 

zagospodarowanie

m przestrzennym,   

w zakresie 

wskazanym przez 

Prezydenta Miasta 

Poznania. 

h 



prowadzenie 

działań na rzecz 

integracji i 

współpracy 

środowisk 

młodzieżowych, 

6) prowadzenie 

działalności 

informacyjnej z 

zakresu 

działalności 

Młodzieżowej 

Rady, 7) 

nadawanie tytułu 

Honorowego 

Członka 

Młodzieżowej 

Rady Miasta 

Poznania. 

Liczba członków 

rady/komisji / 

liczba zgłoszona 

przez organ 

samorządowy 

4 przedstawicieli 

Rady Miasta 

Poznania; 4 

przedstawicieli 

Prezydenta Miasta 

Poznania; 10 

przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych 

Młodzieżowa 

Rada Miasta 

Poznania, zwana 

dalej 

Młodzieżową 

Radą, składa się z 

członków 

wskazanych przez 

samorządy 

uczniowskie szkół 

ponadpodstawowy

ch, w tym 

zespołów tych 

szkół, na terenie 

Miasta Poznania, 

z wyłączeniem 

szkół dla 

dorosłych. 

W skład Rady 

wchodzą seniorzy 

(9 osób) wybrani 

przez 

przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych, 

które działają na 

rzecz środowiska 

osób starszych, 

przez 

przedstawicieli 

rad osiedli i 

klubów seniora, 3 

przedstawicieli 

Rady Miasta oraz 

3 przedstawicieli 

Prezydenta Miasta 

Poznania. 

3 przedstawicieli 

reprezentatywnyc

h organizacji 

związkowych w 

rozumieniu 

ustawy o 

Trójstronnej 

Komisji; 3 

przedstawicieli 

reprezentatywnyc

h organizacji 

pracodawców w 

rozumieniu 

ustawy o 

Trójstronnej 

Komisji; 1 

przedstawiciel 

społeczno-

zawodowych 

organizacji 

rolników; 6 

przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych 

zajmujących się 

statutowo 

 W skład komisji 

wchodzą: 

1. starosta jako 

przewodniczący 

komisji, 

2. dwóch radnych 

delegowanych 

przez radę 

powiatu, 

3. trzy osoby 

powołane przez 

starostę spośród 

osób 

wyróżniających 

się wiedzą o 

problemach 

będących 

przedmiotem prac 

komisji oraz 

cieszących się 

wśród miejscowej 

społeczności 

osobistym 

autorytetem i 

zaufaniem 

publicznym, w 

9 osób (w tym 

przewodniczący i 

wiceprzewodniczą

cy) 

W skład Rady 

wchodzą:  1 

przedstawiciel 

Stowarzyszenia na 

Rzecz 

Rehabilitacji 

Niewidomych i 

Słabowidzących;  

1 przedstawiciel 

Stowarzyszenia 

Przyjaciół 

Niewidomych i 

Słabowidzących;  

1 przedstawiciel 

Wielkopolskiego 

Forum 

Organizacji Osób 

z 

Niepełnosprawnoś

ciami;  2 

przedstawicieli 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego - 

koordynator ds. 

dostępności 



problematyką 

rynku pracy; 3 

przedstawicieli 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

szczególności 

przedstawicieli 

samorządów 

gminnych, 

organizacji 

pozarządowych, 

pracowników 

oświaty, a także 

instytucji 

zajmujących się 

zwalczaniem 

zjawisk patologii 

społecznych i 

zapobieganiem 

bezrobociu, 

4. dwóch 

przedstawicieli 

delegowanych 

przez komendanta 

powiatowego 

(miejskiego) 

Policji. 

W pracach 

komisji 

uczestniczy także 

prokurator 

wskazany przez 

właściwego 

prokuratora 

okręgowego. 

Starosta może 

powołać do 

udziału w pracach 

komisji 

funkcjonariuszy i 

pracowników 

innych niż Policja 

powiatowych 

służb, inspekcji i 

straży oraz 

pracowników 

innych organów 

administracji 

publicznej 

wykonujących 

przestrzeni 

publicznej oraz  

Pełnomocnik 

Prezydenta Miasta 

ds. Osób z 

Niepełnosprawnoś

ciami. 



zadania z zakresu 

porządku 

publicznego i 

bezpieczeństwa 

obywateli na 

terenie powiatu. 

W pracach 

komisji 

uczestniczą oni z 

głosem 

doradczym. 

Organizacja 

wewnętrzna 

rady/komisji 

Przewodniczący, 

Zastępca 

Przewodniczącego

, zespoły robocze 

Prezydium: 

Przewodniczący, 

Wiceprzewodnicz

ący, Sekretarz 

Przewodniczący, 

Wiceprzewodnicz

ący 

Przewodniczący  Komisji 

Przewodniczy 

Starosta 

Poznański; 

Zastępca 

Przewodniczącego

; zespoły 

problemowe 

Przewodniczący, 

Wiceprzewodnicz

ący 

Przewodniczący 

powoływany na 

roczną kadencję 

Częstotliwość 

posiedzeń/ 

podmiot 

zwołujący 

Przynajmniej raz 

na kwartał, 

zwoływane przez 

Przewodniczącego 

lub Zastępcę 

(pierwsze 

posiedzenie nowej 

kadencji zwołuje 

Prezydent MP) 

Młodzieżowa 

Rada obraduje na 

posiedzeniach: 1) 

zwyczajnych – 

zwoływanych w 

zakresie 

niezbędnym do 

wykonywania 

zadań 

Młodzieżowej 

Rady, lecz nie 

rzadziej niż 4 razy 

w roku, z 

wyłączeniem 

okresu wakacji i 

ferii zimowych; 2) 

nadzwyczajnych – 

zwoływanych na 

wniosek co 

najmniej 1/3 

aktualnego składu 

Młodzieżowej 

Rady. 

(zwołuje 

Przewodniczący 

lub 

Nie rzadziej niż 

raz na kwartał, 

zwoływane przez 

Przewodniczącego 

lub 

Wiceprzewodnicz

ącego; 

nadzwyczajne 

posiedzenie może 

zostać zwołane 

przez Prezydenta 

MP lub na 

wniosek 1/3 

członków 

Brak danych  Komisja działa na 

podstawie 

rocznego planu 

pracy 

zatwierdzanego 

przez 

Przewodniczącego 

Komisji. 

Posiedzenia 

Komisji są 

zwoływane przez 

Przewodniczącego 

Komisji, zależnie 

od potrzeb. 

Tematykę i 

terminy posiedzeń 

oraz listę osób 

zaproszonych do 

uczestnictwa   w 

posiedzeniu 

Komisji ustala 

Przewodniczący, a 

w razie jego 

nieobecności 

Wiceprzewodnicz

ący. 

 



Wiceprzewodnicz

ący, pierwsze 

zwołuje 

Przewodniczący 

Rady Miasta 

Poznania) 

Tryb 

podejmowania 

decyzji 

Rada podejmuje 

decyzje w formie 

uchwał, w tym 

stanowisk i opinii, 

przyjmowanych 

zwykłą 

większością 

głosów, w 

obecności co 

najmniej połowy 

składu Rady. 

Młodzieżowa 

Rada rozstrzyga w 

formie uchwał 

wszystkie sprawy 

dotyczące jej 

zadań, o których 

mowa w § 4 ust. 

3. 2. Inicjatywa 

uchwałodawcza 

przysługuje 

każdemu 

członkowi 

Młodzieżowej 

Rady. 3. Uchwały 

Młodzieżowej 

Rady, poza 

przypadkami 

wskazanymi w 

Statucie, zapadają 

zwykłą 

większością 

głosów w 

obecności co 

najmniej połowy 

aktualnego składu 

Młodzieżowej 

Rady. 

Głosowanie jawne 

podczas 

posiedzenia Rady, 

w obecności co 

najmniej połowy 

członków rady, 

większość zwykła 

W formie 

uchwały, zwykłą 

większością 

głosów w 

obecności co 

najmniej połowy 

członków. W 

przypadku 

jednakowej liczby 

głosów za i 

przeciw 

decydujący głos 

będzie należał do 

przewodniczącego 

rady rynku pracy. 

  Komisja 

przyjmuje 

stanowisko w 

sprawach 

należących do 

zakresu jej 

działania zwykłą 

większością 

głosów członków 

Komisji obecnych 

na posiedzeniu, w 

głosowaniu 

jawnym. 

W przypadku 

równowagi 

głosów o 

stanowisku 

rozstrzyga głos 

Przewodniczącego

,   a w razie jego 

nieobecności głos 

Wiceprzewodnicz

ącego. 

 

Struktura UM 

zapewniająca 

obsługę 

organizacyjno-

techniczną 

Obsługę 

techniczną i 

protokołowanie 

obrad Rady 

zapewnia oddział 

obsługujący. 

 Urząd Miasta (w 

tym warunki 

finansowe) 

Techniczną 

obsługę Rady 

zapewnia 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Poznaniu 

 Obsługę 

administracyjną 

Komisji prowadzi 

Wydział 

Bezpieczeństwa, 

Zarządzania 

Kryzysowego i 

Spraw 

Obywatelskich 

Starostwa 

Powiatowego w 

Poznaniu. 

Miejska 

Pracownia 

Urbanistyczna 

 



Uwagi Kadencja: 3 lata   Kadencja: 4 lata  Kadencja:3 lata  Kadencja 4 lata 

 


