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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU ŚREDZKIEGO 
 
 

1.1. Położenie geograficzne powiatu 
 
Powiat średzki zajmuje powierzchnię 623,18 km2 i znajduje się w środkowo-południowej 
części Pojezierza Wielkopolskiego, w obrębie którego wyróżnia się Równinę Wrzesińską 
i Kotlinę Śremską. Równina Wrzesińska związana jest z działalnością lądolodu 
skandynawskiego. W części południowo-zachodniej urozmaicona jest polodowcową rynną 
z ośmioma jeziorami Kórnicko-Zaniemyskimi. Kotlina Śremska obejmuje południową część 
Powiatu i stanowi poszerzoną część doliny Warty, która w tym miejscu ma przebieg wschód-
zachód, wchodząc w skład Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej.  
 
Powiat Średzki graniczy z powiatami: poznańskim, wrzesińskim, jarocińskim i śremskim. 
Jego położenie na mapie Wielkopolski oraz gminy wchodzące w skład powiatu średzkiego 
przedstawiają poniższe rysunki. 
 
Położenie powiatu średzkiego 

 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. 
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Gminy powiatu średzkiego 

 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. 

 
W skład terytorium powiatu średzkiego wchodzi 5 gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto 
nad Wartą, Zaniemyśl oraz miasto i gmina Środa Wielkopolska. Siedzibą władz powiatu jest 
miasto Środa Wielkopolska. 
 
Tabela przedstawia podstawowe dane dotyczące poszczególnych gmin powiatu średzkiego. 
 

Podstawowe informacje o gminach powiatu średzkiego  

Lp. Gmina 
Powierzchnia 

(km2) 

Liczba 
miejscowości 

1. Dominowo 79 26 

2 Krzykosy 110 23 

3. Nowe Miasto 121 31 

4. Zaniemyśl 107 31 

5. Środa Wlkp. 207 54 

Powiat średzki 624 160 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
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1.2. Położenie komunikacyjne 
 

Powiat średzki leży w środkowej części Województwa Wielkopolskiego na południowy 
wschód od miasta Poznania. Centralne położenie powiatu stwarza dogodne warunki, jeżeli 
chodzi o dostępność komunikacyjną oraz w aspekcie rozwoju gospodarczego. Siedziba władz 
powiatu - miasto Środa Wlkp., oddalone jest od stolicy Województwa Wielkopolskiego 
zaledwie o 33 km. Przez teren powiatu przebiegają szlaki komunikacyjne łączące Wybrzeże 
Morza Bałtyckiego ze Śląskiem - droga krajowa nr 11 oraz kolejowa magistrala z północy na 
południe Polski. W odległości 9 km od Środy Wlkp. przebiega autostrada A-2 łącząca wschód 
z zachodem. Na terenie powiatu znajdują się stacje kolejowe w miejscowościach: Środa 
Wielkopolska, Chocicza, Sulęcinek i Solec.  
 
 

1.3. Historia powiatu 
 
Powiat średzki położony jest na obszarach, na których powstawało państwo polskie, 
a ludność tego regionu aktywnie uczestniczyła w ówczesnych procesach organizacji państwa. 
Gród piastowski w Gieczu (obecnie Gmina Dominowo) stanowił ważny element systemu 
obronnego w państwie pierwszych Piastów. Do ważniejszych wydarzeń historycznych 
należało odparcie napaści krzyżackiej w 1331 roku, w rejonie Zaniemyśla.  
 
W 1496 roku Sejm Walny w Piotrkowie wybrał Środę na miejsce obrad sejmików szlachty 
Województwa Poznańskiego i Kaliskiego, w wyniku czego Środa stała się stolicą polityczną 
tych województw.  
 
Znaczne zniszczenia tutejszych ziem przyniosły czasy potopu szwedzkiego oraz wojny 
północnej. W 1793 roku, w ramach drugiego rozbioru Polski, ziemia średzka znalazła się 
w rękach pruskich. W okresie 125 lat niewoli mieszkańcy regionu uczestniczyli we wszystkich 
zrywach niepodległościowych, począwszy od insurekcji kościuszkowskiej, powstania 1806 
i 1809 roku, powstania listopadowego 1830-1831. W 1848 roku (Wiosna Ludów) w Środzie, 
Kostrzynie, Pobiedziskach i Zaniemyślu, powołano lokalne Komitety Organizacyjne 
Powstania. W okresie tym panowała szczególnie ożywiona działalność w tworzeniu 
oddziałów powstańczych. W Jarosławcu, usytuowanym ok. 3 km od Środy, podpisana została 
przez Ludwika Mierosławskiego tzw. konwencja jarosławiecka, która praktycznie oznaczała 
kres „Wiosny Ludów”. W latach 1863-1864 mieszkańcy powiatu uczestniczyli w powstaniu 
styczniowym.  
 
Wielu mieszkańców powiatu miało zasługi w tworzeniu i wyposażaniu oddziałów Powstania 
Wielkopolskiego (lata 1918-1919) - wśród nich ówczesny proboszcz ks. Mieczysław Meissner 
i Alfred Milewski, późniejszy dowódca batalionu średzkiego. Oddziały powstańcze walczyły 
w Poznaniu, pod Zbąszyniem i na Froncie Północnym (Szubin, Rynarzewo, Kcynia). Średzki 
sztab powstańczy mieścił się na probostwie przy ul. Ks. Jażdżewskiego.  
 
Kres rozwoju powiatu przyniósł wybuch drugiej wojny światowej – bombardowanie Środy 
Wlkp. (tereny dworca kolejowego oraz Cukrowni Średzkiej), egzekucje kilkudziesięciu 
obywateli Środy i powiatu średzkiego. Wielu mieszkańców zginęło w obozach 
koncentracyjnych i na wschodzie (Katyń). Mimo represyjnej polityki władz hitlerowskich na 
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terenie powiatu rozwijał się opór społeczeństwa. Tworzono organizacje partyzanckie. 
W Janowie koło Kostrzyna miał miejsce, jeden z nielicznych na terenie Wielkopolski, zrzut 
broni dla ugrupowań AK z terenu powiatu średzkiego. Lata okupacji niemieckiej 1939 – 1945 
przyniosły znaczne zniszczenia powiatu i straty mieszkańców.  
 
 

1.4. Budowa  geologiczna i ukształtowanie terenu 
 

Na obszarze powiatu średzkiego podłoże tworzy tzw. platforma paleozoiczna, na której 
spoczywa późniejsza pokrywa skał mezozoicznych. Pokrywa osadowa przykryta jest 
utworami trzeciorzędowymi (piaski drobnoziarniste, mułki i iły), nad którą znajduje się 
pokrywa czwartorzędowa (osady związane ze zlodowaceniem - gliny zwałowe, piaski i żwiry). 
W dolinach rzecznych znajdują się mady, piaski, żwiry i mułki rzeczne. 

 

Obszar powiatu średzkiego zaliczany jest do terenów mało urozmaiconych, poprzecinanych 
szerokimi dolinami rzek. Różnica między najniżej (61,5 m n.p.m. – gmina Zaniemyśl) 
i najwyżej (125,0 m n.p.m. – gmina Dominowo) położonymi punktami wysokościowymi na 
terenie powiatu wynosi 63,5 m. Różnice wysokości na terenie powiatu są niewielkie i na 
obszarach poszczególnych gmin wynoszą:  

 Gmina Dominowo – najniższy punkt 94,5 m n.p.m. (Sabaszczewo), najwyższy 125 m 
n.p.m. (Góra Górzno) 

 Gmina Krzykosy – najniższy punkt 66,1 m n.p.m. we wsi Młodzikowo, najwyższy 92,6 
m n.p.m. - Góra Konwaliowa 

 Gmina Nowe Miasto nad Wartą – najniższy punkt 65,0 m n.p.m. (Nowe Miasto), 
najwyższy 107,0 m n.p.m. (Szypłów) 

 Gmina Środa Wielkopolska - najniższy punkt 66,7 m n.p.m. (Nadziejewo), najwyższy 
107,3 m n.p.m. (Zmysłowo) 

 Gmina Zaniemyśl – najniższy punkt 61,5 m n.p.m. (Zwola), najwyższy 106,1 m n.p.m. 
(Łysa Góra). 
 
 

1.5. Gleby 

Gleby występujące na obszarze powiatu w większości zakwalifikowane zostały do gleb 
średnio dobrych, gleby słabej klasy V i VI zajmują 27% ogólnej powierzchni. Wskaźnik 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej określający korzystne warunki produkcji rolniczej 
najwyższy jest w gminie Środa Wielkopolska i w gminie Dominowo, najniższy w gminie 
Krzykosy. Od jakości gleb występujących na terenie Powiatu uzależniona jest struktura 
gatunkowa upraw. Znaczący udział w produkcji rolniczej mają uprawy zbożowe, ziemniaki, 
przemysłowe (głównie buraki cukrowe i rzepak), pastewne (głównie kukurydza na zielonkę) 
oraz warzywa gruntowe. 
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1.6. Wody 
 
Pod względem zasobności w wody powierzchniowe powiat średzki zaliczany jest do 
obszarów średniej zasobności w wodę.  
Sieć rzeczną na terenie powiatu średzkiego tworzą: 

 Warta - główny prawobrzeżny dopływ Odry o długości 808,2 km. Układ dolin i sieci 
rzecznej wiąże się z układem pradolin i dolin przełomowych powstałych wskutek 
działania lodowca. Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, uzupełniona wieloma 
jeziorami o zróżnicowanej wielkości i zbiornikami sztucznymi. Przez obszar Powiatu 
rzeka przepływa w Gminie Nowe Miasto na odcinku 38 km (340,0 km – 302,0 km), 
w tym 16 km stanowi granicę z powiatem śremskim. 

 Moskawa - prawostronny dopływ Warty, uchodzący do niej na 307,2 km, 11 km na 
wschód od miejscowości Śrem, w okolicach Józefowa. Całkowita długość rzeki wynosi 
56,4 km, w tym 44,5 km występuje na terenie powiatu średzkiego. Zlewnia zajmuje 
powierzchnię 620,8 km2. Moskawa jest ciekiem typowo nizinnym, o średnim spadku 
0,08 ‰. Zarówno na rzece głównej jak i jej dopływach istnieje szereg jazów, liczne 
łączące się rowy melioracyjne, a w km 29,5 rzeki Moskawy – zbiornik retencyjny 
„Środa” zasilany jej wodami. Rzeka przepływa przez gminy: Dominowo, Środa 
Wielkopolska (19,4 km), Krzykosy (5,2 km) i Zaniemyśl (9,0 km). 

 Struga Średzka - prawostronny dopływ rzeki Moskawy i lewostronny dopływ rzeki 
Kopli. Uchodzi do Moskawy w jej 26,0 km w Środzie Wielkopolskiej. Całkowita 
długość Strugi wynosi 15,7 km, a powierzchnia zlewni 58,2 km2. Wzdłuż zachodniej 
strony Strugi występują mokradła z zarastającymi zbiornikami wodnymi. Rzeka 
przepływa przez teren gminy Środa Wielkopolska na długości 10,5 km.  

 Wielki Rów - lewostronny dopływ Moskawy, uchodzący do niej w 22,0 km biegu rzeki. 
Całkowita długość rzeki wynosi 27,2 km, a powierzchnia zlewni 99,8 km2. Występuje 
na terenie gminy Środa Wielkopolska na długości 9,0 km. 

 Miłosławka - uchodzi do Moskawy w 7,8 km biegu rzeki, a jej długość wynosi 36,3 km. 
Powierzchnia zlewni to 182,9 km2. Rzeka przepływa przez tereny gminy Krzykosy – 
11,7 km i gminy Zaniemyśl na odcinku 7,1 km. 

 
W przebiegu głównych cieków odwadniających powiat dominuje kierunek południkowy. 
Jedynie Miłosławka i Moskawa w swym dolnym biegu wykazują przebieg równoleżnikowy. 
Cieki charakteryzują się śnieżno-deszczowym reżimem zasilania, z jednym maksimum 
i minimum w ciągu roku.  
 
Na terenie Gminy Środa Wielkopolska znajduje się jeden sztuczny zbiornik retencyjny – 
„Jezioro Średzkie”, zasilany głównie wodami powierzchniowymi. Usytuowany jest w 29,5 km 
rzeki Moskawy. Wybudowany został w latach 1968 – 1971. Ma on powierzchnię geodezyjną 
47,7 ha i objętość ok. 900 m2. 0Wysokość piętrzenia wynosi 7,10 m. Jazy pozwalają na 
piętrzenie wody w celu nawadniania podsiąkowego lub ujęć bezpośrednich. Minimalna 
powierzchnia zalewowa wynosi 22,9 ha, średnia 35 ha, a maksymalna 45 ha. Zbiornik 
powstał w celu zwiększenia retencji, a także dla potrzeb rolnictwa, przemysłu i służb 
przeciwpożarowych. Obecnie wodę do nawodnień pobiera kilku rolników, natomiast nie 
korzysta z niej przemysł. Zbiornik spełnia głównie role zaplecza rekreacyjnego dla potrzeb 
mieszkańców Środy. 
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Do naturalnych zbiorników wodnych w powiecie średzkim należą 4 jeziora położone na 
terenie gminy Zaniemyśl: 

 Jezioro Raczyńskie, położone w  południowo-zachodniej części Zaniemyśla. Jest 
pierwszym zbiornikiem ciągu ośmiu jezior położonych w rynnie kórnicko-
zaniemyskiej. Z Jeziora Raczyńskiego wypływa rzeka Kamionka. Zbiornik ten  
o powierzchni 84,4 km2 posiada kształt wydłużony. Dno jeziora jest silnie 
zróżnicowane, o średniej głębokości 2,8 m, z dwoma głęboczkami i dwoma 
wyniesieniami w postaci wysp. Na Wyspie Edwarda (3,1 ha) znajduje się park wpisany 
do rejestru zabytków. Rośnie tam starodrzew liściasty z wieloma pomnikami 
przyrody, głównie dębami. Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowi drzewostan 
liściasty z dominacją olchy – ustalono strefę ochronną jeziora na górnej krawędzi 
zbocza rynny jeziornej. Nad brzegami jeziora zlokalizowane są sezonowe ośrodki 
wypoczynkowe, pole namiotowe, kąpieliska, punkty gastronomiczne i prywatne 
działki rekreacyjne, więc jest ono narażone na silne obciążenie turystyczne  
i rekreacyjne. Jezioro jest zbiornikiem typu sandaczowego, na którym prowadzona 
jest gospodarka rybacka.  

 Jezioro Łękno, położone na zachód od Zaniemyśla. Zasilane jest przez rzekę Kamionkę 
wpływającą do niego od strony południowo-wschodniej, z odległego o ok. 1 km 
Jeziora Raczyńskiego. Jezioro to zajmuje powierzchnię 26,1 km2, a jego średnia 
głębokość wynosi 2,2 m. Jest ono w niewielkim stopniu wykorzystywane w celach 
rekreacyjnych i turystycznych – zabudowa rekreacyjna znajduje się na południowo-
wschodnim brzegu. Korzystny dla Jeziora Łękno (I kategoria) jest sposób 
zagospodarowania zlewni bezpośredniej, którą stanowią chroniące zbiornik lasy. 

 Jezioro Jeziory Małe, położone na zachód od Łękna. Zajmuje powierzchnię 44,3 km2. 
Jego średnia głębokość wynosi 5,9 m. Od strony południowej zbiornik zasilany jest 
przez rzekę Kamionkę, a od południowo-zachodniej przez rów melioracyjny. Jezioro 
wykorzystywane jest w niewielkim stopniu na cele rekreacyjne. 

 Jezioro Jeziory Wielkie, położone na południe od miejscowości o tej samej nazwie. 
Zasilane jest przez rzekę Kamionkę od południa i rów melioracyjny od wschodu. 
Kamionka po przepłynięciu jeziora wypływa z jego północnego krańca w kierunku 
Jeziora Bnińskiego, leżącego na terenie Gminy Kórnik. Średnia głębokość zbiornika 
wynosi 3,0 m i zajmuje powierzchnię 60,3 km2.  

 
Poniższa tabela przedstawia charakterystykę jezior w powiecie średzkim. 
 

Jezioro 
Powierzchnia 
zwierciadła 
wody [ha] 

Objętość 
[tys. m3] 

Głębokość [m] 

Maks. Średnia 

Raczyńskie  84,4 2.342,9 5,8 2,8 

Łękno  26,1 581,0 5,0 2,2 

Jeziory Małe 44,3 2.600,9 16,3 5,9 

Jeziory Wielkie 60,3 1.817,0 5,4 3,0 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. 
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1.7. Lasy Fauna i Flora 

 
Lesistość w powiecie jest niska i wynosi około 16%. Największa występuje w gminach: 
Krzykosy - 28%, Zaniemyśl - 25% i Nowe Miasto - 21%, a najniższa w gminie Dominowo 
i Środa Wielkopolska - 7%. Ze względu na stosunkowo niewielką lesistość powiatu, roślinność 
nieleśna pełni ważną funkcję przyrodniczą. Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe, 
torfowe i szuwarowe w dolinach rzek Warty, Moskawy i Strugi Średzkiej, a także zbiorowiska 
roślinności wodnej towarzyszącej brzegom jezior. 
 
Według danych GUS lasy zajmują 10.173,9 ha powierzchni powiatu średzkiego, z czego 
87,2% to lasy publiczne. Na obszarze powiatu występują fragmenty borów mieszanych 
(świeżych, wilgotnych). W drzewostanie dominują gatunki drzew liściastych: dąb szypułkowy 
i bezszypułkowy, brzoza brodawkowata, buk i jesion. Ponadto występują zbiorowiska drzew 
iglastych z udziałem sosny zwyczajnej, świerku i modrzewia. Ze względu na stosunkowo 
niewielką lesistość powiatu, roślinność nieleśna pełni ważną funkcję przyrodniczą. 
Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe, torfowe i szuwarowe w dolinach rzek (przede 
wszystkim Warty, Moskawy i Strugi Średzkiej), a także zbiorowiska roślinności wodnej 
towarzyszącej brzegom jezior, głównie Jeziora Raczyńskiego. Warstwa krzewów to przede 
wszystkim leszczyna pospolita, ale jest to zbiorowisko raczej słabo rozwinięte. Na szczególną 
uwagę zasługuje roślinność wodna, najbogatsza florystycznie i najbardziej zróżnicowana, 
występująca nad brzegami jezior i rzek. Z rzadkich gatunków flory Wielkopolski należy 
wymienić: wolffię bezkorzeniową, rdestnicę, świetlika, starca błotnego, goździka pysznego, 
oczeret i zamokrzycę ryżową. 
 
Świat zwierzęcy powiatu średzkiego jest typowy dla Wielkopolski. Do gatunków zwierzyny 
grubej występującej w lasach należą: sarny, jelenie, dziki i daniele. Zwierzyna drobna 
reprezentowana jest między innymi przez: lisy, zające, wydry, bobry, kuny, piżmaki, króliki. 
Urozmaiconą i licznie reprezentowaną grupę stanowią również ptaki, żerujące i gniazdujące 
głównie w dolinach rzecznych, między innymi Warty, Moskawy, Miłosławki, Strugi Średzkiej. 
Na polach spotkać można bażanty, kuropatwy i słonki. Z gatunków gadów występujących na 
omawianym obszarze wymienić należy padalce i zaskrońce. Płazy reprezentowane są przede 
wszystkim przez żaby, ropuchy, rzekotki i kumaki. Najliczniej na terenie powiatu występują 
jednak owady, żyjące w różnym środowisku. Mało zróżnicowana i ograniczona  
do pospolitych gatunków jest fauna ryb.  
 
 

1.8. Formy Ochrony Przyrody 
 
Na terenie powiatu obszary wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi objęto 
następującymi formami ochrony: 

 Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy - obejmujący 1.080 ha terenu gminy Nowe 
Miasto w okolicach Dębna 

 Rezerwat faunistyczny "Dębno nad Wartą" - obejmujący 21,62 ha, utworzony dla 
zachowania i ochrony środowiska, rzadkich gatunków zwierząt bezkręgowych. 
Rezerwat wchodzi w skład Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego 
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 Użytki ekologiczne na terenie gminy Zaniemyśl - o łącznej powierzchni 18,3 ha, w tym 
największy pod nazwą "Chmielniki", utworzony dla ochrony zadrzewień i zakrzewień 
śródpolnych, naturalnych łąk bagiennych oraz torfowisk, stanowiących naturalną 
ochronę ptactwa i dziko żyjącej zwierzyny 

 Obszar chronionego krajobrazu "Bagna Średzkie" w Środzie Wielkopolskiej – o 
powierzchni 120,32 ha, którego teren w dolinie Strugi Średzkiej jest ostoją dla wielu 
rzadkich gatunków ptaków wodnych i błotnych (ok. 25 chronionych gatunków) 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Szwajcaria Żerkowska”, położony w granicach trzech 
powiatów m.in. średzkiego (gmina Nowe Miasto nad Wartą) 

 Pomniki przyrody, których łącznie na terenie powiatu zarejestrowano 86 sztuk - 
przeważnie pojedyncze stare drzewa, aleje, głazy narzutowe.  

 

Na terenie powiatu istnieje 60 parków o łącznej powierzchni 226,12 ha, w tym 6 parków 
miejskich. Część z nich została wpisana do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  

 
1.9. Warunki klimatyczne 

 
Powiat średzki znajduje się w strefie wpływów klimatu umiarkowanego, którego cechą jest 
wzajemne oddziaływanie powietrza morskiego i kontynentalnego, powodując zmienne stany 
pogody. Najczęściej nad teren powiatu napływa powietrze polarno-morskie znad północnego 
Atlantyku. Latem jest to powietrze chłodne, powodujące znaczne zachmurzenie i opady 
atmosferyczne, a zimą ocieplenie i odwilż.  

 

Powiat należy do obszarów o najniższych opadach w Polsce (550 mm/rok), największej 
liczbie dni słonecznych (ponad 50) oraz najmniejszej ilości dni pochmurnych w kraju (poniżej 
130). Średnie temperatury powietrza na podstawie danych ze stacji Pętkowo w Gminie Środa 
Wlkp. wynosiły odpowiednio: średnia minimalna stycznia –1,5 0C, średnia maksymalna lipca 
+19 0C, średnia roczna +8,8 0C. Liczba dni mroźnych waha się od 30 – 50, liczba dni  
z przymrozkami wynosi średnio 100 – 110 dni, a przeciętny czas zalegania pokrywy śnieżnej 
waha się od 38 – 60 dni.  

 

Okres wegetacyjny trwa 200–220 dni. Wiatry wieją w przewadze z kierunków zachodnich 
i południowo-zachodnich, co uwarunkowane jest cyrkulacją atmosferyczną w tej części kraju. 

 

1.10. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 
 
Według stanu na 30 czerwca 2018 , liczba ludności powiatu średzkiego wyniosła 58 238 
osób, z czego 50,71 % stanowiły kobiety, a 49,29 % mężczyźni. Liczba ludności stanowi  
1,668 % ludności województwa, 0,151 % ludności kraju. Liczba osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w powiecie średzkim wynosiła 1391, w tym 62,33 % stanowiły kobiety,  
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37,67 % mężczyźni. Poniżej zaprezentowano w formie graficznej i tabelarycznej dane 
dotyczące demografii według liczby ludności w podziale na płeć i grupy wiekowe. 

 

 

Źródło: Dane pozyskane z Ocena zasobów pomocy społecznej Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej 

 

 

1.11. Jednostki Organizacyjne powiatu 

W 2018 roku Powiat Średzki realizował zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne: 

 Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej 
 Publiczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Szlachcinie 
 Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej 
 Zespół Szkół Rolniczych im. J.H. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej 
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej 
 Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej 
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej 
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1.12. Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej jest jednostką budżetową Powiatu 
Średzkiego oraz  pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. Starostwo  jest 
aparatem  pomocniczym  Zarządu Powiatu Średzkiego do wykonywania zadań powiatu 
średzkiego. 

Do zakresu działania Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej należy zapewnienie 
warunków do prawidłowego wykonywania zadań powiatu: 

• własnych, 
• z zakresu administracji rządowej, 
• przyjętych w wyniku  porozumień  zawartych  z  organami  administracji 

rządowej w sprawach wykonania zadań publicznych,  
• powierzonych na podstawie porozumień  z  jednostkami  lokalnego samorządu 

terytorialnego oraz samorządem województwa w sprawie powierzenia 
wykonywania zadań publicznych,  

• pozostałych, w tym określonych statutem, uchwałami organów powiatu 
i zarządzeniami Starosty. 

Do zadań Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w szczególności należy: 

a) przygotowywanie  materiałów  niezbędnych  do  podejmowania  uchwał, 
wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji 
publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy 
powiatu, 

b) zapewnienie organom powiatu warunków do przyjmowania, rozpatrywania 
oraz załatwiania skarg i wniosków, 

c) przygotowywanie  projektu  budżetu  oraz  projektów  innych  aktów organów 
powiatu, 

d) wykonywanie obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz 
uchwał organów powiatu, 

e) zapewnianie odpowiednich warunków do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej 
komisji i Zarządu, 

f) prowadzenie zbioru przepisów powiatowych, dostępnego do powszechnego 
wglądu w siedzibie Starostwa, 

g) wykonywanie  prac  kancelaryjnych  zgodnie  z  obowiązującymi,  w  tym 
zakresie, przepisami prawa, a w szczególności: 
 przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, 
 zorganizowanie wewnętrznego obiegu akt, 
 przechowywanie akt, 
 przekazywanie akt do archiwów, 
 realizacja obowiązków i uprawnień pracodawcy zgodnie  

z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami prawa pracy.  
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Powiat ma osobowość prawną, a jego samodzielność podlega ochronie sądowej. Natomiast 
o ustroju powiatu stanowi jego statut. 

 

Organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego, czyli jego strukturę organizacyjną,  
określa Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.  
W 2018 roku  obowiązywał Regulamin organizacyjny uchwalony Uchwałą Nr 161/2015 
Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 grudnia 2015 r. wraz ze zmianami:  
Uchwała Nr 223/2016 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2016 r., Uchwała Nr 
295/2016 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r., Uchwała Nr 324/2016 
Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r., Uchwała Nr 510/2017 Zarządu 
Powiatu Średzkiego z dnia 7 listopada 2017 r., Uchwała Nr 556/2018 Zarządu Powiatu 
Średzkiego z dnia 17 stycznia 2018 r. 

 

Strukturę organizacyjną Starostwa określa schemat organizacyjny, przedstawiony  
poniżej. Schemat ten pokazuje zależności służbowe komórek Starostwa w 2018 roku. 

 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 

 

Starostwem kieruje Starosta przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika oraz  
do 26 listopada 2018 r. Członka Zarządu, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Starostą  
za realizację swoich zadań. 
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Komórkami organizacyjnymi Starostwa są:  

• wydziały, 
• referaty 
• samodzielne stanowiska.  

Samodzielne stanowisko może być tworzone w ramach wydziału  lub  poza jego strukturą.  

W celu realizacji określonych zadań w Starostwie mogą być powołane zespoły i komisje 
zadaniowe.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej 
zatrudnionych było 80 pracowników, w tym 4 na umowę na zastępstwo. 

 

Sprawna administracja – warunki lokalowe 

W 2018 roku prowadzono prace związane z modernizacją budynku Starostwa Powiatowego 
przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej. 

Koszt prac modernizacyjnych wyniósł 555.561,93 zł. 

 

W ramach prac wykonano: 

• remont 4 pomieszczeń na II piętrze, dokąd został przeniesiony Wydział 
Finansów i Budżetu,  

• remont 8 pomieszczeń na parterze, gdzie obecnie znajdują się Wydział 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Dróg, Biuro Rady, 

• remont części korytarza na parterze  i klatki schodowej od strony Punktu 
Obsługi Klienta. 

Zakres  wykonanych prac obejmował prace elektryczne oraz sieć logiczno-komputerową.   

 

Przy Punkcie Obsługi Klienta zamontowano nowe drzwi automatyczne - wartość zadania 
wyniosła 20.664,00 zł. 

 

W 2018 r. przeprowadzono prace związane z: 

• wykonaniem systemu wentylacji – na ten cel wydatkowano 203.934,00 zł. 
Koszt zewnętrznych jednostek wentylacyjnych to 183.998,97 zł (koszt 
rozłożony na lata 2018-2022), 

• wykonaniem systemu klimatyzacji dla pomieszczeń w budynku głównym – 
na ten cel wydatkowano  185.016,60 zł. Koszt zewnętrznych jednostek 
klimatyzacyjnych to 330.426,77 zł (koszt rozłożony na lata 2018-2022), 
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• wykonaniem klimatyzacji dla pomieszczeń w skrzydle budynku – na ten cel 
wydatkowano 35.670 zł. 

 

Celem polepszenia warunków lokalowych oraz poprawy jakości obsługi klienta w 2018 r. 
dokonano przeniesienia Wydziału Komunikacji i Transportu do budynku na ul. Czerwonego 
Krzyża 2 o powierzchni  259,83 m2. Wydział rozpoczął pracę i przyjmowanie klientów  
w nowym miejscu od 15 października 2018r. Celem zapewnienia należytej obsługi został 
m.in. zainstalowany system zarządzania ruchem klientów, którego koszt wyniósł 35.670 zł.    
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2. FINANSE POWIATU ŚREDZKIEGO 
 

2.1. Ogólna struktura budżetu 
 

Powiat Średzki, jako jednostka samorządowa, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, 
której podstawą jest budżet uchwalany w formie uchwały budżetowej.  

 

Dochody Powiatu pochodzą z następujących źródeł: 

 dotacje celowe 
 subwencja ogólna 
 udział w podatkach dochodowych 
 dochody własne, w tym uzyskiwane przez jednostki budżetowe Powiatu 
 inne. 

 

Sferę wydatków budżetowych reguluje ustawa o finansach publicznych, zgodnie z którą 
wydatki powinny być przeznaczone na realizację zadań Powiatu, a w szczególności na: 

 zadania własne 
 zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone 
 zadania przejęte w drodze porozumienia lub umowy 
 zadania realizowane wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 
 pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego. 

 

W 2018 roku Rada Powiatu V kadencji odbyła 12 posiedzeń i podjęła 130 uchwał, w tym  
11 dotyczących wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu na 2018 rok. Natomiast Rada 
Powiatu VI kadencji w 2018 roku odbyła 4 posiedzenia i podjęła 33 uchwały, w tym  
3 dotyczące wprowadzenia zmian do budżetu roku 2018. 

Budżet Powiatu na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr LV/413/2017 Rady Powiatu 
Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku, która określiła: 

 dochody w kwocie 56.665.900 zł, 
 wydatki w kwocie 56.451.957,59 zł. 

Zarząd Powiatu V kadencji odbył 57 posiedzeń, podejmując 264 uchwały, w tym 21 
wprowadzających zmiany do budżetu Powiatu. Natomiast Zarząd Powiatu VI kadencji odbył 
6 posiedzeń i podjął 27 uchwał, w tym 3 wprowadzające zmiany do budżetu Powiatu. 

Wprowadzone zmiany do budżetu spowodowały zwiększenie: 

 dochodów o kwotę 13.048.730,55 zł, 
 wydatków o kwotę 23.718.730,55 zł. 
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Budżet powiatu po wprowadzonych zmianach - na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił: 

 dochody – 69.714.630,55 zł, 
 wydatki – 80.170.688,14 zł. 

 

2.2. Dochody 

Planowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2018 roku określone zostały na kwotę 

69.714.630,55 zł – wykonano 61.576.310,97 zł, tj. 88,33% planu,  w tym: 

1. dochody bieżące – plan 50.859.096,55 zł, wykonanie – 47.415.027,62 zł (93,2% 

planu), 

2. dochody majątkowe – plan 18.855.534 zł, wykonanie – 14.161.283,35 zł (75,1% 

planu). 

 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. 

Źródłami dochodów powiatu są: 

1. dochody własne, w tym uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu – 

32.252.716,67 zł, 

2. transfery z budżetu państwa, w tym dotacje i subwencje – 25.718.989,62 zł, 

3. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.234.038,49 zł, 

4. środki pozyskane z innych źródeł – 1.370.566,19 zł. 
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Źródło: Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. 

 

Dochody własne stanowią 52,38% dochodów ogółem.  

 

Źródłami dochodów własnych są: 

 dochody z mienia (36,03% dochodów własnych) – m.in. sprzedaż nieruchomości  

w kwocie 10.996.875,34 zł, 

 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (45,57% dochodów 

własnych), 

 pozostałe dochody (18,40% dochodów własnych). 

 

52,38%41,77%

3,63% 2,22%

Dochody na dzień 31.12.2018 r. wg źródeł ich 
powstania

dochody własne transfery z budżetu państwa

dotacje z jst środki pozyskane z dodatkowych źródeł



                           RAPORT O STANIE POWIATU ŚREDZKIEGO                            

str. 20 
 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. 

 

Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 2,22% dochodów ogółem i składają się na nie 

m.in.: 

 środki z Funduszu Pracy – 317.100 zł, przeznaczone na dofinansowanie kosztów 

wynagrodzeń zasadniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz nagród 

specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, 

 środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 150.000 zł z przeznaczeniem na 

realizację przez Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich zadania  

pn. „Słyszeć skuteczniej, pracować bezpieczniej – modernizacja sali Liceum 

Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej”, 

 środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 66.878,06 zł,  

z przeznaczeniem na wypłatę przez powiat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za 

wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, 

 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 

176.574,08 zł z przeznaczeniem na opracowanie uproszczonego planu urządzania 

lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, realizację 

przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest  

na terenie powiatu średzkiego w 2018 r.”, przedsięwzięcia pn. „Nasadzenie drzew 

przy drogach powiatowych w 2018 roku” oraz przedsięwzięcia pn. „Powietrze takie 
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masz-jak o nie dbasz” – realizacja działań edukacyjnych kształtujących postawę 

proekologiczną wśród młodzieży w wieku podstawowym i ponadpodstawowym na 

terenie powiatu średzkiego, 

 środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu  

„ERASMUS +” - 286.276,48 zł na realizację projektów przez Liceum Ogólnokształcące, 

Zespół Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

 

2.3. Wydatki 

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2018 roku określone zostały na 

kwotę 80.170.688,14 zł – wykonano 68.796.445,51 zł, tj. 85,81% planu,  w tym: 

1. wydatki bieżące  48.660.149,32 zł, co stanowi 90,96% planu, 

2. wydatki majątkowe 20.136.296,19 zł co stanowi 75,50% planu. 

 

Wydatki realizowane są przez powiatowe jednostki budżetowe Starostwo Powiatowe, 

Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy oraz Publiczną Placówkę Opiekuńczo–Wychowawczą.  

W budżecie ujęte są także wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, których działalność finansowana jest  

z dotacji celowych z budżetu państwa. 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. 
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Wydatki przeznaczone są na: 

 wynagrodzenia i pochodne – 23.506.748,03 zł, 

 wydatki bieżące rzeczowe – 24.270.631,40 zł, 

 obsługę długu – 882.769,89 zł, 

 wydatki majątkowe – 20.136.296,19 zł. 

 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. 

 

Wydatki bieżące rzeczowe stanowią wydatki przeznaczone na funkcjonowanie oraz 

realizację zadań przez powiatowe jednostki budżetowe. Są to m.in. wydatki na oświatę, 

kulturę, ochronę środowiska, gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, pomoc 

społeczną oraz zadania w zakresie polityki społecznej. 

Wydatki na obsługę długu dotyczyły: 

1. zapłaty odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych w: 

a) Banku Gospodarstwa Krajowego – 218.895,71 zł, 

b) Banku Gospodarki Żywnościowej – 14.517,29 zł, 

c) PKO BP – 56.448,36 zł. 

2. zapłaty odsetek od obligacji: 

a) DNB Bank Polska S.A. – 326.533,53 zł, 

34,17%

35,28%
1,28%

29,27%

Wydatki wg przeznaczenia w 2018 r.

wynagrodzenia i pochodne wydatki bieżące rzeczowe obsługa długu wydatki majątkowe
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b) Pekao S.A. – 206.375 zł. 

3. zapłaty prowizji wynikającej z umowy organizacji emisji obligacji komunalnych 

emitowanych przez Powiat Średzki w ramach programu emisji Obligacji organizowanych 

przez DNB Bank Polska S.A. – 45.000 zł, 

4. zapłaty prowizji od udzielonego kredytu w PKO BP S.A. – 15.000 zł. 

 

Wydatki majątkowe przeznaczone były na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje 

celowe, pomoc finansową na zadania inwestycyjne oraz wpłaty na państwowy fundusz 

celowy. Największym zadaniem inwestycyjnym była rozbudowa drogi powiatowej nr 3666P 

Zberki – Murzynowo Kościelne w kwocie 3.117.003,03 zł. Zadanie było finansowane  

ze środków własnych, dotacji celowej z budżetu państwa oraz pomocy finansowej z Gminy 

Dominowo. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono m.in. nieruchomości (działki)  

w łącznej kwocie 3.509.280 zł. Przekazano również pomoc finansową dla Gmin: Środa 

Wielkopolska., Dominowo, Krzykosy oraz Kórnik na dofinansowanie zadań oraz zakupów 

inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.634.905 zł. Powiat Średzki przekazał środki na państwowy 

fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oraz 

dofinansowanie zakupu alkomatu stacjonarnego i alkomatów do „szybkiego badania” 

dla KPP w Środzie Wielkopolskiej. Wykonano 75,5% planu wydatków majątkowych.  

 

2.4.  Przychody i rozchody 

 W 2018 roku wykonano przychody ogółem w kwocie 18.758.436,51 zł. 

Kwotę tę stanowią: 

 wolne środki – 6.178.436,51 zł,  

 emisja obligacji – 6.000.000 zł, 

 spłaty udzielonych pożyczek -  6.580.000 zł. 

 

 W tym samym czasie powiat spłacił zaciągnięte wcześniej kredyty i obligacje w kwocie  
1.713.942,41 zł, w tym: 

1. w Banku Gospodarstwa Krajowego – 733.942,41 zł, 

2. w Banku Gospodarki Żywnościowej – 200.000 zł, 
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3. w DNB Bank Polska S.A. – 680.000 zł, 

4. w Pekao S.A. – 100.000 zł. 

 

Ponadto powiat udzielił pożyczki w kwocie 6.470.000 zł. 

 

Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości 7.220.134,54 
zł.    

 

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi łącznie 29.913.092 zł. Są to w całości 
zobowiązania długoterminowe, dotyczące zaciągniętych przez powiat kredytów, emisji 
obligacji oraz zakupu na raty. 
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3. Mienie Powiatu Średzkiego  
 

Powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego oraz będących  
w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 
wynosiła 422,7935 ha. 

W roku 2018 Powiat Średzki: 

1) zbył w drodze sprzedaży:  
• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3795 o  powierzchni 0,3822 ha 

wraz  
z udziałem w wysokości 1000/10000 w działkach nr 3783 i 3796 za cenę 
365.131,65 zł (cena zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3794 o  powierzchni 0,2673 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 700/10000 w działkach nr 3783 i 3796 za cenę 255.360,30 
zł (cena zawiera 23% VAT, 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3793 o  powierzchni 0,3796 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 993/10000 w działkach nr 3783 i 3796 za cenę 362.573,25 
zł (cena zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3782 o  powierzchni 0,2752 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 720/10000 w działkach nr 3783 i 3796 za cenę 262.875,60 
zł (cena zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3803 o  powierzchni 0,4092 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 1071/10000 w działkach nr 3783 i 3796 za cenę 
386.267,97 zł (cena zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3850 o  powierzchni 0,2630 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 688/10000 w działkach nr 3783 i 3796 za cenę 251.231,19 
zł (cena zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3822 o  powierzchni 0,2705 ha za 
cenę 216.264,75 zł (cena zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3821 o  powierzchni 0,3692 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 805/10000 w działce nr 3852 za cenę 444.833,19 zł (cena 
zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3820 o  powierzchni 0,5352 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 1167/10000 w działce nr 3852 za cenę 466.537,77 zł 
(cena zawiera 23% VAT), 
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• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3819 o  powierzchni 0,7047 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 1537/10000 w działce nr 3852 za cenę 574.856,49 zł 
(cena zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3853 o  powierzchni 0,7591 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 1656/10000 w działce nr 3852 za cenę 622.290,21 zł 
(cena zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3815 o  powierzchni 0,3565 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 777/10000 w działce nr 3852 za cenę 310.752,12 zł (cena 
zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3814 o  powierzchni 0,0144 ha za 
cenę 11.512,80 zł (cena zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3813 o  powierzchni 0,2500 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 654/10000 w działkach nr 3783 i 3796 za cenę 238.813,11 
zł (cena zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3811 o  powierzchni 0,3970 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 866/10000 w działce nr 3852 za cenę 346.078,95 zł (cena 
zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3808 o  powierzchni 0,4021 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 877/10000 w działce nr 3852 za cenę 350.520,48 zł (cena 
zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3806 o  powierzchni 0,4017 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 876/10000 w działce nr 3852 za cenę 350.168,70 zł (cena 
zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3851 o  powierzchni 0,6599 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 1439/10000 w działce nr 3852 za cenę 535.795,38 zł 
(cena zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3812 o  powierzchni 0,3321 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 869/10000 w działkach nr 3783 i 3796 za cenę 317.252,67 
zł (cena zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3810 o  powierzchni 0,3630 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 950/10000 w działkach nr 3783 i 3796 za cenę 346.780,05 
zł (cena zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3807 o  powierzchni 0,4900 ha 
wraz  
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z udziałem w wysokości 1283/10000 w działkach nr 3783 i 3796 za cenę 
468.142,92 zł (cena zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3805 o  powierzchni 0,4098 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 1072/10000 w działkach nr 3783 i 3796 za cenę 
391.461,03 zł (cena zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Kijewie oznaczoną nr 155/49 o powierzchni 0,0890 ha za cenę 
88.451,76 zł (cena zawiera 23% VAT)  

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3924 o  powierzchni 0,6452 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 484/10000 w działce nr 3926 za cenę 649.834,83 zł (cena 
zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3923 o  powierzchni 0,6636 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 498/10000 w działce nr 3926 za cenę 668.370,93 zł (cena 
zawiera 23% VAT), 

• działki położone w Środzie Wlkp. oznaczone nr 3916 i 3917 o łącznej powierzchni 
3,2914 ha wraz z udziałem w wysokości 2471/10000 w działce nr 3926 za cenę 
3.315.076,32 zł (cena zawiera 23% VAT), 

• działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3925 o  powierzchni 0,6463 ha 
wraz  
z udziałem w wysokości 485/10000 w działce nr 3926 za cenę 650.945,52 zł (cena 
zawiera 23% VAT). 

 

Łączny dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Średzkiego w 2018 
roku wyniósł: 13.248.179,94 zł brutto (10.770.878,00 zł netto.) 

 

2) zbył w drodze zamiany działkę położoną w Środzie Wlkp. oznaczoną nr 3831/2  
o  powierzchni 22,0000 ha.  

Wartość działki wraz z 23 % podatkiem VAT wynosiła 9.736.188,00 zł, 

 

3) nabył w drodze zakupu: 

• udział w wysokości 13/100 w działce nr 2002/13 o pow. 1,4092 ha, położonej  
w Środzie Wlkp. – wartość udziału bez podatku VAT wynosiła 1.979.536,00 zł, 

• działkę położoną w Środzie Wielkopolskiej, oznaczoną nr 175 o pow. 1,0581 ha, 
przeznaczoną pod urządzenie parku – cena bez podatku VAT wynosiła  
65.000,00 zł, 
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4) nabył z mocy prawa, nieodpłatnie, w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego 4 działki 
zajęte pod drogi powiatowe o łącznej powierzchni 2,0544 ha, w tym: 

• 1 działkę w Kruczynie o powierzchni 0,0019 ha, 
• 2 działki w Starkówcu Piątkowskim o łącznej powierzchni 2,0000 ha, 
• 1 działkę w Boguszynie o powierzchni 0,0525 ha, 

 

5) nabył z mocy prawa, w oparciu o art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami działkę nr 132/1 położoną w Lubonieczku gm. Zaniemyśl o powierzchni 
0,1104 ha, przeznaczoną jako pas techniczny związany z poszerzeniem istniejącej drogi 
powiatowej, 

 

6) nabył na podstawie art. 12 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 56 działek o łącznej 
powierzchni 9,8384 ha w tym: 

• 18 działek w Murzynowie Kościelnym o łącznej powierzchni 0,3459 ha, 
• 7 działek w Środzie Wielkopolskiej o łącznej powierzchni 0,0449 ha,, 
• 13 działek w Chwalęcinie o łącznej powierzchni 5,7175 ha, 
• 14 działek w Szypłowie o łącznej powierzchni 2,3579, 
• 4 działki w Wolicy Pustej o łącznej powierzchni 1,3722 ha. 

 

7) nabył w drodze zamiany udział w wysokości 52/100 w nieruchomości położonej w Środzie 
Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 2002/13 o powierzchni 1,4092 ha – wartość 
udziału bez podatku VAT wynosiła 7.918.144,00 zł. 

 

Podsumowując według stanu na dzień 31.12.2018 r. Powiat Średzki: 

- był właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 401,3406 ha w tym: 

 oddane w trwały zarząd 2,4107 ha, 
 oddane w dzierżawę 124,3748 ha, 
 oddane w użyczenie 2,9553 ha, 
 nie oddane do dyspozycji innych jednostek 271,5998 ha. 

 

Ponadto Powiat Średzki w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zbył łącznie 37,9547 ha 
gruntów,  w tym 22,0000 ha w drodze zamiany. 
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4. Drogi powiatowe i transport publiczny 
 

4.1. Ogólna informacja o drogach powiatowych 
 
Infrastruktura drogowa w powiecie średzkim obejmowała na dzień 1 stycznia 2018 r. 
332,608 km. Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg powiatowych nie uległa zmianie.  
Drogi powiatowe asfaltowe stanowiły na początku i na koniec 2018 roku 86 % wszystkich 
dróg powiatowych. 
Drogi powiatowe utwardzone stanowiły na początku i na końcu  2018 roku 2 %  wszystkich 
dróg powiatowych.  Z kolei drogi powiatowe gruntowe stanowiły, odpowiednio na początku i 
na końcu 2018 roku12 %. 
Natomiast długość ścieżek rowerowych na drogach powiatowych wynosi 9,3 km. 
 
Stan dróg powiatowych: 
W Powiecie Średzkim na 332,60 km dróg: 

 102,80 km dróg jest w stanie dobrym,  
 48,60 km dróg wymaga remontów cząstkowych, 
 51,1 km dróg – wymaga wykonania zabiegów zabezpieczających przed dalszą 

degradacja typu np. powierzchniowe utrwalanie, 
  87,90 km dróg– jest w stanie złym, wymagającym dokonania wymiany nawierzchni, 
 42,2 km dróg powiatowych to drogi nieutwardzone. 

 
4.2. Inwestycje drogowe 

 
W 2018 r. zrealizowano łącznie 30 zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej na 
terenie powiatu średzkiego. Na ich realizację wydatkowano 9.852.692,54 zł. 
 
W ramach prowadzonych zadań na drogach powiatowych m.in.: 

• wykonano nakładki  asfaltowe na odcinkach dróg o łącznej  długości 3.241 m – 
wartość zadań w tym zakresie wyniosła 2.035.130,03 z, 

• wykonano powierzchniowe utrwalanie nawierzchni na odcinkach dróg  o łącznej 
długości 23.600 m – wartość zadań w tym zakresie wyniosła 2.617.885,29 zł, 

• przeprowadzono rozbudowę drogi powiatowej nr 3666P Zberki – Murzynowo 
Kościelne – I etap – Murzynowo Kościelne na odcinku o dł. 998 m – kwota 
wydatkowana na realizację zadania w 2018 r. to 3.117.003,03 zł, z czego 
1.530.939,00 zł stanowiła dotacja pozyskana w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, a 670.000 zł pomoc finansowa  
z Gminy Dominowo. W ramach zadania powstało rondo, miejsca parkingowe, 
chodniki obustronne z dopuszczeniem ruchu rowerowego, azyl dla pieszych, 

• wykonano chodniki przy drogach powiatowych w Kijewie na dł. 200 m, Koszutach 
na dł. 320 m, w Środzie Wielkopolskiej na ul. Daszyńskiego 165 m i Paderewskiego 
60 m, 

• wykonano zatoki autobusowe przy drogach powiatowych w Solcu, Topoli, Środzie 
Wielkopolskiej, 
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• dokonano zmiany organizacji ruchu poprzez budowę dwóch rond na skrzyżowaniu 

ul. Brodowskiej i ul. Niedziałkowskiego oraz ul. Brodowskiej z ul. Żwirki i Wigury  
w Środzie Wielkopolskiej.  

Mając na celu poprawę infrastruktury drogowej Powiat Średzki, w ramach udzielonej 
Gminom pomocy rzeczowej zrealizował następujące zadania: 

• budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3739P na odcinku od 
drogi wojewódzkiej nr 436 do drogi krajowej nr 11 – pomoc rzeczowa dla Gminy 
Nowe Miasto nad Wartą – wartość zadania 106.641,00 zł 

• budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2410 P – wykonano 
oświetlenie hybrydowe wzdłuż ul. Topolskiej – w Środzie Wielkopolskiej -  pomoc 
rzeczowa dla Gminy Środa Wielkopolska – wartość zadania 152.000,00 zł 

• położenie nakładki asfaltowa na drodze gminnej  na odcinku o dł. 400 m  oraz 
wykonanie powierzchniowego utrwalanie nawierzchni dróg gminnych o łącznej dł. 
7.165 m -  wartość tych prac wyniosła 961.876,34 zł. 

• przebudowa parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie Wlkp. - pomoc rzeczowa dla 
Gminy Środa Wielkopolska – wartość zadania 514.888,75 zł. 

 
Szczegółowe informacje nt. wykonanych prac zawiera załącznik nr 1 – Wykaz inwestycji 
realizowanych na drogach powiatowych w 2018 roku.    
 
W 2018 r. realizowano 7 zadań projektowych związanych z infrastrukturą drogową. Na ten 
cel wydatkowano w 2018 r. środki finansowe w kwocie 232.648,06 zł. W 2018 r. oddano  
4 dokumentacje projektowe, dwie są w  trakcie realizacji. 
 
Szczegółowe informacje nt. realizowanych dokumentacji projektowych zawiera  
załącznik nr 2 - Wykaz opracowanych dokumentacji w 2018 r. 
 

4.3. Transport publiczny 
 

W 2018 roku na terenie powiatu średzkiego czynnych było łącznie 8 linii autobusowych: 

• Nr 11 Środa – Węgierskie – Środa (trasa autobusu prowadzi również przez  
gm. Dominowo), 

• Nr 16 – Środa – Miłosław – Środa, 
• Nr 18 – Środa – Zaniemyśl – Środa, 
• Nr 21 Środa - Nowe Miasto - Środa - trasa autobusu prowadzi również przez  

gm. Krzykosy i gm. Miłosław, 
• Nr 22 Środa - Krzykosy - Pięczkowo – Środa,  
• Nr 24 Środa - Kleszczewo – Środa, 
• Nr 25 Środa – Zaniemyśl – Środa – uruchomiona w 2018 roku, 
• Nr 26 Środa – Zaniemyśl – Środa – uruchomiona w 2018 roku. 

W związku z tym Powiat Średzki zawarł 6 umów na przekazanie pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego 
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transportu drogowego (umowy z Gminami: Kleszczewo, Kostrzyn, Krzykosy, Środa 
Wielkopolska, Zaniemyśl oraz Kórnik).  

Wyżej wymienione gminy  realizują zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 
podpisując porozumienie międzygminne z Miastem i Gminą Kórnik – organizatorem 
publicznego transportu zbiorowego. Wyjątek stanowi powierzenie Miastu i Gminie Kórnik 
wykonywania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie  
Powiatu Średzkiego. Powiat Średzki w dniu 4 września 2017r. przekazał do realizacji część 
zadania polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr 21: Środa 
Wielkopolska – Krzykosy – Nowe Miasto nad Wartą. Realizowane zadania odbywają się za 
pomocą operatora Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o. z siedzibą 
pod adresem Czołowo ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik. W związku z powierzonym zadaniem 
Powiat Średzki udziela dotacji celowej na ww zadanie.  

W roku 2018 udzielono pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego na realizację 
zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w kwocie: 

 11.000,00 zł - Gminie Kostrzyn,  
 71.262,00 zł - Gminie Środa Wielkopolska,  
 84.600,00 zł - Gminie Zaniemyśl,  
 90.000,00 zł - Gminie Krzykosy,  
 154.249,00 zł  Gminie Kórnik  - pomoc została w całości zrealizowana. 
 125.495,84 zł Gminie Kleszczewo – w tym niewykorzystano kwoty 19.996,20 zł, 

która została zwrócona na konto Powiatu. 

W/w komunikacja w 2018r. była dla pasażerów bezpłatna. Celem jej prowadzenia było 
między innymi zwiększenie atrakcyjności średzkich przedsiębiorców (większa ilość osób 
mogła dojechać do większej ilości zakładów pracy), zwiększenie atrakcyjności szkół 
ponadpodstawowych (większa ilość uczniów mogła wybierać średzkie  szkoły 
ponadpodstawowe). 
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5. Realizacja programów, strategii i projektów 
 

5.1. Realizacja programów 
 

5.1.1. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli dla Powiatu Średzkiego  

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli dla Powiatu Średzkiego  został przyjęty uchwałą Nr V/33/2003 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2003 r. Niniejszy program swym obszarem 
zainteresowania obejmuje szerokie  spektrum działań służb, inspekcji i straży na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.  
Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli dla Powiatu Średzkiego wskazuje główne cele i zadania poprawy 
poziomu bezpieczeństwa na terenie Powiatu, poprzez ograniczenie liczby przestępstw  
i wykroczeń, szczególnie uciążliwych dla mieszkańców, a także szeroko pojętego 
bezpieczeństwa dzieci młodzieży i osób starszych. Stanowi on drogowskaz dla instytucji  
i jednostek organizacyjnych działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa we wskazanych 
obszarach. 
W ramach realizacji programu w 2018 roku zostały podjęte następujące przedsięwzięcia 
przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego  
w Środzie Wielkopolskiej: 

• W ramach akcji Bezpieczny rower w Powiecie Średzkim , organizowanej  
ze względu na rozbudowę ścieżek rowerowych i wzrost liczby mieszkańców 
korzystających z roweru coraz większa liczba osób jest zainteresowana 
oznakowaniem jednośladów w celu zabezpieczenia przed kradzieżą. Celem 
pełnego wykorzystania możliwości zgromadzonych danych zakupiony został dysk 
zewnętrzny (urządzenie gromadzące zdjęcia oznakowanych rowerów) za kwotę 
350,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej. 

• Turniej Bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego uczestnikami są dzieci  
w wieku 11 do 15 lat. Celem turnieju jest działanie na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci i młodzieży szkolnej. W eliminacjach 
gminnych i finale powiatowym uczestniczyło około 200 dzieci. Starostwo 
Powiatowe przekazało zestaw nagłaśniający do realizacji przedsięwzięć 
profilaktycznych w wysokości 1.099,89 zł, a także zapewniło transport autobusem 
na finał wojewódzki za kwotę 486,00 zł. 

• Debata społeczna dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców - każdy  
z uczestników, około 50 osób, otrzymał materiały profilaktyczne. Ważnym 
elementem debaty jest podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie 
multimedialnych narzędzi kontaktowania się i współpracy z Policją. 

• Odblaskowy pierwszak - głównym celem jest podniesienie bezpieczeństwa 
najmłodszych użytkowników drogi, uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, 
zaczynających samodzielnie uczęszczać do szkoły. Każdy z uczestników otrzymał 
odblask na tornister w ilości 430 szt. za łączną kwotę 950,00 zł. 

• Bezpieczny Senior - kampania informacyjno-edukacyjna dla osób 50 + dotycząca 
obecnych zagrożeń. Celem programu skierowanego do seniorów jest ograniczenie 



                           RAPORT O STANIE POWIATU ŚREDZKIEGO                            

str. 33 
 

negatywnych zjawisk, na które mogą być narażeni  a tym samym przygotowania 
do działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa tej grupy wiekowej. Koszt 
inicjatywy to 800,00 zł. 

• Policjanci Ruchu Drogowego  celem jest wsparcie dla funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej w umundurowanie. Sfinansowanych 
zostało pięć kompletów mundurów wraz z obuwiem dla policjantów pełniących 
patrole rowerowe w okresie letnim, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa 
nad akwenami wodnymi i miejscami rekreacji. Wydatkowano na ten cel  
1.999,99 zł. 

• Dzielnicowy Bliżej Nas - inicjatywa  dotyczy wyposażenia dzielnicowych Powiatu 
Średzkiego w wizytówki, teczki, długopisy z numerami telefonów oraz adresami 
poczty e-mail, które są  przekazywane mieszkańcom rejonu dzielnicowych  
w poszczególnych Gminach Powiatu Średzkiego. Powiat Średzki wydatkował na 
ten cel 2.868,58 zł. 

Łącznie na realizację Programu w 2018 r. wydatkowano 8.554,46 zł. 
 
Dodatkowo Powiat Średzki mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie 
powiatu wspierał Komendę Powiatową Policji w Środzie Wielkopolskiej współfinansując  
w kwocie 102.405,50 zł zakup 3 radiowozów nieoznakowanych oraz dodatkowe służby 
funkcjonariuszy ruchu drogowego w kwocie 54.000 zł. 
 
Mając na uwadze bardzo istotne znaczenie w systemie bezpieczeństwa Powiatu  
Ochotniczych Straży Pożarnych, Powiat Średzki w 2018 r. przekazał dotacje gminom  
w łącznej kwocie 224.703,21 zł, które zostały przeznaczone na: 

• 30.120 zł - pokrycie kosztów szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy, które 
zorganizowane zostało przez Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. Dzięki 
temu 34 strażaków ukończyło szkolenie podstawowe, a także 17 szkolenie 
uzupełniające, które ratownicy muszą zaliczyć co 3 lata. W szkoleniach wzięli 
udział strażacy OSP z gmin Dominowo, Krzykosy, Środa Wielkopolska, Nowe 
Miasto nad Wartą i Zaniemyśl, 

• 20.023,21 zł - dofinasowanie ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących 
bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla gmin Krzykosy, Środa 
Wielkopolska i Zaniemyśl 

• 67.600 zł - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Środa 
Wielkopolska, Mączniki i Koszuty – dotacja dla Gminy Środa Wielkopolska.  
W ramach dotacji wsparty został zakup samochodu bojowego dla OSP  Mączniki w 
kwocie 50.000 zł  

• 86.560 zł – zakup sprzętu dla jednostek  Ochotniczej Straży Pożarnej  Miąskowo, 
Sulęcin, Witowo, Pięczkowo, Krzykosy   - dotacja dla Gminy Krzykosy. W ramach 
dotacji wsparty został zakup agregatu pompowego dla OSP Krzykosy w kwocie 
50.000 zł,  agregat prądotwórczego dla OSP Pięczkowo i bramy garażowej dla OSP 
Witowo w kwocie 11.870 zł.    

• 6.000 zł  -  zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Kępa Wielka – 
dotacja dla Gminy Zaniemyśl 

• 14.400 - zł  - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszyn 
i Nowe Miasto nad Wartą - dotacja dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą. 
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5.1.2. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2017- 2020 

 
Zgodnie z zapisami art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. 672 ze zm.) organ wykonawczy powiatu w celu realizacji polityki 
ekologicznej państwa opracowuje powiatowy program ochrony środowiska. Obowiązek ten 
jest formalną przesłanką do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Średzkiego na lata 2017 – 2020. 
Program ochrony środowiska sporządzany jest w celu realizacji polityki ochrony środowiska  
i musi uwzględniać cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. z 2016 r. 383). 
 
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2017-2020 został przyjęty 
Uchwałą Nr XL/266/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 roku za realizacje 
którego odpowiada Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego  
w Środzie Wielkopolskiej. 
 
Program Ochrony Środowiska przedstawia szeroko rozumianą problematykę ochrony 
środowiska na terenie powiatu średzkiego, szczegółowo charakteryzuje wszystkie elementy 
środowiska oraz towarzyszące im zagrożenia. Przedstawia zagadnienia z zakresu ochrony 
powietrza, wód, powierzchni ziemi, środowiska akustycznego oraz zasobów przyrodniczych.  
Określa cele i priorytety ekologiczne, ustala harmonogram realizacji działań 
proekologicznych na lata 2017 – 2020 oraz prezentuje mechanizmy prawno – ekonomiczne  
niezbędne  do osiągnięcia założonych celów.  
Celem  niniejszego  opracowania projektu jest  konieczność  ochrony  środowiska  lokalnego, 
w którym żyjemy i z którym związani jesteśmy kulturowo, społecznie i gospodarczo. Ochrona 
środowiska przyrodniczego jest jedną z dróg  prowadzących  do  osiągnięcia 
zrównoważonego  rozwoju, czyli takiego rozwoju społeczno – gospodarczego, w którym 
następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych  
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości  podstawowych procesów 
przyrodniczych w celu zaspokajania potrzeb zarówno współczesnych i przyszłych pokoleń.  
 
W ramach realizacji niniejszego programu Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej zrealizował następujące przedsięwzięcia: 

a) koordynowanie akcją sprzątanie świata pn. „Akcja - Segregacja” na terenie powiatu 
średzkiego. W ramach akcji zostały zakupione  worki i rękawice, które zostały 
przekazane do 5 gmin i 3 szkół ponadpodstawowych (zebranych zostało około 3 tony 
odpadów). Koszt: za zakup worków i rękawic - 723,04 zł. 

b) z okazji Dnia Ziemi 
• współorganizacja wycieczki edukacyjnej dla Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego  w Środzie Wielkopolskiej (warsztaty  
w Ośrodku Edukacji Leśnej w Czeszewie). Starostwo Powiatowe pokryło 
koszt wynajmu autokaru w wysokości 450,00 zł . 

• zakup 200 szt. bukszpanów za kwotę 1.400,00 zł dla Zespołu Szkół 
Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej w związku z upiększaniem terenów 
zielonych przy szkole 
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c) działania edukacyjne kształtujące postawę proekologiczną wśród młodzieży w wieku 
podstawowym i ponadpodstawowym na terenie powiatu średzkiego  

W ramach tych działań w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych zorganizowane 
zostały warsztaty edukacyjne pn. „Powietrze takie masz - jak o nie dbasz!”.  
W warsztatach edukacyjnych w szkołach podstawowych w Zaniemyślu, Murzynowie 
Kościelnym, Krzykosach, Klęce, Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 w Środzie Wielkopolskiej 
uczestniczyło 200 uczniów. Natomiast w szkołach ponadpodstawowych w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej i Liceum 
Ogólnokształcącym w Środzie Wielkopolskiej brało udział 234 uczniów. 
Uczniowie otrzymali ulotki dotyczące smogu oraz gadżety w postaci bawełnianych toreb, 
kubków, długopisów, ołówków i notesów z logo WFOŚiGW w Poznaniu oraz Powiatu 
Średzkiego a także z hasłem: „Powietrze takie masz - jak o nie dbasz!”. 
W związku z przedsięwzięciem edukacyjnym zorganizowane zostały również dwa konkursy: 
plastyczny  i filmowy. Konkurs plastyczny pt. „Świat zadymiony ma same złe strony” był 
skierowany do uczniów klas V - VIII szkół podstawowych natomiast konkurs filmowy pt. „Nie 
pal śmieci a powietrze czyste poleci” był przeznaczony dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych. 
Celem warsztatów i konkursów było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i 
młodzieży, uwrażliwienia ich na stan środowiska naturalnego oraz udowodnienia im, że ich 
postępowanie i działanie ma bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego nie tylko  
w najbliższym otoczeniu. 
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 25.735,73 zł, w  tym wkład własny w wysokości 
 7.979, 02 zł i dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 17.756, 71 zł 

d) dokonano nasadzeń drzew w ciągu drogi powiatowej nr 3662P obręb Janowo i Dębicz 
gm. Środa Wlkp. - 186 szt. drzew ( 47 szt. klonu polnego  65 szt. lipy szerokolistnej,  
74 szt. lipy drobnolistnej). 

Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 98.820,02 zł przy czym kwota przyznanego 
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosła 27.808,80 zł., dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu 17.982,00 zł., a środki własne  53.029,22 zł. 

e) wykonano prace utrzymaniowe w obrębie rzeki Moskawy ( usuwanie powalonych 
drzew, mechaniczne odpiaszczanie dna, w celu swobodnego przepływu wody  
w korycie rzeki) na długości ok. 5,0 km na kwotę ok. 40.000,00 zł 

f) współfinansowanie prac utrzymaniowych Kanału Miłosławskiego na długości  
ok. 13 km na kwotę ok. 64.000,00 zł. 

g) współfinansowanie prac konserwacyjnych Rowu Topolskiego na kwotę 50 000 zł. 
 
 

5.1.3. Program współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 
„Program współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”, został uchwalony przez Radę Powiatu Średzkiego 
Uchwałą Nr LIV/393/2017 w dniu 22 listopada 2017 r. Program realizowany był przez 
Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  
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w Środzie Wielkopolskiej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Środzie Wielkopolskiej. 
 
W dniu 28 listopada 2017 r. Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą nr 521/2017 ogłosił Otwarty 
Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia 
jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie średzkim w 2018 roku.  
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd rozstrzygnął otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia jednego punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie średzkim w 2018 r. 
Zarząd Powiatu Średzkiego powierzył prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej w Dominowie, Krzykosach, Nowym Mieście nad Wartą i Zaniemyślu Fundacji 
Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie, przekazując Fundacji dotację na obsługę punktu  
w wysokości 60.725,88 zł.  
 
W dniu 27 grudnia 2017 r. Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą nr 540/2017 ogłosił Otwarty 
Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci  
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w powiecie średzkim.  
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Zarząd rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży przyznając dotację w wysokości 70.000 zł. Stowarzyszeniu 
„Zawsze dla Średzian" na realizację zadania publicznego pn.: "Półkolonie zimowe  Zawsze dla 
Średzian". 
 
W dniu 3 stycznia 2018 r. Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą nr 550/2018 ogłosił Otwarty 
Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.  
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Zarząd rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa przyznając dotację  
w wysokości 150.000 zł. Towarzystwu Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana” na realizację 
zadania publicznego pn.: "Wiosna z Kolejką". 
 
W dniu 21 lutego 2018 r. Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą nr 575/2018 ogłosił Otwarty 
Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w powiecie średzkim w zakresie: 
„podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej  
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1638 ze zmianami), działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji 
wolontariatu”. 
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd rozstrzygnął otwarty konkurs ofert 
na powyższe zakresy i przyznał dotacje niżej wymienionym organizacjom pozarządowym: 

 w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego przyznał dotację Średzkiemu Towarzystwu Kulturalnemu 
na realizację zadania  pn.: „Przegląd filmów krótkometrażowych” w kwocie 2.400 zł. 

 w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
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obywatelskiej i kulturowej przyznał dotację Stowarzyszeniu Rodzin Powstańców 
Wielkopolskich na realizację zadania publicznego pn: "Pamiętamy o naszych 
Bohaterach" w kwocie 25.000 zł. oraz Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Gminy 
Dominowo „Złoty Wiek” na realizację zadania publicznego pn.: „100 Dni na 100 lat 
Niepodległej Polski” w kwocie 15.000 zł.  

 w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym przyznał dotację Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów - Odział Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej na realizację zadania 
publicznego pn.: "Aktywni seniorzy w powiecie średzkim" w kwocie 7.665 zł.  

 w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych przyznał dotację Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych 
Brodowianki na realizację zadania publicznego pn.: "Festyn Dzień Dziecka  
w Brodowie" w kwocie 3.750 zł. oraz Stowarzyszeniu Grupa Motocyklowa Czerwone 
Lwy Zaniemyśl na realizację zadania publicznego pn.: „Poprawa jakości bazy 
turystyczno-rekreacyjnej organizacji pozarządowej w celu realizacji zadań 
statutowych” w kwocie 14.770 zł.  

 w ramach zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym 
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1638 ze zmianami) przyznał dotację Towarzystwu 
Średzkich Amazonek na realizację zadania publicznego pn.: "Propagowanie wiedzy na 
temat zasad profilaktyki nowotworowej" w kwocie 2.000 zł., Stowarzyszeniu na Rzecz 
Mieszkańców Gminy Dominowo „Bona Fides” na realizację zadania publicznego pn: 
Piknik „Zdrowym Być” w kwocie 6.000 zł. oraz Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych 
Brodowianki na realizację zadania publicznego pn.: „Reaguję – pomagam – ratuję 
Życie – podstawowy kurs pierwszej pomocy dla 20 osób mieszkańców sołectwa 
Brodowo” w kwocie 4.000 zł.  

 w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych przyznał dotację Wielkopolskiemu Związkowi Inwalidów Narządu 
Ruchu – Koło Środa Wielkopolska na realizację zadania pn.: „100 lecie odzyskania 
niepodległości” w kwocie 6.000 zł.  

 
W dniu 21 lutego 2018 r. Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą nr 577/2018 ogłosił Otwarty 
Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w powiecie średzkim w 2018 roku w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd rozstrzygnął otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  
i  przyznał dotacje niżej wymienionym organizacjom pozarządowym: 

 Wiejskiemu Towarzystwu Tenisowemu w Solcu na realizację zadania publicznego  
pn.: " Remont kortów tenisowych w Solcu wraz z naprawą ogrodzenia"" kwotę  
w wysokości 7.000 zł.  

 Stowarzyszeniu Klub Jeździecki Stajnia Adamus na realizację zadania publicznego  
pn.: "Zawody konne o puchar Starosty Średzkiego" kwotę w wysokości 10.000 zł.  

 Klubowi Karate Do Shotokan Dragon w Środzie Wielkopolskiej na realizację zadania 
publicznego pn.: "Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach sportowych, 
organizacja Powiatowej Olimpiady Karate dla Przedszkolaków – karate olimpijskie 
WKF" kwotę w wysokości 22.440 zł.  

 



                           RAPORT O STANIE POWIATU ŚREDZKIEGO                            

str. 38 
 

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą nr 657/2018 ogłosił Otwarty 
Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w powiecie średzkim w zakresie działalności  
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.  
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd rozstrzygnął otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży pn.: Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z terenu powiatu średzkiego przyznając dotację w wysokości 120.000 zł. 
Stowarzyszeniu "Zawsze dla Średzian" na realizację zadania publicznego pn.: Letnia 
Koloniada „Zawsze dla Średzian". 
 
W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą nr 659/2018 ogłosił Otwarty 
Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 
r. w powiecie średzkim. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd rozstrzygnął 
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 
w 2018 roku w powiecie średzkim przyznając dotację w wysokości 150.000 zł. Towarzystwu 
Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana” na realizację zadania publicznego pn.: "Nostalgia za parą" 
oraz Średzkiemu Towarzystwu Kulturalnemu dotację w kwocie 12.000 zł.  na realizację 
zadania publicznego pn.: „Śladami Piastów Śląskich”.  
 
W dniu 20 czerwca 2018 r. Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą nr 690/2018 ogłosił Otwarty 
Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w powiecie średzkim w zakresie działalności 
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.  
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd rozstrzygnął otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży przyznając dotację w wysokości 49.998,75 zł. Stowarzyszeniu 
"Zawsze dla Średzian" na realizację zadania publicznego pn.: Letnia Koloniada „Zawsze dla 
Średzian". 
 
Ponadto Zarząd Powiatu Średzkiego z pominięciem otwartego konkursu ofert, na podstawie 
art. 19 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami) postanowił zlecić niżej 
wymienionym organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w ramach trybu 
małych zleceń: 

 z zakresu promocji i organizacji wolontariatu Stowarzyszeniu „Hospicjum im. 
Piotra Króla” z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zadanie pn.: Warsztaty 
„Praktyczne przygotowanie wolontariuszy do udziału w akcjach wspierających 
budowę hospicjum w Środzie Wielkopolskiej” przekazując dotację w kwocie 
3.000 zł.  

 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
Stowarzyszeniu Grupa Motocyklowa Czerwone Lwy Zaniemyśl zadanie  
pn.: „Doposażenie siedziby Grupy Motocyklowej Czerwone Lwy Zaniemyśl – 
Lwiej Groty w niezbędne wyposażenie” przekazując dotację w kwocie  
10.000 zł. 

 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  
Wielkopolskiemu Związkowi Inwalidów Narządu Ruchu Koło Środa 
Wielkopolska  zadanie pn.: „Osoba Niepełnosprawna – wczoraj, dziś i jutro. 
Powiat Średzki 2018” przekazując dotację w kwocie 6.900 zł. 
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 z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Uczniowskiemu 
Klubowi Sportowemu „ORKAN” zadanie pn.: „Czwartki Lekkoatletyczne – edycja 
wiosenna" przekazując dotację w kwocie 4.250 zł.  

 z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Uczniowskiemu 
Klubowi Sportowemu „ORKAN” zadanie pn.: „Czwartki Lekkoatletyczne – edycja 
jesienna" przekazując dotację w kwocie 1.700 zł.  

 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych „Brodowianki” zadanie pn.: „Muzyczna 
podróż po Europie” impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Brodowo 
przekazując dotację w kwocie 8.720 zł. 

 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
Fundacji Tańca i Sztuki „Na Scenie” zadanie: Spektakl baletowo-taneczny pn: 
”Królewna Śnieżka” przekazując dotację w kwocie 9.980 zł.  

 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
Stowarzyszeniu Diabetyków Średzkich zadanie pn.: "Jubileusz 20-lecia 
działalności Diabetyków” przekazując dotację w kwocie 9.000 zł. 

 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu zadanie pn.: ”105-lecie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zaniemyślu” przekazując dotację w kwocie 10.000 zł. 

 z zakresu turystyki i krajoznawstwa Stowarzyszeniu Klub Szalonego Podróżnika 
zadanie pn.: ”V Festiwal Podróżniczy” przekazując dotację  
w kwocie 9.960 zł. 

 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Fundacji 
Pomocy Dzieciom „PomaGosie” im. Małgosi Staszak zadanie pn.: „Profilaktyka 
uzależnień – program dla dzieci i młodzieży” przekazując dotację w kwocie 
2.950 zł. 

 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  
i młodzieży Stowarzyszeniu Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego „EDU-
XXI” zadanie pn.: Poznawanie dziedzictwa kulturowego – „Galeria Rzeźby 
Ptaków” przekazując dotację w kwocie 7.254,40 zł. 

 z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Stowarzyszeniu 
ERIPIO zadanie pn.:”VII Piknik Integracyjny” przekazując dotację w kwocie 4.200 
zł. 

 z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej  
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
Fundacji Dwóch Serc zadanie pn.: Wyjazd studyjny seniorów i osób 
niepełnosprawnych na warsztaty edukacyjne „Magia Ziół” przekazując dotację 
w kwocie 3.880 zł. 

 z zakresu turystyki i krajoznawstwa Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów 
Gminy Dominowo „Złoty Wiek” zadanie pn: "Wielkopolska na emeryturze" 
przekazując dotację w kwocie 3.000 zł. Zgodnie z wydaną decyzją 
administracyjną Stowarzyszenie zwróciło na konto Starostwa Powiatowego w 
Środzie Wielkopolskiej kwotę w wysokości 777,36 zł. wraz z należnymi 
odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych z powodu poniesienia 
wydatków przed dniem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego. 

 z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej  
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
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Stowarzyszeniu Diabetyków Średzkich zadanie pn.: „Propagowanie zadań  
w zakresie walki z cukrzycą” przekazując dotację w kwocie 3.000 zł. 

 z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej  
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
Średzkiemu Towarzystwu Strzeleckiemu im. Pierwszej Kompanii Średzkiej 
zadanie pn.: „Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 8 członków Średzkiego 
Towarzystwa Strzeleckiego im. Pierwszej Kompanii Średzkiej” przekazując 
dotację w kwocie 6.000 zł. 

 z zakresu turystyki i krajoznawstwa Wielkopolskiemu Związkowi Inwalidów 
Narządu Ruchu Koło Środa Wielkopolska zadanie pn.: „Stąd nasz Ród” 
przekazując dotację w kwocie 9.250 zł.  

 z zakresu turystyki i krajoznawstwa Klubowi Turystyki Rowerowej Średzianie 
zadanie pn.: „Poznajemy Północną Wielkopolskę” przekazując dotację  
w kwocie 10.000 zł.  

 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej zadanie pn.: „Strażacy  
w służbie Niepodległej 100/150/200” przekazując dotację w kwocie 6.000 zł.  

 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
Stowarzyszeniu na rzecz Mieszkańców Gminy Zaniemyśl – Wuchta Wiary 
zadanie pn.: „Wystawa zdjęć i publikacja katalogu ze zdjęciami” przekazując 
dotację w kwocie 4.000 zł. Zgodnie z wydaną decyzją administracyjną 
Stowarzyszenie zwróciło na konto Starostwa Powiatowego w Środzie 
Wielkopolskiej kwotę w wysokości 129,21 zł. wraz z należnymi odsetkami 
naliczanymi jak dla zaległości podatkowych, z powodu nie wykorzystania dotacji 
w pełnej przyznanej kwocie. 

 z zakresu turystyki i krajoznawstwa Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Wielkopolska Hufiec Środa Wielkopolska zadanie pn.: „Rajd pieszy śladami 
natury” przekazując dotację w kwocie 1.800 zł.  

 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Fundacji „Centrum 
Aktywności” zadanie pn.: „Aktywni w sile wieku!” przekazując dotację  
w kwocie 9.366 zł.  

 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych „Brodowianki” zadanie  
pn.: „Spotkanie ze Św. Mikołajem” przekazując dotację w kwocie 10.000 zł.  

 
Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań w 2018 r., podejmowanych przez samorząd 
powiatowy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, na stronie internetowej Powiatu 
Średzkiego zamieszczano na bieżąco informacje dla organizacji pozarządowych. 
Przez cały rok pracownicy Starostwa odpowiedzialni merytorycznie udzielali pomocy 
organizacjom pozarządowym, w zakresie swoich kompetencji, m.in. w wypełnianiu 
wniosków dotyczących rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu 
oraz ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie 
stowarzyszenia, sporządzaniu statutów stowarzyszeń oraz ofert do otwartych konkursów 
ofert i późniejszym ich rozliczaniu, a także informowali o możliwościach ubiegania się  
o środki finansowe z zewnątrz. 
Ponadto organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania imprez do kalendarza imprez 
kulturalnych i sportowych na 2018 r. 
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Głównym obszarem działań promocyjnych Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych  
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi było promowanie potencjału 
gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu poprzez rzeczowe lub finansowe 
wsparcie organizowanych imprez.  
Następujące organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie Powiatu Średzkiego poprzez: 
1. przekazanie gadżetów i publikacji promocyjnych w postaci m.in. folderów, albumów, 
ulotek, plecaków, toreb, długopisów, ołówków – pacynek, USB, bidonów turystycznych, 
odblasków, itp.: 

 OSP Pięczkowo – Wieczorek Strażacki - Bal Walentynkowy – luty 2018; 
 Fundacja Dwóch Serc Sulęcinek – konkurs walentynkowy dla seniorów – luty 

2018 r.; 
 Stowarzyszenie Pomocy SOS Środa Wielkopolska – Bal Karnawałowy – luty 

2018 r.; 
 Lider Zielonej Wielkopolski – wyjazd do Brukseli na „Wielkopolską Wielkanoc 

w PE” – marzec 2018 r.; 
 Klub Karate Do Shotokan Dragon w Środzie Wlkp.  – XXIV Ogólnopolski Turniej 

Dzieci i Młodzieży Dragon Cup Środa Wielkopolska 2018 r. – kwiecień 2018 r.; 
 KTR Średzianie – rajd rowerowy – kwiecień 2018 r.; 
 Parafia pw. Chrystusa Króla w Sulęcinku – Bieg Papieski – kwiecień 2018 r.;  
 Stowarzyszenie Diabetycy Średzcy – Średzka Szkoła Cukrzycy – maj 2018 r.; 
 PZW Koło 130 Środa Wlkp. – Dzień Dziecka – czerwiec 2018; 
 Grupa Rowerowa „Solczanie” – VI Rajd Rowerowy – lipiec 2018; 
 PZERiI Koło Krzykosy – V Krajowy Festiwal „Śpiewaj razem z nami” – lipiec 

2018 r.; 
 PZD Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy Środa Wlkp. – Rodzinny Dzień 

Działkowca – sierpień 2018 r.; 
 KTR Średzianie – rajd rowerowy – wrzesień 2018 r.; 
 KTR Warcianie – rajd rowerowy „Śrem i okolice z siodełka roweru” – wrzesień 

2018 r.; 
 23 jednostki OSP z terenu powiatu – zakupi przekazanie misiów – ratownisiów 

(115 szt.) – wrzesień 2018 r.; 
 OSP Pięczkowo – Akcja Paczka dla dzieciaka (Onkoludki) – listopad 2018 r.; 
 UKS ŚRODA – XXVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek   

z okazji Święta Niepodległości – listopad 2018; 
2. sfinansowanie następujących usług dla: 

 Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet Oddział Wielkopolski – koncert 
z okazji Dnia Matki – maj 2018 r.; 

 Stowarzyszenie Morsy z Doliny Moskawy – usługa transportowa na 
amatorskie zawody kajakowe – czerwiec 2018 r.; 

 Stowarzyszenie Wuchta Wiary  Zaniemyśl – współorganizacja pleneru 
fotograficznego „Przejdziem Wartę! Chrząstkowo i Zaniemyśl – 
czerwiec 2018 r.; 

 Stowarzyszenie Fabryka Kurzu – współorganizacja Cloud9Festival – 
sierpień 2018 r.; 

 OSP Murzynowo Leśne – wykonanie koszulek na zawody strażackie – 
wrzesień 2018 r.; 
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 KS Polonia Środa – współorganizacja inauguracji obchodów 100-lecia 
Klubu – wrzesień – październik 2018 r.; 

 Stowarzyszenie KOHORTA Poznań – współorganizacja gali boksu 
tajskiego – listopad 2018 r.; 

 Fundacja Tańca i Sztuki NA SCENIE Środa Wlkp. – usługa noclegowa 
podczas Międzynarodowego Konkursu Sztuki Baletowej w Elblągu – 
grudzień 2018 r.; 

Finansowe wsparcie powiatu w związku z współorganizowaniem imprez i przedsięwzięć 
wymienionych w pkt 2 wyniosło 84.774,88 zł. 
 
Powiat Średzki udzielił także wsparcia finansowego nw. organizacjom pozarządowym: 

 Klub Sportowy „Polonia” Sekcja Biegowa w Środzie Wielkopolskiej – zakup 
medali dla zawodników uczestniczących w III Średzkim Biegu Żołnierzy 
Niezłomnych, 

 Uczniowski Klub Żeglarski "Środa" - zakup nagród dla uczestników regat 
ogólnopolskich, 

 UKS Taekwondo - zakup medali i pucharów, dyplomów w ramach 
organizowanego Turnieju IV Kolejki Ligi Taekwondo "Wesołek Cup", 

 Oddział Rejonowy PCK i Rejonowa Rada HDK – zakup pucharów w ramach 
organizowanego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PCK  
w Środzie Wielkopolskiej. 

Finansowe wsparcie wydziału w związku z współorganizowaniem imprez i przedsięwzięć 
wymienionych w pkt 1-4 wyniosło 11.631,11zł. 
 
W 2018 r. wspierano działania organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz 
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu średzkiego, w szczególności w zakresie organizacji 
sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych. Ogółem ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji 
Powiatu Średzkiego 6 organizacjom pozarządowym dofinansowano realizację 17 
przedsięwzięć na łączną kwotę 26.000 zł , w tym: 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Środzie 
Wielkopolskiej otrzymał na organizację 5 wyjazdów rekreacyjnych oraz dwóch 
imprez kulturalnych ( Dnia Seniora i Wieczerzy Wigilijnej) kwotę 7.000 zł; 

 Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruch – Koło Środa Wielkopolska - na 
organizację dwóch przedsięwzięć rekreacyjno-turystycznych otrzymał 4.000 zł; 

 Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich na organizację wycieczki turystycznej - 
4.950 zł; 

 Polski Związek Niewidomych – Koło w Środzie Wielkopolskiej na organizację 
wycieczki turystycznej oraz imprezy kulturalnej pn.: ,,Obchody Dnia Białej 
Laski” - 5.630 zł; 

 Towarzystwo Średzkich Amazonek na organizację wycieczki turystycznej oraz 
imprezy kulturalnej ,,Wigilijne spotkanie” - 1.700 zł; 

 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Dominowo ,,Złoty Wiek”  
na organizację dwóch wycieczek turystycznych – 2.000  zł; oraz  imprezę 
kulturalną ,,Dzień Seniora” - 720 zł ; 

Działania te były realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie 
Wielkopolskiej. 



                           RAPORT O STANIE POWIATU ŚREDZKIEGO                            

str. 43 
 

 
W 2018 r. co do przebiegu współpracy organizacje pozarządowe nie złożyły do Zarządu 
Powiatu Średzkiego żadnych uwag ani wniosków w zakresie wprowadzenia ewentualnych 
zmian do przedmiotowego programu. 
 
Podsumowanie: 
W 2018 r. w ramach Otwartego Konkursu Ofert Zarząd Powiatu Średzkiego przekazał  
20 organizacjom pozarządowym działającym na terenie powiatu średzkiego dotacje na 
łączną kwotę 738.749,63 zł.  
 
Zarząd Powiatu Średzkiego 24 organizacjom pozarządowym zlecił realizację zadań 
publicznych w ramach trybu małych zleceń na łączną 154.210,40 zł.  
 
Głównym obszarem działań promocyjnych w ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi było promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego  
i turystycznego powiatu poprzez rzeczowe lub finansowe wsparcie organizowanych imprez – 
29 organizacji pozarządowych otrzymało ww. wsparcie na łączną kwotę 96.405,99 zł.  
 
Ogółem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
będących w dyspozycji Powiatu Średzkiego 6 organizacjom pozarządowym dofinansowano 
realizację 17 przedsięwzięć na łączną kwotę 26.000 zł  
 
Łącznie w ramach uchwalonego programu współpracy na rok 2018 r. przekazano środki  
w wysokości 1.015.366,02 zł. 
 
 

5.1.4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu 
Średzkiego na lata 2010 – 2032 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Średzkiego na lata 
2010 - 2032 został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/220/2010 Rady Powiatu Średzkiego  
z dnia 23 marca 2010 r. 
 
W Programie zidentyfikowano problematykę azbestową na terenie powiatu oraz oceniono 
stan i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Wyznaczono 
również sposoby zapobiegania negatywnym wpływom azbestu na środowisko. Efektem tego 
opracowania jest plan działań usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu 
Średzkiego, który będzie realizowany na przestrzeni lat 2010 - 2032. 
 
Kierując się troską o stan środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców Powiatu 
Średzkiego, wyznaczono główne cele niezbędne do podjęcia  działań w zakresie usuwania  
i utylizacji wyrobów zawierających azbest:  

• całkowita likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terytorium 
powiatu w celu wyeliminowania szkodliwego działania azbestu na zdrowie 
mieszkańców i środowisko naturalne, 

• podniesienie świadomości społecznej poprzez działania edukacyjno –  
informacyjne w zakresie szkodliwości, zagrożeń oraz prawidłowego sposobu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, 
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• wskazanie możliwości pozyskania funduszy na usunięcie wyrobów 
zawierających azbest, 

• zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz procedurami 
dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,  

• określenie harmonogramu działań organizacyjnych, inwestycyjnych, 
informacyjno – edukacyjnych oraz finansowych w procesie usuwania, 
transportu i  unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, 

• monitoring realizacji Programu. 
 

 
W ramach realizacji programu w 2018 roku zostało zrealizowane przedsięwzięcie  
pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego 
w 2018 roku" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu.  
 
Okres realizacji przedsięwzięcia:  02.08.2018 r. – 26.10.2018 r. 
 
Wykonawca: „ECO-POL” Sp. z o.o. z siedzibą w m. Pruszcz, ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz 
 
W ramach zadania zrealizowano 151 wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest 
na terenie powiatu średzkiego. 
 

Liczba zrealizowanych wniosków 
Gmina Liczba wniosków zrealizowanych 

Dominowo 20 
Krzykosy 35 

Nowe Miasto nad Wartą 29 
Środa Wielkopolska 43 

Zaniemyśl 24 
 151 

 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 

 
Powiat Średzki finansował przedsięwzięcie w wysokości 100% całkowitych kosztów,  
z zastrzeżeniem, że koszt ten nie przekroczył 5000 zł dla jednego Wnioskodawcy. 
 
W dniu 25 września 2018 r. została zawarta umowa dotacji  pomiędzy Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Powiatem Średzkim na 
dofinansowanie realizacji ww. przedsięwzięcia. 
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosiła do 70 % jego kosztów kwalifikowanych  
ze środków Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu. 
Pozostałe środki stanowiły środki powiatu średzkiego oraz poszczególnych gmin powiatu. 
Kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia były koszty niezbędne do osiągnięcia efektu 
ekologicznego obejmujące koszty demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia  
i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.    
 
Całkowity   koszt  przedsięwzięcia: 129.921,45 zł  
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Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 
90.945,00 zł. 
 
Koszty poniesione przez powiat wraz z dotacjami z poszczególnych gmin  
powiatu: 38.976,45 zł.  
 
Całkowita ilość  unieszkodliwionych  wyrobów budowlanych  zawierających  azbest:  
322.777 kg, w tym ilość zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających azbest: 
87.015 kg  
 
Wszystkie odpady zawierające azbest zostały unieszkodliwione poprzez składowanie na 
składowisku odpadów niebezpiecznych w Małociechowie, gm. Pruszcz, które posiada 
odpowiednie zezwolenie na składowanie tego rodzaju odpadów.    
 
 

5.1.5. Programy realizowane z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej 

 
5.1.5.1. „Aktywizacja bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej” 

Celem programu było ograniczenie bezrobocia poprzez integrację na rynku pracy, wśród 
osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy,  
ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 45 roku życia. Głównymi zadaniami 
programu było umożliwienie tym osobom powrotu na rynek pracy i zdobycie nowych 
umiejętności i doświadczenia zawodowego, poprzez skorzystanie z instrumentów rynku 
pracy, co doprowadzić miało do znalezienia odpowiedniego zatrudnienia.  
Środki z rezerwy ministra zostały przeznaczone na sfinansowanie następujących działań: 

 staże dla 14 osób, 
 refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 6 osób, 
 dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla 8 osób. 

 
Czas trwania programu: od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. 
Na realizację tego programu pozyskana została kwota:  350 000,00 zł. 
 

5.1.5.2. „Aktywizacja bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy 
oraz opiekunów osób niepełnosprawnych” 

Celem programu było podjęcie działań ułatwiających bezrobotnym rodzicom powrót  
na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci oraz opiekunom osób 
niepełnosprawnych.  
Środki z rezerwy ministra zostały przeznaczone na sfinansowanie następujących działań: 

 staże dla 17 osób, 
 szkolenie indywidualne dla 1 osoby bezrobotnej, 
 refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 4 osób, 
 przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej dla 5 osób. 
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Czas trwania programu: od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. 
Na realizację tego programu pozyskana została kwota: 278 900,00 zł. 
 

5.1.5.3. „Aktywizacja bezrobotnych powracających z zagranicy” 
Celem programu było ułatwienie bezrobotnym, którzy powrócili z zagranicy odnalezienia się 
na lokalnym rynku pracy poprzez zastosowanie aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu.  
 
 
 
Środki z rezerwy ministra zostały przeznaczone na sfinansowanie następujących działań: 

 staże dla 4 osób, 
 przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej dla 1 osoby. 
 
Czas trwania programu: od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. 
Na realizację tego programu pozyskana została kwota:  46 000,00 zł. 
 

5.1.5.4. „Aktywizacja długotrwale bezrobotnych” 
Celem programu było podjęcie działań w celu aktywizacji zawodowej najliczniejszej grupy 
osób bezrobotnych tj. długotrwale bezrobotnych. Sytuacja osób długotrwale bezrobotnych 
na rynku pracy jest niewątpliwie trudna ze względu na istnienie szeregu czynników zarówno 
wewnętrznych (zależne bezpośrednio od osoby bezrobotnej), jak i zewnętrznych (zależne  
w bardzo małym stopniu lub niezależne od osoby bezrobotnej), które utrudniają trwałe 
wejście lub powrót na rynek pracy. Niestety osoby długotrwale bezrobotne mają często 
skomplikowaną sytuację osobistą i zawodową przez co stanowią grupę najbardziej narażoną 
na wykluczenie społeczne. 
Środki z rezerwy ministra zostały przeznaczone na sfinansowanie następujących działań: 

 staże dla 17 osób, 
 refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 4 osób, 
 przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej dla 3 osób. 
 
Czas trwania programu: od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. 
Na realizację tego programu pozyskana została kwota:  225 800,00 zł.  
 

5.1.5.5. „Aktywizacja bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie” 
Celem programu było podjęcie ukierunkowanie działań aktywizacyjnych dla osób 
pochodzących z terenów wiejskich. Sytuacja osób zamieszkujących tereny wiejskie jest 
niewątpliwie cięższa niż osób zamieszkujących tereny miejskie ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc pracy w najbliższej okolicy  
Środki z rezerwy ministra zostały przeznaczone na sfinansowanie następujących działań: 

 staże dla 33 osób, 
 refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 4 osób, 
 przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej dla 4 osób. 
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Czas trwania programu: od 15.06.2018 r. do 31.12.2018 r. 
Na realizację tego programu pozyskana została kwota:  310 000,00 zł. 
 

5.1.5.6. „Aktywizacja bezrobotnych z obszarów wysokiego bezrobocia” 
Celem programu była aktywizacja zawodowa bezrobotnych z powiatu średzkiego. Wsparcie 
było kierowane do wszystkich grup zarejestrowanych w tut. urzędzie.  
Środki z rezerwy ministra zostały przeznaczone na sfinansowanie staży dla 30 osób. 
 
Czas trwania programu: od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r. 
Na realizację tego programu pozyskana została kwota:  134 300,00 zł. 
 

5.1.6. Programy realizowane z funduszu Unijnych przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Środzie Wielkopolskiej 

 
5.1.6.1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

średzkim (III)” - kontynuacja projektu rozpoczętego w 2017 roku 
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku 
życia pozostających bez pracy w powiecie średzkim. Głównym założeniem projektu było 
podjęcie zatrudnienia przez 107 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Środzie Wielkopolskiej. W ramach projektu wsparciem objęto osoby poniżej 30 roku życia 
zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu  
pomocy II (tzw. wymagający wsparcia). W ramach projektu, dla każdego z uczestników 
przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedziła analiza umiejętności, 
predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Powiatowy 
Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej realizował odpowiednio dobrane usługi  
i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. 
Projektem objęto łącznie 316 osób bezrobotnych, osiągnięto efektywność zatrudnieniową na 
poziomie 63,16%  
W ramach projektu zostały zorganizowane: 

• szkolenia lub bony szkoleniowe dla 58 osób, 
• staże dla 218 osób bezrobotnych,  
• 40 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

 
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. 
Na realizację tego projektu w roku 2018 pozyskana została kwota: 560 000,00 zł.  
Całkowita wartość projektu: 2 459 444,68 zł. 
 

5.1.6.2. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
średzkim (IV)” 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia 
pozostających bez pracy w powiecie średzkim. Głównym założeniem projektu jest podjęcie 
zatrudnienia przez 90 osób zarejestrowanych w PUP. 
W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby poniżej 30 roku życia zakwalifikowane 
do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający 
wsparcia). 
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W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji 
zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego 
uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi  
i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. 
Projektem w 2018 roku objęto łącznie 257 osób bezrobotnych, na koniec 2018 roku 
osiągnięto efektywność zatrudnieniową na poziomie 72,9%  
W ramach projektu w 2018 r. zostały zorganizowane: 

• szkolenia i bony szkoleniowe dla 13 osób, 
• staże dla 191 osób bezrobotnych,  
• 25 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. 
Na realizację tego projektu w roku 2018 pozyskana została kwota: 1 368 899,04 zł.  
Całkowita wartość projektu: 1 779 568,75 zł. 
 

5.1.6.3. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  
w powiecie średzkim (III)” - kontynuacja projektu z roku 2017 

W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej realizował 
kompleksowe wsparcie oparte na trzech ścieżkach aktywizacji zawodowej. Każdy  
z uczestników projektu został objęty identyfikacją potrzeb oraz identyfikacją stopnia 
oddalenia od rynku pracy (profilowanie i IPD). Następnie zostało zaoferowane wsparcie  
w ramach szkoleń, staży lub środków na otwarcie działalności gospodarczej. 
Projektem objęto łącznie 209 osób bezrobotnych, osiągnięto efektywność zatrudnieniową  
na poziomie 62,3%  
W ramach projektu zostały zorganizowane: 

• szkolenia dla 13 osób, 
• staże dla 176 osób bezrobotnych,  
• 20 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej 
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. 
Na realizację tego projektu w roku 2018 pozyskana została kwota: 350 000,00 zł.  
Całkowita wartość projektu: 1 535 496,45 zł. 
 

5.1.6.4. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  
w powiecie średzkim (IV)” 

W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej realizuje kompleksowe 
wsparcie oparte na trzech ścieżkach aktywizacji zawodowej. Każdy z uczestników projektu 
zostanie objęty identyfikacją potrzeb oraz identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy 
(profilowanie i IPD). Osoby zainteresowanie otwarciem działalności gospodarczej skorzystają 
z poradnictwa zawodowego oraz otrzymają środki na ten cel. Uczestnicy/uczestniczki 
projektu zainteresowane szkoleniami indywidualnymi będą mogły wziąć udział w wysokiej 
jakości szkoleniu potwierdzonym egzaminem i uzyskają certyfikaty i zaświadczenia  
o ukończeniu szkolenia. Trzecia ścieżka aktywizacji opierać się będzie na organizacji staży 
średnio 4 miesięcznych, podczas których uczestnicy/uczestniczki projektu będą zdobywać 
praktyczne umiejętności i doświadczenie zawodowe.  
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Projektem w 2018 roku objęto łącznie 115 osób bezrobotnych, na koniec 2018 roku 
osiągnięto efektywność zatrudnieniową na poziomie min. 66,67%. 
W ramach projektu zostały zorganizowane: 

• szkolenia i bony szkoleniowe dla 28 osób, 
• staże dla 68 osób bezrobotnych,  
• 19 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej 
Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. 
Na realizację tego projektu w roku 2018 pozyskana została kwota: 805 802,16 zł.  
Całkowita wartość projektu: 1 047 542,81 zł. 
 

5.1.7. Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie średzkim na lata 2018 – 2020 
 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada  
na powiat obowiązek zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dziecku w przypadku 
niemożności pełnienia tej funkcji przez rodziców biologicznych. Piecza zastępcza prowadzona 
jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Zadaniem powiatu jest również budowanie  
i rozwój systemu pieczy zastępczej. Uchwałą Nr LVIII/471/2018 z dnia 27 marca 2018r. Rada 
Powiatu Średzkiego uchwaliła Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej  
na lata 2018-2020.  
W powiecie średzkim zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2011 Starosty Średzkiego  
z dnia 30 września 2011 r. obowiązki organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, zwanej dalej PCPR. Ustawa  
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwana dalej 
ustawą określa  zadania powiatu w tym obszarze. Zgodnie z zapisem ustawy w PCPR zadania 
w zakresie pieczy zastępczej realizuje Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej.  
W roku 2018 rodzinną opieką zastępczą objęto łącznie 45 dzieci w 26 rodzinach zastępczych. 
W liczbie 45 wychowanków rodzin zastępczych, 20 dzieci pochodzi z innych powiatów. 
Celem głównym Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim  
na lata 2018 -2020 jest wspieranie i rozwój systemu pieczy zastępczej.  
 
Realizacja poszczególnych celów programu przedstawia się następująco: 
a) Cel 1 – Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej 
W ramach tego celu w roku 2018 PCPR prowadził  działania w zakresie promowania idei 
rodzicielstwa zastępczego. W efekcie prowadzonych działań w 2018 r. przeszkolono  
2 kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, czyli nabyli kwalifikacje do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej zawodowej)  
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 30.05.2018 r. zorganizowano festyn rodzinny 
dla rodzin zastępczych i dzieci.  
W festynie wzięli udział także przeszkoleni kandydaci na rodziny zastępcze. 
b) Cel 2 – Poprawa funkcjonowania rodziny zastępczej 
W roku 2018 prowadzono działania wspierające rodzinne formy pieczy zastępczej, w tym 
zakresie świadczono rodzinom zastępczym następujące usługi:  

 wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (2 etaty), 
 prowadzono grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, 
 pomoc psychologiczną, pedagogiczną prawną,  
 pomoc rodzinom w rozwiązywaniu sytuacjach konfliktowych, 
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 wsparcie rodzin pomocowych, 
 pomoc wolontariuszy na rzecz wychowanków rodzin zastępczych,  
 pomoc finansowa: wypłacano wynagrodzenia i świadczenia przewidziane 

ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, łącznie na kwotę 
520.622,25 zł, w tym wydatki z dotacji celowych otrzymanych z powiatów  
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego w wysokości 157.821,63 zł, ze środków własnych 
powiatu 362 800,62 zł. 

W roku  2018 r. usługami objęto wszystkie rodziny zastępcze  działające na terenie powiatu 
średzkiego tj. 26 rodzin zastępczych, w których przebywało 45 dzieci. 
c) Cel 3 – Podniesienie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych 
Usługi społeczne określone powyżej (w celu 2) wpłynęły na podniesienie kompetencji 
umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych. Ponadto w ramach realizacji projektu  
pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020) rozszerzono 
usługi dla rodzin zastępczych o następujące działania: 

 specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne  prowadzone  
w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej i w PCPR dostosowane do 
indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny przez okres 9 miesięcy (3/4 etatu 
pedagog, ¾ etatu psycholog, w ramach projektu zabezpieczone zostały także  
środki na dojazdy do rodzin), 

 szkolenie rodzin zastępczych i przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze 
– program szkoleń obejmował zajęcia z rodzicami zastępczymi, kandydatami  
i dziećmi prowadzone w formie indywidualnej w miejscu zamieszkania i w formie 
grupowej w PCPR, 

 warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych typu świadomość  
i ekspresja kulturalna, w ramach wsparcia rodziny zastępczej z funkcją pogotowia 
rodzinnego została zatrudniona 1 osoba do pomocy (umowa pracę)  przy 
sprawowaniu opieki nad dziećmi i prowadzenia gospodarstwa domowego na 
okres 9 miesięcy. 

Dzieci przebywające w pieczy zastępczej borykają się z wieloma trudnościami  
m.in. w zakresie funkcjonowania emocjonalnego, zdrowotnego,  społecznego, zostały zatem 
dodatkowo objęte wachlarzem specjalistycznych usług: 

 zajęciami indywidualnymi w miejscu zamieszkania dostosowanymi  
do indywidualnych potrzeb dziecka, łącznie 612 godzin  przez okres 9 miesięcy, 

 zajęciami grupowymi,  
 zajęcia logopedyczne dla 1 dziecka, 
 rehabilitacja 1 dziecka z niepełnosprawnością umieszczonego w rodzinie 

zastępczej, 
 pogłębiona diagnoza w tym pod kątem Zespołu Fas dla 7 dzieci. 

Na realizację projektu wydatkowano ogółem 280.639,91 zł, w tym ze środków własnych 
powiatu 2.984,54 zł. 
d) Cel 4 – Integracja Środowisk rodzinnej pieczy zastępczej  
W 2018 r. organizowano grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, spotkania odbywały się 1 raz 
w miesiącu, przeprowadzono ogółem 12 spotkań. Podczas trwania grup wsparcia, dzieci  
z rodzin zastępczych zostały objęte opieką i wsparciem, poprzez zorganizowane zajęcia. 
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e) Cel 5 – Wsparcie rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
W 2018 r. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej współpracowali  
z asystentami rodziny oraz pracownikami ośrodków pomocy społecznej  
w zakresie umożliwianie i pomocy w kontaktach dzieci umieszczonych  
w pieczy zastępczej z rodzicami biologicznymi.  
Spotkania rodzin biologicznych z dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych odbywały 
się w siedzibie PCPR, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Środzie Wielkopolskiej i w miejscu 
zamieszkania rodziny zastępczej. 
f) Cel 6 – Zapewnienie wsparcia usamodzielniającym się wychowankom rodzinnej  
i instytucjonalnej pieczy zastępczej 
W 2018 roku 17 wychowanków pieczy zastępczej z tego 11 wychowanków rodzin 
zastępczych, 6 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych było 
procesem usamodzielnienia, w ramach którego uzyskali wsparcie  psychologiczne, socjalne 
oraz finansowe łącznie na kwotę 123.274,86 zł – środki własne powiatu. 
g) Cel 7 – Podniesienie poziomu usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej 
W roku 2018 działania prowadzone były przez Publiczną Placówkę Opiekuńczo-
Wychowawczą w Szlachcinie w szczególności w zakresie: 
1) pracy z rodzicami biologicznymi dziecka w celu zminimalizowania okresu pobytu dziecka  
w placówce, 
2) współpracowano z asystentami rodziny i pracownikami ośrodków pomocy społecznej  
w celu powrotu dziecka do rodziny ;  
3) dzieci objęte były działaniami terapeutycznymi oraz rozwijającymi zainteresowania-  
w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Środzie Wielkopolskiej i Stowarzyszenia Pomocy „SOS” pn. „Zwiększenie dostępności do 
usług społecznych w powiecie średzkim”  dla wychowanków placówki prowadzono zajęcia 
podwyższające kluczowe umiejętności i kompetencje. Zakres prowadzonych zajęć m.in. 
nauka porozumiewanie się w językach obcych, zajęcia rozwijające świadomość i ekspresję 
kulturalną ,  warsztaty plastyczne i teatralne, zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające  
kompetencje społeczno- obywatelskie. 
h) Cel 8 – Integracja działań powiatu i gmin na rzecz wsparcia rodzin  
z małoletnimi dziećmi z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 
W roku 2018 PCPR w zakresie wsparcia dziecka i rodziny z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi prowadziło stałą współpracę z: 

• ośrodkami pomocy społecznej - asystentami rodziny i pracownikami socjalnymi, 
• zespołami interdyscyplinarnymi do spraw przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, 
• Sądem Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej- kuratorami sądowymi, 
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Środzie Wielkopolskiej, 
• szkołami. 

Współpraca miała na celu integrowanie działań instytucji ukierunkowanych na pomoc 
rodzinie w pokonywaniu kryzysów, a w szczególności podnoszenia umiejętności w zakresie 
opieki i wychowania małoletnich dzieci. 
Ponadto na rzecz rozwoju usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej PCPR we 
współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Stowarzyszeniem Pomocy "SOS” realizował 
projekt partnerski pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzki”,  
w ramach którego utworzono „Akademię dla rodziny” - wsparciem objęto 328 osób z rodzin 
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z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, powstały również dwie placówki wsparcia 
dziennego - w Nowym Mieście nad Wartą z 20 miejscami i w Środzie Wielkopolskiej  
z 30 miejscami wsparcia dziennego. 
 
W 2018 r. utworzono nowa rodzinę zastępczą zawodową - w rodzinie umieszczono trójkę 
dzieci (rodzeństwo) z terenu powiatu średzkiego. W 2018 r. powstały dwie nowe rodziny 
zastępcze spokrewnione dla 3 dzieci. 
 
W 2018 r. realizowano programy rządowe z dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 

• program wynikający z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci, wypłacono dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych – 
świadczenie dla 40 dzieci umieszczonych w 24 rodzinach zastępczych, łącznie na 
kwotę 175.025,47 zł; 

• program „Dobry Start” - wypłacono 37 świadczeń, w tym: 29 świadczenia  
dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, z tego 5 świadczeń 
 dla usamodzielnianych wychowanków i 8 świadczeń dla dzieci umieszczonych  
w instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 3 świadczenia dla usamodzielnianych 
wychowanków, łącznie na kwotę 11.100,00 zł; 

• program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – koszty 
wynagrodzenia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, ogółem na kwotę 
75.246,08 zł, w tym wkład własny powiatu wyniósł 33.290,08 zł;   

 
Podsumowanie: 
Realizacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Średzkim na lata 2018 -2020 jest 
ściśle związana z zadaniami Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Działania 
podejmowane w 2018 r. przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej miały na celu 
wsparcie dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz wzmocnienie rodzin zastępczych 
w zakresie pełnionych przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
Współpraca organizatora z instytucjami działającymi w obszarze wsparcia dziecka i rodziny 
oraz rodziną zastępczą umożliwiła dokonanie oceny sytuacji dziecka, jego potrzebach oraz 
możliwościach rodziny zastępczej w zakresie zaspokojenia potrzeb dziecka, a także oceny  
co do zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
 

5.1.8. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020 

 
Opracowanie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie jest wykonaniem nałożonego na powiat obowiązku wynikającego 
z art.6 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Wobec powyższego Powiat Średzki Uchwałą Nr XXXI/216/2016 Rady Powiatu Średzkiego  
z dnia 27 września 2016 r. uchwalił Powiatowy program przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020. 
Przedmiotowy program określa cele, zadania i działania w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w powiecie średzkim na lata 2016-2020. Realizacją programu zajmuje 
się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. 
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Cele zawarte w Programie są spójne z wyznaczonymi kierunkami w dokumentach 
strategicznych: Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na lata 2014-2020, 
Wielkopolskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020, 
Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020. 
 
Cel 1. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielenia pomocy 
osobom doświadczającym przemocy domowej. 
W ramach tego celu zostało określone zadania pn. Świadczenie specjalistycznego wsparcia: 
poradnictwo i wsparcie psychologiczne, prawne, pedagogiczne  i socjalne, terapia 
indywidualna i rodzinna. W ramach tego zadania zostały podjęte następujące działania: 

• Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  a w szczególności 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczyli poradnictwo i wsparcie   
38 ofiarom przemocy w rodzinie. Prowadzono również  grupę wsparcia dla 
kobiet doświadczających przemocy domowej. 

• Prowadzono działania w ramach Procedury Niebieska Karta - pracownicy PCPR 
uczestniczyli w pracach gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych,  
w tym w grupach roboczych - ogółem udział wzięli w 95 grupach roboczych 
powołanych przez Zespoły Interdyscyplinarne na terenie powiatu średzkiego. 
Wobec sprawców przemocy, którzy stanowili zagrożenie dla zdrowia i życia 
członków rodzin współpracowano  
z  Prokuraturą Rejonową oraz Komendą Powiatową Policji w Środzie 
Wielkopolskiej. 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach bieżącej działalności 
prowadziło działania edukacyjno - informacyjne na temat przemocy   
w rodzinie – materiały informacyjne  dostępne w siedzibie PCPR oraz na 
stronie internetowej.  

• Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) prowadzili działania 
profilaktyczne mające na celu udzielenie specjalistycznej pomocy  
w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych  
w stosunku  do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 

 
Cel 2. Podnoszenie kwalifikacji kadry podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie. 
W ramach tego celu zostały określone następującej zadania: 

a) Organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, debat z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W zakresie realizacji tego zadania  PCPR 
współpracuje z Zespołami Interdyscyplinarnymi działającymi w gminach powiatu 
średzkiego, ośrodkami pomocy społecznej oraz Komendą Powiatową Policji.  
W roku 2018 kadra socjalna uczestniczyła w szkoleniach na temat przemocy  
w rodzinie: „Dziecko krzywdzone w rodzinie – profilaktyka, diagnoza  
i interwencja”, „Studium psychoterapii dzieci i młodzieży”. 

b) Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących z rodzinami z problemem 
przemocy w formie np. doradztwa metodycznego, superwizji. 
Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej uczestniczyli w szkoleniu 
prowadzonym w formie superwizji sfinansowanym ze środków Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 
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c) Opracowanie i zakup materiałów edukacyjnych/informatorów dla kadry 
realizującej zadania  w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Uaktualniono informator na temat możliwości uzyskania pomocy w powiecie średzkim, 
materiały informacyjne umieszczane są na stronie internetowej PCPR, a także są w wersji 
papierowej w siedzibie PCPR oraz OIK. 
 
Cel 3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących  przemoc  
w rodzinie. 
W ramach tego celu zostały określone następujące zadania: 

a) Realizowanie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  
w rodzinie, 

b) Prowadzenie indywidualnego poradnictwa dla osób stosujących przemoc  
w rodzinie. 

Zadania realizowane przez PCPR  we współpracy z Zespołami Interdyscyplinarnymi 
działającymi w gminach oraz kuratorami sądowymi, Komendą Powiatową Policji, Prokuraturą 
Rejonową- prowadzono  działania edukacyjne, udzielając informacji na temat możliwości 
korzystania ze specjalistycznego  poradnictwa, uaktualniano informator o możliwości 
uzyskania pomocy i zamieszczono na stronach internetowych ww. instytucji. 
W roku 2018 realizowano  program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy  
w rodzinie pn. „Kocham – Nie krzywdzę -To mój wybór” w ramach Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W programie uczestniczyło 10 osób, przy czym 
program ukończyło 8 osób. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.398,64 zł 
pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 
 
Cel 4. Zwiększenie wiedzy na temat przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu 
średzkiego. 
W ramach tego celu zostały określone następujące zadania: 

a) Profilaktyka i edukacja-organizowanie kampanii,  debat, spotkań oraz konferencji dot. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, promujących życie  bez przemocy oraz 
informujących o skutkach i konsekwencjach jej działania, rozpowszechnianie 
materiałów informacyjno-edukacyjnych 

PCPR w 2018 roku  w ramach bieżącej działalności prowadziło działania informacyjno-
edukacyjne.  

b) Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym 
na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania  
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie prowadzenie szkoleń dla rodziców promujących 
zachowania wychowawcze wolne od przemocy w ramach programu profilaktycznego 
„Szkoła dla rodziców” 

Pracownicy Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szlachcinie, pracownicy PCPR 
realizowali programy pracy z rodziną, w których ważnym zadaniem była nauka w zakresie 
nabycia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i stosowanie prawidłowych metod 
wychowawczych wobec dzieci. 
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Cel 5. Zwiększenie efektywności współpracy między podmiotami działającymi w obszarze  
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
W ramach tego celu zostały określone następujące zadania: 

a) Udział pracowników PCPR w pracach zespołów interdyscyplinarnych działających  
w gminach powiatu średzkiego. 
PCPR współpracuje z Zespołami Interdyscyplinarnymi (ZI) działającymi na terenie 
gmin, w roku 2018 pracownicy PCPR uczestniczyli w 95 grupach roboczych 
powołanych przez Zespoły Interdyscyplinarne. 

b) Organizowanie spotkań z przedstawicielami podmiotów  zaangażowanych  
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
Zadanie realizowane przez Zespoły Interdyscyplinarne- w każdej gminie powiatu 
średzkiego odbyły się po 4 spotkania  członków ZI - w skład ZI wchodzą 
przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w działania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w tym również PCPR. 

c) Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu średzkiego 
Pracownicy OIK prowadzili monitoring występowania zjawiska przemocy  
w rodzinie. 

d) Uaktualnianie informatora z wykazem instytucji działających na terenie powiatu 
średzkiego zajmujących się pomocą osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
Uaktualniono Informator o usługach społecznych - zamieszczono na stronie 
internetowej PCPR, dostępny w siedzibie PCPR. 

 
Podsumowanie:  
Realizacja Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 ma na celu zwiększenie skuteczności 
przeciwdziałania  przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska w powiecie średzkim.  
Prowadzone działania zwiększyły poczucie bezpieczeństwa ofiar przemocy w rodzinie oraz 
ich kompetencje w kierunku pokonania sytuacji kryzysowej. Ochrona ofiar przed dalszym 
krzywdzeniem przez sprawcę przemocy w rodzinie zależy od skutecznie podejmowanych 
działań przez Zespoły Interdyscyplinarne  oraz organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.  
 
Dla zwiększenia efektywności prowadzonych  działań konieczne jest zwiększenie 
monitorowania uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego przez Zespoły 
Interdyscyplinarne. 
W celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu pracowników udzielających wsparcia 
wskazane jest kontynuowanie działań jak również wprowadzenie w system szkoleń 
superwizji. 
 

5.1.9. Program działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie Rehabilitacji 
Społecznej, Zawodowej i Zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie 
ochrony zdrowia psychicznego na lata 2009 - 2020 

Opracowanie i realizacja Powiatowego  Programu  Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz 
Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych jest wykonaniem  postanowień  art.35 a ust.1 
pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia  1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
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zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 ,poz.776 ze zmianami). Zadania ujęte  
w programie są kontynuacją działań realizowanych w latach 2006-2008 i są spójne  z :  

• Wojewódzką Strategią Rozwoju Pomocy Społecznej, 
• Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego. 
• Program jest zgodny z Celem strategicznym nr 3  Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020.  
Powiat Średzki uchwalił przedmiotowy program Uchwałą Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu 
Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 r. 
 
Celem programu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwie najwyższego 
poziomu funkcjonowania, jakości życia  i integracji społecznej. 
Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych została zawarta w części diagnostycznej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020. 
Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia  1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na Program składa się: 

• Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie 
Rehabilitacji Społecznej na lata 2009-2020. 

• Powiatowy Program Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnienia Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2009-2020. 

• Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Przestrzegania 
Praw  Osób  Niepełnosprawnych na lata 2009-2020. 

 
W 2018 roku PCPR zrealizowało jeden cel - Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych 
oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu – poprzez realizacje następujących 
działań uwzględniających realizację zadań planowanych  w Programie: 
1. W ramach działań mających na celu zintegrowanie działań podmiotów działających  
w sferze pomocy osobom niepełnosprawnym: 
kontynuowano współpracę z ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi, 
w szczególności w zakresie organizacji przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, 
prowadzono doradztwo w zakresie realizacji zadań, w tym organizacji kultury, sportu, 
rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych, współpracowano z Powiatową Społeczną 
Radą  ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych inicjatyw na rzecz 
środowiska osób niepełnosprawnych 
2. W ramach rozwoju specjalistycznych usług w środowisku zamieszkania kontynuowano 
działalność utworzonego w 2012 r. Klubu Integracji Społecznej „Szansa” - podmiot ekonomii 
społecznej, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej. 
3. W ramach tworzenia środowiska fizycznego dostępnego dla osób niepełnosprawnych: 
1) dofinansowano 2 osobom niepełnosprawnym likwidację barier architektonicznych  
na kwotę 32 000,00 zł (środki PFRON), 
2) dofinansowano 4 osobom niepełnosprawnym likwidację barier technicznych łącznie  
na kwotę 19 920,00 zł (środki PFRON), 
3) dofinansowano 6 osobom niepełnosprawnym  likwidację  barier w komunikowaniu się  
na kwotę 8 080,00 zł (środki PFRON),  
4) umożliwiono osobom niepełnosprawnym zamieszkałym w szczególności  
w obszarach wiejskich korzystanie z dziennego wsparcia w ramach zajęć w Środowiskowy  
Dom Samopomocy (ŚDS) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)  poprzez zapewnienie dowozu 
do miejsca świadczenia usługi. 
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4. W ramach doskonalenia systemu informacji dotyczącej usług i świadczeń dla osób 
niepełnosprawnych: 
1) zapewniono usługi pracownika socjalnego - doradcy ds. osób niepełnosprawnych  
w ramach działań PCPR, 
2) uaktualniono  informator o usługach PCPR, 
3) na stronie internetowej: www.srodawlkp.epcpr.pl umieszczano na bieżąco informacje  
dotyczące programów dla osób niepełnosprawnych, 
5. W ramach stwarzania możliwości do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, 
sporcie, rekreacji i turystyce organizacjom pozarządowym i jednostkom organizacyjnym gmin 
dofinansowano ze środków PFRON w kwocie 30 000,00 zł organizację 20 przedsięwzięć  
w tych obszarach, w tym 17 przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe  
i 3 przedsięwzięcia realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, łącznie dla 668 osób 
niepełnosprawnych.  
6. W ramach kształtowania w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających 
integracji z osobami niepełnosprawnymi oraz zapobiegania zjawisku wykluczenia 
społecznego: 
1) prowadzono działania mające na celu zwiększanie integracji osób niepełnosprawnych  
w środowisku lokalnym, w szczególności poprzez wspieranie organizacji pozarządowych  
w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych, 
2) promowano efekty działalności osób niepełnosprawnych w ramach organizowanych 
wystaw prac artystycznych, Otwartych Drzwi ŚDS, 
7. W ramach podejmowanych działań ważnym zadaniem było wspieranie rodzin  z dziećmi 
niepełnosprawnymi poprzez: 
1) usługi PCPR w zakresie poradnictwa i informacji, 
2) ze środków PFRON dofinansowano uczestnictwo 17 dzieci i 15 opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych na kwotę 36 314,00 zł, zakup przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych dla 22 dzieci na kwotę 32 511,00 zł oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla 3 dzieci 
na kwotę 1 120,00 zł, organizacjom działającym na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  
przedsięwzięcia z zakresu organizacji  imprez kulturalnych, sportu, turystyki i rekreacji  
(z dofinansowania w kwocie 201,00 zł skorzystało 12 dzieci).  
3) usługi świadczone przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Środzie Wielkopolskiej: 

• orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, 

• wydawanie opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, 
• wspieranie rodziców dzieci i uczniów niepełnosprawnych (zajęcia z ich 

udziałem, instruktaż do pracy  z dzieckiem w warunkach domowych, 
psychoedukacja, dzielenie się wiedzą, wsparcie informacyjne),  

• działalność Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - poprzez 
wielospecjalistyczną terapię wspomagane są małe dzieci od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, udzielane jest również 
wsparcie dla rodziny dziecka, 

• konsultacje zawodoznawcze dla uczniów niepełnosprawnych, 
• podnoszenie świadomości nauczycieli. 

8. W ramach rehabilitacji społecznej osób dorosłych dofinansowano uczestnictwo  
w turnusach rehabilitacyjnych dla 43 osób niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów na kwotę 
50 883,00 zł, w tym ze środków PFRON w wysokości 18 372,00 zł oraz środków własnych 
powiatu 32 511,00 zł. 
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9. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” na rzecz osób 
niepełnosprawnych, w ramach którego udzielono pomocy, tj. dofinansowano ze środków 
PFRON: 

• 2 osobom zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu na 
kwotę 8.145,00 zł,  

• 7 osobom zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania na kwotę 27.407,99 zł, 

• 1 osobie szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego na kwotę 2.000,00 zł, 

• 4 osobom utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym na kwotę 7.143,00 zł 

• 1 osobie zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne na kwotę 20.000,00 zł. 

10. W zakresie orzecznictwa - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 
r. wydał 918 orzeczeń, w tym   osobom do 16 roku życia - 155 i osobom powyżej 16 roku 
życia - 763. Ponadto wydano 264 legitymacje dla osób niepełnosprawnych, w tym osobom 
przed 16 rokiem życia - 16 i osobom po 16 roku życia – 248.  
Wydatki na działalność Zespołu wyniosły 164.033,13 zł,  w tym z dotacji celowej otrzymanej  
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 
142.950,44 zł, ze środków własnych powiatu w wysokości 21.082,69 zł. 
11. Realizacja potrzeb rodzin z problemem niepełnosprawności w zakresie zwiększenia 
dostępności do usług społecznych, w tym w formie mieszkalnictwa chronionego: 
Powiat Średzki/PCPR przystąpił do dwóch konkursów w zakresie rozwoju usług społecznych, 
projekty uzyskały  pozytywną ocenę komisji konkursowych: 
1) W dniu 15.10.2018 r. została podpisana  Umowa nr RPWP.07.02.02-30-0052/17-00  
pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Średzkim reprezentowany 
przez Dyrektora PPCR w Środzie Wielkopolskiej na realizację projektu pn. „Usługi społeczne – 
w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim” w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 
współfinansowanego ze środków EFS. 
Wartość całego projektu 1.879.860,00 zł, w tym kwota dofinansowania 1.785.867,00 zł, 
udział własny powiatu 93.993,00 zł. 
2) W dniu 15.10.2018 r. została podpisana Umowa nr RPWP.09.01.02-30-0019/17-00 
pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej na realizację projektu pn. „Adaptacja obiektu 
pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa 
chronionego i wspomaganego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFS. Wartość całego 
projektu 2.352.941,16 zł,  w tym kwota dofinansowania 1.999.999,98 zł, udział własny 
powiatu 352.941,18 zł. 
Okres realizacji ww. projektów: lata 2019 - 2021. 
 
W ramach Powiatowego Programu Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnienia Osób 
Niepełnosprawnych  został zrealizowany cel - Stwarzanie warunków dla podniesienia 
kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych i zwiększanie działań na rzecz  
ich aktywizacji zawodowej poprzez zrealizowanie następujących działań w zakresie 
aktywizacji zawodowej: 
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1. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej 
Ze środków PFRON dofinansowano staże dla 3 osób z niepełnosprawnością poszukujących 
pracy nie pozostających w zatrudnieniu na kwotę 12.928,00 zł. 
2. PCPR  
1) ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” pomoc  
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym uzyskało 30 osób  
z niepełnosprawnością na kwotę 115.956,18 zł. 
2) w zakresie aktywnej integracji 48 uczestników  Warsztatów Terapii Zajęciowej objętych 
było aktywizacją zawodową. Działalność WTZ została dofinansowana  
ze środków PFRON w kwocie 847.136,00 zł, ze środków własnych powiatu  
w kwocie 88.512,00 zł oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Pomocy „SOS” w kwocie 
5.614,00 zł. 
3. Stowarzyszeniem Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej realizował projekty 
dofinansowane ze środków EFS, w ramach których aktywizacją zawodową objął  
40 osób z niepełnosprawnością: 

• „SOS dla potrzebujących wsparcia - aktywizacja społeczna i zawodowa 
mieszkańców powiatu średzkiego” 

• „Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób  
z niepełnosprawnościami w powiecie średzkim”. 

4. Stowarzyszenie Pomocy „Krąg” w Nowym Mieście nad Wartą realizowało projekty 
dofinansowane ze środków EFS, w ramach których aktywizacją zawodową objęło  
20 osób z niepełnosprawnością: 

• „W KRĘGU - mieszkanie wspomagane drogą do samodzielności” 
• „W Kręgu Razem - aktywna integracja i aktywizacja zawodowa  

i społeczna mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą”.  
 
 
W ramach Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Przestrzegania  
Praw  Osób  Niepełnosprawnych został zrealizowany cel - Zapobieganie dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemu 
niepełnosprawności poprzez zrealizowanie następujących działań: 
1. Działania na temat praw i uprawnień osób z niepełnosprawnościami PCPR prowadziło  
w ramach bieżącej pracy, a w szczególności:  

• udzielano informacji i prowadzono poradnictwo dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz członków ich rodzin,   

• działania psychoedukacyjne i profilaktyczne prowadzono w ramach działalności 
ŚDS, WTZ, KIS, 

• opracowano i rozpowszechniano materiały informacyjne – dostępne  
w siedzibie PCPR oraz strona internetowa PCPR, 

• projekt Otwarte Drzwi w  ŚDS - działania te ukierunkowane były na zapobieganie 
dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi  
w środowisku lokalnym oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych, 

• we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy „SOS” realizowano projekt „Tydzień 
Aktywności Społecznej”, „Tydzień Kultury Osób Niepełnosprawnych”- otwarte 
warsztaty dla społeczności lokalnej. 

2. Organizacje pozarządowe prowadziły aktywne działania promujące wiedzę   
w społeczności lokalnej , w szczególności: 
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• Towarzystwo Średzkich Amazonek: propagowanie wiedzy na temat zasad 
profilaktyki nowotworowej, 

• Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich: prowadziło Średzką Szkołę Cukrzycy - cykl 
spotkań edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych chorych na cukrzycę, 

• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów-Zarząd Rejonowy  
w Środzie Wielkopolskiej promowało aktywność osób starszych  
i z niepełnosprawnościami w pełnieniu ról społecznych, 

• Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu – Koło Środa Wlkp. - 
promowano aktywność osób niepełnosprawnych ruchowo w pełnieniu ról 
społecznych, 

• Polski Związek Niewidomych-Koło w Środzie Wielkopolskiej – w ramach 
obchodów Dnia Białej Laski  przekazano wiedzę na temat osób niewidomych  
i niedowidzących. 

 
Podsumowanie: 
Przekazywane Powiatowi Średzkiemu środki przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  
i zawodowej nie wystarczają na realizację zadań zaplanowanych w programie. 
 
 

5.1.10.  Program pn. „Efektywne doradztwo zawodowe w Powiecie Średzkim”. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
publicznych poradni specjalistycznych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie 
Wielkopolskiej udziela dzieciom i młodzieży z terenu powiatu średzkiego m.in. pomocy  
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. 
 
W celu należytej realizacji tego zadania Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie 
Wielkopolskiej opracowała Powiatowy Program pn. „Efektywne doradztwo zawodowe  
w Powiecie Średzkim", który został uchwalony przez Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą  
Nr 288/2016 Zarząd Powiatu Średzkiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku. 
 
Cele programu: 
1. tworzenie systemu współpracy pomiędzy instytucjami oświatowymi i instytucjami resortu 
pracy działającymi w obszarze doradztwa zawodowego w powiecie średzkim; 
2. promowanie  wśród  uczniów  aktywnej  postawy  w  zakresie  zdobywania  wiedzy   
o  zawodach, poznawanie przez nich swojego potencjału, dostarczanie informacji  
o możliwościach kształcenia, lokalnym rynku pracy oraz wspieranie w planowaniu własnych 
ścieżek edukacyjno-zawodowych; 
3. wspieranie rodziców w  zakresie  udzielania  pomocy  dzieciom w  podejmowaniu  przez  
nich  decyzji edukacyjno-zawodowych oraz dostarczanie informacji o lokalnym rynku pracy; 
4. organizowanie działań wspomagających szkoły i  nauczycieli w  zakresie doradztwa  
edukacyjno-zawodowego. 
 
Program ukierunkowany jest na uczniów, rodziców i nauczycieli publicznych szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Średzkiego. 
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Program  realizują doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie 
Wielkopolskiej. 
 
W roku szkolnym 2017/18 programem objęto łącznie 17 szkół, 77 klas i 1789 uczniów. 
 
W roku szkolnym 2018/19 programem objęto łącznie 17 szkół, 65 klas i 1715 uczniów. 
 
 
Odbiorcy i formy realizacji celów: 
1. Uczniowie:  

• Udzielanie wsparcia uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery 
zawodowej, konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju w ramach konsultacji  
i spotkań indywidualnych oraz warsztatów grupowych; 

• zapewnienie dostępu do usług poradnictwa uczniom niepełnosprawnym; 
2. Rodzice: 

• wspieranie rodziców w zakresie udzielania pomocy dzieciom w podejmowaniu 
przez nich decyzji edukacyjno-zawodowych oraz dostarczanie informacji  
o lokalnym rynku pracy. 

3. Nauczyciele: 
• Stworzenie Powiatowej Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 

zajmujących się doradztwem zawodowych w szkole, której celem jest wsparcie 
dla koordynatorów Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego ze 
szkół w powiecie średzkim. 

 
 
Zakres działań obejmuje m.in. wypracowanie przykładowego WSDZ, przygotowanie 
warsztatu pracy z  doradztwa  zawodowego  dla  wychowawców i przedmiotowców 
(scenariusze zajęć), propozycje wycieczek zawodoznawczych (zakłady pracy, rzemieślnicy), 
przygotowanie biblioteki audiowizualnej, informacji dla uczniów, organizację działań  
w ramach projektu. 
 
 
Do zakresu zadań należy propagowanie programów, metod i dobrych praktyk dotyczących 
poradnictwa zawodowego, możliwych do zastosowania przez nauczycieli w szkołach oraz 
doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, doradców zawodowych obszarze 
doradztwa zawodowego w ramach konsultacji indywidualnych oraz spotkań grupowych 
(szkoleń, warsztatów). 
 
 
Zakres  realizacji programu przedstawiają poniższe tabele: 
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Ilość i rodzaje wykonanych diagnoz w roku szkolnym 2017 – 2018 

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej 

 
 
Działalność terapeutyczna  

L.p. Rodzaj terapii Ilość dzieci/uczniów objętych 
wsparciem 

1. Zespół wczesnego Wspomagania 4 

2. Terapia psychologiczna 162 

3. Terapia Logopedyczna 27 

4. Terapia Pedagogiczna 14 

5. Terapia Rodzin 4 

  211 

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaje diagnoz 

Dzieci Uczniowie 

Młodzież 
nieucząca się i 
niepracująca 

Ogółem do 3. roku 
życia 

w wieku 
przedszk. 

szkół 
podst. 

Gimn. 
szkół 

ponadgimn. 

Psychologiczne 4 46 213 48 22 1 334 

Pedagogiczne 2 28 233 53 23 0 339 

Logopedyczne 6 29 11 1 0 0 47 

Doradztwo 
zawodowe 

0 0 0 87 0 0 87 

Program 
„Słyszę” 

0 0 57 0 0 0 57 

RAZEM: 864 
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Opinie wydane w sprawach 

 
Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej 

 

 

 

2. Opinie wydane w sprawie 

Dzieci Uczniowie szkół 

Młodzież 
nieucząca 

się i 
nieprac. 

Ogółem do 3. roku 
życia 

w wieku 
przedsz- 
kolnym 

podsta- 
wo- 

wych 

gim- 
nazjów 

ponad-
gimn. 

Wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka 

7 8 0 0 0 0 15 

Odroczenia rozpoczęcia spełniana 
przez dziecko obowiązku 
szkolnego 

0 15 0 0 0 0 15 

Specyficzne trudności w uczeniu 
się 

0 13 3 1 0 0 17 

Dostosowanie wymagań 
edukacyjnych wynikających z 
programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb ucznia 

0 0 55 11 1 0 67 

Przyjęcia ucznia gimnazjum do 
oddziału przysposabiającego do 
pracy 

0 0 0 4 0 0 4 

Objęcia dziecka pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w 
przedszkolu 

0 20 0 0 0 0 20 

Objęcia dziecka pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w 
szkole lub placówce 

0 95 23 1 0 0 109 

Brak przeciwwskazań do 
zatrudnienia młodocianego  

0 0 0 3 11 0 14 

Inne opinie o przebadanych 1 4 21 8 2 1 37 

Realizacja obowiązku szkolnego 
po za szkołą 

0 1 1 0 0 0 2 

                                                                        Razem 300 
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Wykaz wydanych orzeczeń  

 

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej 

 
Zestawienie spotkań grupowych 
l.p. 

FORMA SPOTKANIA 
Ilość spotkań 

 

Liczba 
uczestników 

1.  Spotkania dla rodziców 31 531 

2.  Spotkania dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, 
dyrektorów 51 415 

3.  Zajęcia dla dzieci i młodzieży 131 4701 

 Razem  213 5647 

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej 

 
Pomoc bezpośrednia - konsultacje 
l.p. 

 
Ilość spotkań 

 

1.  Psycholodzy i pedagodzy szkolni 37 

2.  Nauczyciele 107 

3.  Rodzice 271 

4.  Inni 7 

 Razem  422 

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej 

3. Wydane Orzeczenia Wiek przedsz. 
Szkoła 

podstawowa 
Gimnazjum 

Szkoła 
ponadg. 

Ogółem 

niepełnosprawni ruchowo w tym z 
afazją 

6 7 1 1 15 

upośledzeni umysłowo w stopniu 
lekkim  

0 10 3 8 21 

upośledzeni umysłowo w stopniu 
um. lub znacz. 

0 2 1 1 4 

z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 

0 4 2 2 8 

Zagrożeni niedost. społecznym 0 7 0 0 7 
Zaj. rewalidacyjno – wych. 0 0 0 0 0 
Indywidualne roczne pp. 0 0 0 0 0 
Indywidualne nauczanie 0 14 8 3 25 

Razem 80 
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Informacje nt. spotkań zorganizowanych w ramach Powiatowej Sieci Współpracy i samokształcenia  
w poszczególnych grupach przedstawiają poniższe tabele 

 

SPOTKANIA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLYCH 

 

Lp. Data Temat 
Liczba 
osób 

1. 
22.09.2017 

Planowanie i organizacja pracy Zespołu w roku szkolnym 2017/2018. 
Zmiany w prawie oświatowym. 

28 

2. 
20.10.2017 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole i w oddziale 
przedszkolnym - kierunki zmian, zadania pedagoga i psychologa 
szkolnego, narzędzia diagnostyczne” 

20 

3. 
24.11.2017 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole  i w oddziale 
przedszkolnym – wymiana doświadczeń, warsztat pracy, prezentacja 
dobrych praktyk w zakresie wypracowanej dokumentacji  

17 

4. 

15.12.2017 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole i w oddziale 
przedszkolnym – rozpoznawanie barier i ograniczeń występujących w 
środowisku nauczania i wychowania utrudniających funkcjonowanie 
dzieci i młodzieży; wymiana doświadczeń 

16 

5. 
19.01.2018 

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły –  opracowanie, 
wymiana doświadczeń, prezentacja rozwiązań. 

17 

6. 16.03.2018 Ewaluacja programu wychowawczo - profilaktycznego 12 

7. 
27.04.2018 

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole – proces 
destrukcji 

15 

8. 
18.05.2018 

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole – budowanie 
strategii pomocy 

10 

9. 08.06.2018 Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018.  14 

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej 
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SPOTKANIA  DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

 

Lp. Data Temat 
Liczba 
osób 

1. 08.11.2017  Organizacja pracy sieci dyrektorów w roku szkolnym 2017-2018. 
Sprawy bieżące 

15 

2. 12.12.2017 Programowanie, kodowanie zadanie szkoły podstawowej 12 

3. 16.01.2018 „Nowa Podstawa Programowa ”.  Zadania dyrektora  związane z 
rejestrem sprawców przestępstw seksualnych 

11 

4. 22.03.2018 Ogólnopolski Kongres Oświatowy w Poznaniu - Edukacja dla 
zdrowia  

Kto i jak może (za)dbać o zdrowie i samopoczucie nauczycieli? 
Refleksje z perspektywy psychologii pozytywnej 

14 

5. 23.03.2018 Ogólnopolski Kongres Oświatowy w Poznaniu - Edukacja dla 
zdrowia 

Wykorzystanie nowych technologii w pracy z uczniem 
Somatyczne i psychiczne następstwa używania dopalaczy  
Profilaktyka zachowań ryzykownych nastolatków a promocja 
zdrowia  

14 

6. 8.05.2018 Sądy – Współpraca ze szkołami  8 

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej 

 

SPOTKANIA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 

Lp. Data Temat 
Liczba 
osób 

1 20.11.2017 Organizacja pracy sieci. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych 
wychowawczo 

9 

2 13.12.2017 Kodowanie, programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej               15 

3 05.03.2018 Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Wizyta w ośrodku Zielona Wyspa w Miąskowie. 

7 

4 16.04.2018 Nowoczesne technologie w pracy z dziećmi 7 

5 07.05.2018 Jak uczyć dzieci logicznego myślenia? 2 

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej 
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SPOTKANIA  LOGOPEDÓW SZKOLNYCH 

 

Lp. Data Temat 
Liczba 
osób 

1 19.09.2017 Spotkanie organizacyjne 14 

2 07.11.2017 Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 13 

3 06.02.2018 Diagnoza dziecka dwujęzycznego 8 

4 03.02.2018 Terapia rotacyzmu i pararotacyzmu Szkolenie zewnętrzne 29 

5 22.05.2018 Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018 9 

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej 

 
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 
Opis realizacji: 

 objętych pomocą dzieci - 4 

 terapię zakończyło dzieci – 2 

Zespół WWRD w Poradni powstał w 2008 r. wynikało to z potrzeb środowiska gdyż w całym 
powiecie średzkim nie było zespołu, z którego pomocy mogliby skorzystać przed 
rozpoczęciem nauki w szkole dzieci niepełnosprawne oraz ich rodzice. Obecnie na terenie 
powiatu są działające dwa zespoły, które posiadają odpowiednie zaplecze lokalowe  
i kadrowe do prowadzenia tych zajęć. Zwiększenie zadań dla poradni przy zmniejszaniu 
obsady kadrowej ogranicza realizowanie dodatkowych zadań. Podjęto decyzję o likwidacji 
ZWW w poradni z dniem 1 września 2018r.  

 

Podsumowanie programu 

Ogółem uczniów objętych programem w roku szkolnym 2017/2018 - 1658 = 70 klas 

Liczba zrealizowanych godzin warsztatowych - 438 

Liczba spotkań grupowych z rodzicami - 21, wzięło w nich udział 263 rodziców 

Z konsultacji indywidualnych skorzystały 233 osoby w szkołach i 51 osób w PPP. 
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Działania podjęte dodatkowo przez pracowników Poradni: 

 Zorganizowanie  w dniu 17 maja 2018 r. konferencji dla pracowników poradni 
psychologiczno-pedagogicznych z Wielkopolski na temat: "Zagrożenie 
niedostosowaniem społecznym. Diagnoza, kontrowersje, perspektywy" 

 Współpraca z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  
w Poznaniu przy pisaniu wniosku o dofinansowanie projektu w ramach europejskiego 
funduszu społecznego w ramach WRPO na lata 2014–2020 Wniosek: Środa 
Wielkopolska stawia na kształcenie zawodowe 

Dodatkowe działania: 

W dniu 24 maja 2018 r. na Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej odbyły się Targi pracy, 
rzemiosła i edukacji.  

Organizatorami Targów byli: Powiat Średzki, Gmina Środa Wlkp., Cech Rzemiosł Różnych  
w Środzie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. i Punkt Pośrednictwa Pracy OHP, 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej. 

Głównym akcentem Targów pracy, rzemiosła i edukacji była promocja nauki zawodów, szkół 
oraz dotarcie z ofertą pracy do młodzieży. Liczne zakłady rzemieślnicze, firmy, instytucje oraz 
średzkie szkoły ponadgimnazjalne prezentowały się na ciekawie zorganizowanych stoiskach 
wystawniczych. Swoje prezentacje przygotowali: ABIS Firma Motoryzacyjna SC Irena  
i Bogdan Spochacz , AEK - TECH Eugeniusz Kasprzyk, Areszt Śledczy Poznań, Areszt Śledczy 
Środa Wlkp., AXELL Employment, B&S Elektro W. Bartkowiak G Bartkowiak, Biznes Partner 
Sp. z o.o., Browar GZUB Katarzyna Staszewska, Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego W Środzie Wlkp., Cukiernia i Bar Kawowy DELICJE Maria Zaton Magdalena 
Zaton - Łuczak, Decora SA, Dekarbud Andrzej Dzierzyński,  ELEKTRIKO Wiesław Kubacki, Flora 
Plus Michał Ziętkowski, H&M Logistics Sp.  z o.o., Jacek Gaj, Jerzy Golba, Koło Rodzin 
Rzemieślniczych , Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.,   MANPOWER Group Sp. z o.o., 
MC Donald's Polska Sp. z o.o., MEBLE TŁOK SP. z o.o., MM WORKS FORCE Sp. z o.o., OHP 
Punkt Pośrednictwa Pracy w Środzie Wlkp, Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp., Komenda Powiatowa 
Policji w Środzie Wlkp.,  POLIPAK  Sp. z o.o., Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  
w Środzie Wlkp., PPHU PAULA Urszula Mróz, PPHU AUTO-ACORD SC Nowe Miasto nad 
Wartą,  PPHU Wojciechowscy Zenon Wojciechowski Nowe Miasto nad Wartą, Promedica 24, 
Randstad Polska Sp. z o.o., Salon fryzjerski VENUS Dorota Stratyńska , Salon fryzur CLEO 
Justyna Opas, Zakład fryzjerski Agnieszka Zawadzka, Zakład Ogólnobudowlany Franciszek 
Wojtaszak, Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o., Zespół Szkół Rolniczych 
w Środzie Wlkp., ZUS Inspektorat w Środzie Wlkp. 

Dodatkowo można było skorzystać z pomocy specjalistów z Powiatowego Urzędu Pracy  
tj. doradców zawodowych, pośredników pracy a także osób zajmujących się: ofertami EURES, 
udzielaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleniami, 
stażami oraz innymi aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu. 
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5.2. Realizacja strategii 

5.2.1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 
2009 – 2020 

Zgodnie z art. 19  pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(Dz. U. Nr 115 poz. 728 ze zmianami) do zadań własnych powiatu należy opracowanie  
i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych  
i innych , których celem jest integracja osób i rodzin  z grup szczególnego ryzyka. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 – 
2020” została uchwalona przez Radę Powiatu Średzkiego Uchwałą Nr XXV/148/2008 z dnia 
30 grudnia 2008 roku. 

Koordynatorem realizacji Strategii jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Środzie Wielkopolskiej. 

Strategia jest dokumentem planowania długookresowego oddziaływania społecznego 
 i ma na celu stworzenie warunków sprzyjających redukcji niepożądanych zjawisk 
społecznych. Strategia określa w szczególności kierunki działań zmierzających  
do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców powiatu średzkiego. 

Strategia uwzględnia podstawowe akty prawne mające wpływ na lokalna politykę 
społeczną. Obszary działania powiatu w sferze pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2008 r. Nr 115, poz. 728). Artykuł 19 ust. 1 pkt 1 
cytowanej ustawy nakłada na powiat obowiązek  opracowania Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem  jest integracja 
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Zgodnie z zapisem art. 2 ustawy  pomoc społeczna 
jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwianie osobom  
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

W dokumencie Strategii określone zostały cele, poprzez realizację których powiat 
średzki zmierza do osiągnięcia przyjętej w dokumencie Misji powiatu. Realizowane w roku 
2018 zadania dla każdego celu strategicznego  zostały przedstawione w formie zestawienia 
zbiorczego w załączniku nr 3 do niniejszego raportu. 

 

5.2.2. Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego" na lata 2015 – 2024  

Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego jest dokumentem planistycznym, określającym wizję, 
misję, oraz cele i projekty strategiczne dla Powiatu Średzkiego w różnych obszarach życia 
lokalnej społeczności. Określa ona zadania dla Rady Powiatu Średzkiego na lata 2015 - 2024, 
które podlegać będą aktualizacji zgodnie z procedurą określoną w Strategii. Planowane cele 
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są zgodne ze „Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 
2020" oraz „Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020".  

Cele Strategii bezpośrednio nawiązują do zadań i kompetencji samorządu powiatowego  
i skupiają się na rzeczywistych możliwościach realizacyjnych Powiatu i jego jednostek dla 
wyznaczonych projektów. Pomijają tym samym zadania zarezerwowane dla innych szczebli 
samorządu terytorialnego oraz innych instytucji. 

Strategiczne cele rozwoju Powiatu Średzkiego są następujące: 

 drogi i komunikacja 

 oświata i wychowanie 

 włączenie społeczne 

 ochrona zdrowia 

 przeciwdziałanie bezrobociu 

 ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

 integracja społeczności powiatu, społeczeństwo obywatelskie 

 organizacja i zarządzanie powiatem 

 

Cele strategiczne realizowane są poprzez konkretne projekty i działania zapisane  
w dokumencie strategicznym. Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Średzkiego  
na lata 2015-2024 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Raportu. 

 

5.3. Realizacja projektów 

5.3.1. Realizacja projektów przez jednostki oświatowe powiatu średzkiego 

5.3.1.1. „Fachowcy z Hipolita”  

Kolejna tura szkoleń w ramach projektu „Fachowcy z Hipolita” rozpoczęła się w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej 12 lutego 2018 r.  
W ciągu pierwszego tygodnia ferii 10 logistyków, 10 elektryków i 10 informatyków brało 
udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. W sumie 30 uczniów szkół zawodowych 
nabyło do końca roku szkolnego kwalifikacje (wózek widłowy, elektryk z uprawnieniami, 
grafik), a następnie sprawdziło je w praktyce na płatnych stażach w średzkich firmach. 
Projekt realizowany był wraz ze  Stowarzyszeniem „SILS” a  środki uzyskane zostały  
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z poddziałania 8.3.1 Kształcenie 
zawodowe młodzieży. Jest to już kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie "SILS" 
oraz CKZiU, a w procedurze oceny czeka już kolejny adresowany do młodzieży ze szkół 
ogólnokształcących. 
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5.3.1.2. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” 

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” jest uruchomiony w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 
2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we 
współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi 
zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie są rozwijane działania, które 
zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie 
kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej 
inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza 
inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”. 
 
Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie 
Wielkopolskiej (CKZiU) oraz Zespół Szkół Rolniczych im. J.H. Dąbrowskiego w Środzie 
Wielkopolskiej (ZSR).  
 
 
W CKZiU projekt został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską  
we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi 
zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. Dzięki temu projektowi udało się 
doposażyć pracownie komputerowe CKZiU w Środzie Wielkopolskiej w sprzęt o wartości: 
13.946,08 zł 
 

Z kolei w ZSR w Środzie Wielkopolskiej w związku z uruchomieniem projektu realizowano 
następujące formy wsparcia w ramach prowadzonych działań: 

• płatne staże dla uczniów – technik rolnik, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik organizacji reklamy, technik mechanik 

• zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie 
laboratoriach – technik organizacji reklamy, technik rolnik, technik mechanik 

• dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli 
przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie  
e-learningowej, 

• kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli – 3 nauczycieli odbędzie studia 
podyplomowe 

• przyznane doposażenie pracowni dla zawodu technik rolnik – 15 komputerów + 
laptop + oprogramowanie 

• dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami  
i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół 
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do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili 
kompetencyjnych i stanowiskowych, 

• patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi  
w projekcie. 

 

Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczące  
w projekcie mają okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć 
Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa 
systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji 
pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez m.in. włączanie pracodawców w proces 
doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie 
ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy 
czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku 
pracy. 

5.3.1.3. „Erasmus+” 

Programy ERASMU+  oferują wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji, których 
działalność jest związana z edukacją, szkoleniami, młodzieżą lub sportem. Jego celem jest 
rozwijanie umiejętności Europejczyków, budowanie partnerstw między instytucjami oraz 
wspieranie reform w systemach edukacji i szkoleń. Programy realizowane w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej oraz Zespół Szkół 
Rolniczych im. J.H. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.  

 

Programy realizowane, w ramach projektu, w roku 2018 w Liceum Ogólnokształcącym  
im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej: 

1. ERASMUS+ „Migracja i kryzys uchodźców z punktu widzenia uczniów”: 
 wartość całego projektu 21.815,00 €,  
 źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (środki unijne), brak 

wkładu własnego.  
Realizowany od września 2017 roku do sierpnia 2019 roku we współpracy  
z 5 państwami europejskimi: Słowacją, Włochami, Hiszpanią, Słowenią, Rumunią. 
Mobilności zrealizowane w 2018 roku: 

• luty – Włochy; 2 uczniów, 1 nauczyciel, 
• maj – Polska liceum gościliśmy 20 uczniów i 7 nauczycieli, 
• wrzesień – Słowenia; 3 nauczycieli, 
• listopad – Rumunia; 2 uczniów, 2 nauczycieli. 

2. ERASMUS+ „Media społeczne w edukacji„   
• wartość całego projektu 20.635,00 €,  
• źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (środki unijne), 

brak wkładu własnego.  
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Realizowany od września 2016 roku do sierpnia 2018 roku we współpracy  
z 4 państwami europejskimi: Słowacją, Włochami, Słowenią, Turcją. 
Mobilności zrealizowane w 2018 roku: 

• marzec – spotkanie w Polsce gościliśmy 14 uczniów, 6 nauczycieli, 
• maj - Turcja; 3 uczniów, 1 nauczyciel, 
• lipiec – spotkacie podsumowujące – Słowacja; 3 nauczycieli. 

3. ERASMUS+ „Nowoczesne technologie oraz zintegrowane nauczanie przedmiotowo-
językowe kluczem do sukcesu w klasach dwujęzycznych”:  

• wartość całego projektu 27.076,00 €, 
• źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (środki unijne) , 

brak wkładu własnego. 
Mobilności zrealizowane w 2018 roku: 

 lipiec – Anglia; 6 nauczycieli, 
 lipiec – Hiszpania; 2nauczycieli, 
 sierpień – Malta: 2 nauczycieli, 
 sierpień – Portugalia; 2 nauczycieli. 

Realizowany od sierpień 2017 roku do września 2018 roku. 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej również realizuje 
projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+.” Tytuł projektu 
realizowany w szkole ”Międzynarodowe doświadczenia = zwiększone szanse dla rozwoju 
osobistego”. W ramach projektu 30 uczniów z klas technikum żywienia i usług 
gastronomicznych i technikum hotelarskiego wyjedzie na 4 - tygodniowe praktyki do 
Niemiec. Poza pracą uczniowie skorzystają z atrakcji malowniczej Turyngii, dodatkowych 
zajęć z języka niemieckiego oraz poznają tamtejszą kulturę. Po zakończeniu otrzymają 
certyfikaty Europass- Mobilność. 

 

Z kolei projekt pn. „Nauczyciel otwarty na świat” był autorskim projektem Zespołu Szkół 
Rolniczych, który został sfinansowany w ramach programu Erasmus+. Przedsięwzięcie 
zakończyło się sukcesem, wniosek uzyskał akceptację Agencji Narodowej i został bardzo 
wysoko oceniony 90/100 punktów (w wielu ocenianych obszarach uzyskał maksymalną 
liczbę punktów). Szkoła pozyskała dofinansowanie w kwocie 35 140 euro.  
 
Głównym celem projektu było wprowadzenie do szkoły dobrych praktyk na poziomie 
europejskim, nauczenie się patrzeć na edukację w perspektywie międzynarodowej  
i wprowadzenie elementów CLIL. Projekt miał na celu otwarcie placówki na świat, 
umożliwienie uczniom i nauczycielom szerokiego rozwoju, adekwatnego do szans, 
możliwości i realiów życia w Zjednoczonej Europie.  
W projekcie wyróżniono 5 zasadniczych celów do osiągnięcia: 

 wprowadzenie elementów CLIL. 
 poprawa jakości nauczania języków obcych 
 umożliwienie uczniom podejmowania praktyk zawodowych za granicą. 
 szersze wykorzystanie nowoczesnych narzędzi TIK na zajęciach 
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 poszerzenie horyzontów i nabycie postaw europejskich. 

W projekcie brało udział 11 nauczycieli w 7 różnych kursach językowych oraz szkoleniach 
metodycznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii i na Malcie. Trzech nauczycieli 
angielskiego, jeden niemieckiego, dwóch nauczycieli innych przedmiotów odbyli szkolenia  
z zakresu metodyki. Pozostali nauczyciele (przedmiotów ogólnych – 2 osoby, przedmiotów 
zawodowych – 3 osoby, 1 nauczyciel języka obcego) wzięli udział w ogólnych kursach języka 
angielskiego, nastawionych na rozwijanie kompetencji  komunikacyjnych. 
 
Zrealizowane zostały następujące mobilności w okresie od maja do końca sierpnia 2018: 
Szkolenia metodyczno-językowe dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego oraz  
2 nauczycieli przedmiotów ogólnych oraz ogólne kursy języka angielskiego dla pozostałych 
nauczycieli. Dzięki projektowi nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych rozwinęli 
wszystkie podstawowe kompetencje językowe, takie jak mówienie, pisanie, czytanie, 
rozumienie ze słuchu, a także poszerzyli słownictwa i nabyli dobrych doświadczeń w zakresie 
wymowy. Dzięki temu wprowadzili elementy języka angielskiego w nauczaniu swoich 
przedmiotów (w ramach wprowadzenia metody CLIL). Nauczyciele języków obcych również 
odświeżyli swoją wiedzę językową w zakresie kolokwializmów, idiomów i poprawnej 
wymowy, dzięki czemu poprawiła się jakość nauczania języków obcych w naszej szkole. 
 
Projekt znacząco wpłynął na szersze zastosowanie w ZSR nowoczesnych metod 
dydaktycznych, w tym wykorzystujących TIK (wykorzystanie e-learningu, tablicy 
interaktywnej, multimedialnych platform edukacyjnych), co pozwoliło zwiększyć motywację 
uczniów i osiągać przez nich lepsze wyniki. Poszerzyliśmy swoją wiedzę z zakresu metody 
zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL). Dzięki udziałowi w aż 7 różnych 
mobilnościach nawiązaliśmy owocne kontakty z zagranicznymi partnerami. Szkoła nawiązała  
współpracę z instytucjami o podobnym profilu w Portugalii i obecnie przystąpiliśmy  
do projektu umożliwiającym uczniom podjęcie praktyk zawodowych za granicą. Zauważalną 
korzyścią płynącą z projektu jest także obecność w szkole europejskich postaw i wartości, 
takich jak tolerancja, otwartość, łatwość współpracy w międzynarodowym środowisku, 
poczucie obywatelstwa europejskiego, aktywność społeczna i mobilność. jesteśmy już szkołą, 
w której ważna jest idea uczenia się przez całe życie, co będzie potwierdzał nasz regularny 
udział w programie Erasmus+ i innych projektach prowadzonych wirtualnie (np eTwinning)  
i fizycznie (np. wymiany).  
 
W ramach projektu w Zespole Szkół Rolniczych został opracowany Europejski Plan Rozwoju 
Szkoły (EPRS), który zakładał realizację 6 celów i wpisywał się w projekt „Nauczyciel otwarty 
na świat”. 
Założone cele EPRS zostały osiągnięte 
1. Poprawa umiejętności językowych nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych 
Testy kompetencji językowych, przeprowadzone zarówno przez organizacje uczestniczące jak 
i wewnątrzszkolne przez nauczycieli językowców wykazały znaczny wzrost umiejętności 
językowych w zakresie mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu, czytania. W stosunku  
do wyników wewnątrzszkolnego testu kompetencji przeprowadzonego podczas rekrutacji 
nastąpił wzrost umiejętności w poszczególnych zakresach od 20% do 60%.Wpływ  
na podniesienie kompetencji językowych miały prowadzone przez cały rok kursy językowe 
dla nauczycieli, z podziałem na grupy, uwzględniające poziom zaawansowania, w których 
uczestniczyli wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie (jak i wielu innych nauczycieli). 



                           RAPORT O STANIE POWIATU ŚREDZKIEGO                            

str. 75 
 

Wzrost umiejętności językowych wpłynął na znacznie większą aktywność nauczycieli  
w organizacji współpracy międzynarodowej. Nawiązali oni współpracę ze szkołami na Malcie, 
w Portugalii, w Niemczech. Podjęli się realizacji kolejnych projektów, tym razem 
zawodowych dla uczniów na co znaczący wpływ miały wzrost umiejętności językowych jak i 
związany z nią rozwój współpracy pomiędzy szkołami w Unii Europejskiej. 
2. Poprawa umiejętności metodycznych i językowych nauczycieli językowców. 
Ewaluacja wewnętrzna wykazała znaczącą poprawę jakości nauczania języków obcych, ale 
także innych przedmiotów. Wpłynęły na to 3 czynniki – spotkania zespołów metodycznych w 
fazie wstępnej projektu w ramach przygotowania do mobilności, podczas których 
nauczyciele wymieniali doświadczenia, organizowali szkolenia wewnętrzne, korzystali  
z licznych szkoleń zewnętrznych, na etapie udziału w mobilnościach – wymiana doświadczeń, 
pomysłów i dobrych praktyk z nauczycielami z innych krajów, a przede wszystkim 
wzbogacenie warsztatu metodycznego podczas udziału w kursach metodycznych języka 
angielskiego (warsztat metodyczny wzbogacili także nauczyciele biorący udział w kursach 
językowych, które prowadzone nowoczesnymi metodami zaowocowały także wzrostem 
umiejętności w zakresie metodyki nauczania). Działania podejmowane na etapie 
upowszechniania projektu podniosły znacząco jakość nauczania w zakresie form i metod 
poprzez zorganizowanie konferencji metodycznej i kilku szkoleń metodycznych przez 
nauczycieli biorących udział w mobilnościach, a w których uczestniczyli wszyscy nauczyciele 
szkoły (osobne szkolenia dla nauczycieli języków obcych i nauczycieli pozostałych 
przedmiotów). Udział w kursach i pobyt w krajach Unii Europejskiej wpłynął również na 
odświeżenie umiejętności językowych nauczycieli języków obcych w zakresie poprawy 
akcentu, wymowy, znajomości kolokwializmów i idiomów. 
Ewaluacja wykazała, że nauczyciele w szerszym zakresie stosują nowoczesne metody 
aktywizujące oraz wzbogacili lekcje o informacje kulturowe na temat państw  
anglo- i niemieckojęzycznych. 
3. Poznanie nowoczesnych narzędzi TIK i umiejętności ich stosowania 
W wyniku realizacji projektu znacząco podniósł się wskaźnik ilościowy i jakościowy 
wykorzystywania na lekcjach narzędzi TIK. Na etapie przygotowywania do mobilności jak  
i upowszechniania projektu organizowane były przez nauczycieli szkolenia, spotkania mające 
na celu wymianę doświadczeń, szkolenia zewnętrzne, które zaowocowały szerszych 
wykorzystaniem możliwości tablic interaktywnych, zasobów Internetu, platform 
edukacyjnych, edukacyjnych programów multimedialnych. Kursy metodyczne dostarczyły 
nowej wiedzy w zakresie narzędzi TIK, które zostały wdrożone do codziennej praktyki 
szkolnej. 
4. Nauczanie przedmiotów zawodowych w kontekście europejskim  
Nawiązane podczas mobilności i udziału w kursach metodycznych i językowych kontakty  
z innymi szkołami umożliwiły nawiązanie współpracy ze szkołą o profilu rolniczym  
i wspólnym projektem praktyk zagranicznych dla uczniów klas technikum rolniczego  
i technologii żywności, projektem zgłoszonym do programu Erasmus+ w zakresie mobilności 
uczniów w celu odbywania praktyk zawodowych. Podniósł się poziom nauczania 
przedmiotów zawodowych, tak, że odpowiada standardom europejskim, znacząco rozwinęła 
się współpraca także z przedsiębiorstwami 
5. Poszerzenie wiadomości na temat CLIL 
Nastąpił wzrost wiedzy w zakresie CLIL i kilku nauczycieli wprowadziło do nauczania 
elementy CLIL. Nauczyciele nawiązali kontakt z nauczycielami z innych państw, którzy stosują 
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już CLIL i zaczerpnęli wiele pomysłów, a przede wszystkim wiedzy. Wszystkie wybrane kursy 
metodyczne zawierały warsztaty z CLIL. 
6. Wyrównanie szans uczniów należących do mniejszości 
Liczne działania upowszechniające i związane z nimi inicjatywy, konkursy, konferencje 
przyczyniły się do wzrostu tolerancji, empatii i otwartości, akceptacji dla uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie, innej narodowości w naszej szkole. 
 
Udział nauczycieli z ZSR w Środzie Wielkopolskiej w całorocznym kursie języka angielskiego 
 w ramach projektu Erasmus+ 
Kurs języka angielskiego prowadzony był przez cały rok w dwóch grupach: początkująca  
i średniozaawansowana. Podział grup wynikał z przeprowadzonych wcześniej testów 
kompetencji językowych w różnych obszarach. Kursy miały na celu poprawę sprawności 
językowej uczestników. Przygotowanie językowe w ramach dofinansowania obejmowało 
podniesienie kompetencji w zakresie mówienia, czytania, pisania, rozumienia tekstu 
słuchanego, wymowę, ale największy nacisk położony był na umiejętność porozumiewania 
się, komunikację. Całoroczny kurs prowadzony był z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prowadzony był nowoczesnymi, aktywnymi 
metodami, silnie nastawiony na pracę zespołową. 

 

5.3.1.4. Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 

Biblioteka szkolna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie 
Wielkopolskiej w okresie od marca do grudnia 2018 roku wzięła udział w Narodowym 
Programie Rozwoju Czytelnictwa. Cele programu jest zwiększenie atrakcyjności oferty 
biblioteki szkolnej, wzrost dostępności książek, rozwój współpracy pomiędzy szkołami 
a bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi. W ramach programu zrealizowano  
20 projektów, w których wzięła udział każda klasa. Ponadto zorganizowano 15 akcji 
czytelniczych w szkole i w środowisku lokalnym. Opierając się na opinii uczniów, rodziców  
i nauczycieli zakupiono 715 książek za sumę 15 tysięcy złotych. Zasoby biblioteki szkolnej 
wzbogaciły się o szereg nowości, które pozostają w sferze zainteresowań uczniów i nie tylko  
i jednocześnie służą realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 

5.3.1.5. „Niepodległa” 

W ramach projektu „Niepodległa” Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Środzie Wielkopolskiej zobowiązało się do realizacji dwóch działań obowiązkowych. 
Jednym z nich jest organizacja wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem 
niepodległości i budową państwowości polskiej. Zbiórka pamiątek została ogłoszona  
we wrześniu 2018 r. Oficjalne otwarcie odbyło się 9 listopada. Wystawa składała się z kilku 
działów: Życie codzienne w II RP, przedmioty codziennego użytku, Powstańcy Wielkopolscy  
z naszych rodzin, moda w II RP. Na wystawie zostały zaprezentowane prace uczniów  
z następujących konkursów: „Selfie z Niepodległą”, „Ignacy Jan Paderewski  
w karykaturze”, pocztówka z okazji odzyskania niepodległości. 
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5.3.1.6. Misja Betlejem, czyli fachowcy z Hipolita dla domu pokoju  
w Betlejem 

W ramach projektu pn. „Misja Betlejem, czyli fachowcy z Hipolita dla domu pokoju  
w Betlejem” odbył się wyjazd grupy sześciu fachowców, uczniów szkoły branżowej  
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, którzy 
wolontariacko wykonali prace budowlane w sierocińcu prowadzonym przez siostry 
Elżbietanki. 

 

5.3.1.7. „Patronat wyższych uczelni szansą na lepszy start młodzieży” 

Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej 
nawiązało współpracę z renomowanymi poznańskimi uczelniami w celu wdrożenia projektu 
dydaktycznego. Podmiotem tego projektu są uczniowie szkoły. Jego zasadniczym celem jest 
natomiast, aby już teraz, w trakcie nauki w liceum rozpocząć proces poznawania środowiska 
akademickiego oraz asymilowania się z nim. 
W ramach projektu zostały podpisane następujące umowy o współpracy: 

 8 listopada 2012 -  z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 
 12 lutego 2014 - z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu, 
 7 marca 2014 - z Wydziałem Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu 
 24 kwietnia 2014 - z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu 
 1 września 2014 - z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 1 września 2015 - z Politechniką Poznańską 
 1 września 2015 - z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu 

Szkoła nie ponosi kosztów projektu, wyjazdy na uczelnie (koszt przejazdu ponoszą rodzice 
uczniów), pracownicy uczelni przyjeżdżający do szkoły na zajęcia na własny koszt. 
W roku 2018 w ramach współpracy odbyły się zajęcia: 

 Uniwersytet Ekonomiczny – 5 (laboratoria na Wydziale Towaroznawstwa – 
klasa 3a; 30 uczniów (1) i grupa biologiczna klas drugich; 24 uczniów (4)), 

 Uniwersytet im. A. Mickiewicza – 10 ( zajęcia na uczelni; 30 uczniów (5),  zajęcia  
w szkole; klasa 3c: 36 uczniów i grupa polonistyczna klas drugich: 25 uczniów 
(5)), 

 Uniwersytet Medyczny – 2 (klasa 3a; 30 uczniów i grupa biologiczna klas 
drugich; 24 uczniów), 

 Uniwersytet Przyrodniczy – 1 ( klasa 3a: 34 uczniów), 
 Politechnika Poznańska  - 2 ( klasa 3d:29 uczniów i klasa 2c:29 uczniów), 
 Akademia Wychowania Fizycznego – 1 ( klasa 1 c – 28 uczniów). 
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5.3.1.8. Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1.,Poddziałanie 8.1.3). 

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 
uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie 
podstawowym i ponadpodstawowym. 

Korzyści dla szkoły: 

• Budowa sieci Wi-Fi w budynkach szkolnych  umożliwiającą korzystanie z Internetu 
całej społeczności szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji 
Projektu 

• Wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie 
jak: 25 tabletów i laptop, wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK 

• Otrzymanie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych  
i pozalekcyjnych w szkole po zakończeniu Projektu 

• Otrzymanie dostępu do Portalu stworzonego dla potrzeb umieszczania treści 
edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez szkołę 

• Interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków  
i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których 
organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 
umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów 
edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych  

• Szkolenie dla nauczyciela z interaktywnych metod nauczania z wykorzystaniem 
tabletów. 

• Szkolenie dla nauczyciela z zarządzania siecią komputerową. 

• Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów naszego Technikum z wykorzystaniem tabletów 
oraz interaktywnych metod nauczania (Akademia Kształcenia Wyprzedzającego) 

 

5.3.2.  Projekty realizowane przez Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.  
w Środzie Wielkopolskiej 

5.3.2.1. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, 
powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia 
informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych 
między podmiotami leczniczymi samorządu województwa 

Celem projektu jest wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę 
niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie  
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z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowanie jednolitego standardu 
przekazywania danych elektronicznych do SIM (Systemu Informacji Medycznej)  
i tworzących się Platform P oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, 
umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez 
uczestników projektu. 
Projekt realizowany jest w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, numer i nazwa działania: 2.1. Rozwój 
elektronicznych usług publicznych. 

Uczestnikami projektu są 34 podmioty lecznicze - szpitale powiatowe, 
wojewódzkie, miejskie - z terenu województwa wielkopolskiego oraz  
9 uczestników Projektu – podmioty lecznicze kontrolowane przez Partnera 
Wiodącego – Województwo Wielkopolskie . 

Finansowanie: 
a) WRPO 2014 +: 

• kwota dofinansowania z UE wynosi 79 799 998,34 złotych i obejmuje 85 % 
kosztów kwalifikowanych, całkowita wartość projektu wynosi 93 882 351 
złotych  

b) wkład własny Powiatu Średzkiego – Partnera Finansującego: 325 222,02 zł,  
z czego w 2018 roku powiat wydatkował kwotę 22 623,20 zł  
Dotacja dla Samorządu Województwa została przeznaczona na: 

• - usługę Inżyniera Kontraktu, 
• - dostawę urządzeń dostępowych, systemów operacyjnych klienckich, 

drukarek i skanerów, 
• - usługę transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją. 

 
Sposób realizacji projektu: 
Projekt zakłada, że poszczególni jego uczestnicy, to jest podmioty lecznicze, 
zostaną wyposażone w nową infrastrukturę techniczną, umożliwiającą realizację 
celów. Infrastruktura sfinansowana dzięki projektowi, współpracować będzie  
z zasobami technicznymi szpitali, w tym z wyposażeniem teletechnicznym  
i oprogramowaniem, jakim uczestnicy projektu już dysponują. 
 
Zakładane rezultaty oraz korzyści z wdrożenia projektu: 

• w wyniku realizacji projektu wszystkie podmioty lecznicze dysponować 
będą infrastrukturą techniczną umożliwiającą bezpieczne wytwarzanie, 
przetwarzanie, przechowywanie i wymianę Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej (oraz innych elektronicznych dokumentów medycznych, 
przekraczających swoim zakresem EDM, co obejmuje również dokumenty 
zawierające meta dane takie jak obrazy, filmy, instrukcje, inne dokumenty 
związane z działalnością leczniczą), 

• projekt przyczyni się od wyrównania szans wszystkich jego uczestników we 
wdrażaniu, realizacji i korzystaniu z usług elektronicznych, związanych  
z EDM oraz innych elektronicznych dokumentów medycznych 
przekraczających swoim zakresem EDM, 
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• projekt zapewni standaryzację wyposażania podmiotów leczniczych  
w zakresie dostępu do infrastruktury i zasobów niezbędnych do realizacji 
jego celów. 

 

5.3.2.2. Poprawa jakości usług zdrowotnych z zakresu neonatologii  
i ginekologii świadczonych w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego  
Sp. z o.o." 

Projekt realizowany był w ramach Działania 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 
i społeczną, Poddziałania 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 
Celem projektu jest poprawa poziomu dostępności do usług medycznych 
finansowanych ze środków publicznych oraz jakości usług medycznych świadczonych  
w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego sp. z o.o. poprzez zakup aparatury medycznej 
dla oddziału noworodkowego oraz położniczo – ginekologicznego 
 
W ramach projektu zakupiono następującą aparaturę medyczną: 

• Ultrasonograf (1 szt.)– w pełni cyfrowy, przeznacz. do badań 
neonatologicznych oraz ginekologicznych,  

• Stanowisko resuscytacyjne noworodka z dod. wyposażeniem (1 szt.) – 
wspomaganie oddechu, waga oraz kardiomonitor, 

• Aparat do wspomagania oddychania, NCPAP u wcześniaków i noworodków 
z funkcją oscylacji nieinwazyjnej (1 szt.)  

• Lampa do fototerapii łóżeczkowej (2 szt.)  
 
Wartość projektu ogółem 553 998,99, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wynosi 468 991,74 zł. 
 
Obecnie zatwierdzany jest wniosek o płatność końcową, w najbliższych dniach wpłynie 
druga transza dofinansowania w kwocie 450 013,79. 
Realizacja projektu zakończyła się 30 września 2018 roku. 
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6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Średzkiego 
 

W 2018 roku Rada Powiatu V kadencji odbyła 12 posiedzeń i podjęła 130 uchwał. Natomiast 
Rada Powiatu VI kadencji w 2018 roku odbyła 4 posiedzenia i podjęła 33 uchwały.  

Przepisy prawa miejscowego zawarte były w 16 uchwałach i podlegały opublikowaniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

Opis wykonania oraz przebieg ich  realizacji, np. podjęte akty wykonawcze, przyczyny braku 
efektywności oraz wnioski zostały przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik nr 5  
do niniejszego raportu. 


