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„Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego na lata 2015 – 2024” jest dokumentem 

programowym polityki rozwoju Powiatu. Została opracowana przez przedstawicieli 

samorządu - pracowników Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek 

organizacyjnych, radnych oraz przedstawicieli różnych grup społecznych, a także 

konsultantów Fundacji "Partnerzy dla Samorządu" i przyjęta przez Radę Powiatu  

w październiku 2014 r. 

Strategia jest zorganizowana na kilku poziomach; strukturą swoją przypomina piramidę, 

której wierzchołek stanowią wizja i misja. Następnie wyróżniono niższe poziomy planowania: 

1. Cele strategiczne 

2. Projekty strategiczne 

3. Działania do wykonania. 

 

Cele strategiczne są „tematami” działań i grupują projekty, związane tematycznie  

z poszczególnymi dziedzinami życia, czy działaniami samorządu. Projekty realizacyjne to już 

konkretne przedsięwzięcia, najłatwiej mierzalne przy wdrażaniu Strategii. Dla projektów 

opracowano zestaw niezbędnych danych, obejmujących przede wszystkim działania, czyli 

czynności do wykonania w ramach każdego projektu.  

Strategiczne cele rozwoju Powiatu Średzkiego są następujące: 

 
1. DROGI I KOMUNIKACJA 

2. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

3. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

4. OCHRONA ZDROWIA  

5. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 

6. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

7. INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI POWIATU, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE  

 8. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE POWIATEM 
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Poniżej przedstawiono zestawienie projektów dla każdego celu strategicznego: 
  

CEL STRATEGICZNY 1. DROGI I KOMUNIKACJA 
 

1.1. Modernizacja sieci drogowej  

 
CEL STRATEGICZNY 2. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

2.1. Doposażenie bazy lokalowej i dydaktycznej placówek oświatowych 

2.2. Utworzenie klas międzynarodowych w Zespole Szkół Rolniczych im. J.H. Dąbrowskiego  

w Środzie Wlkp. 

2.3. Uczeń pracownikiem przyszłości 

2.4. Utworzenie technikum weterynaryjnego w Zespole Szkół Rolniczych im. J.H. 

Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. 

2.5. Rozwiązanie problemów lokalowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

2.6. Zmiany organizacyjne oświaty powiatowej 

2.7. Poszerzenie usług specjalistycznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

2.8. Efektywne doradztwo zawodowe w powiecie średzkim 

 

CEL STRATEGICZNY 3. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 

3.1. Wzmocnienie i rozwój powiatowego systemu pomocy społecznej   

3.2. Poprawa warunków lokalowych i doposażenie placówek pomocy społecznej 

3.3. Rozwój ekonomii społecznej 

 

CEL STRATEGICZNY 4. OCHRONA ZDROWIA  

 

4.1. Realizacja inwestycji rozwojowych przez szpital powiatowy 

4.2. Profilaktyka zdrowotna 

 

CEL STRATEGICZNY 5. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 

 

5.1. Wzmacnianie efektywności działania Powiatowego Urzędu Pracy 

5.2. Poprawa warunków lokalowych Powiatowego Urzędu Pracy 

5.3. Współpraca Powiatu z gminami w pozyskiwaniu inwestorów i aktywizowaniu osób 

bezrobotnych 
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CEL STRATEGICZNY 6. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

 

6.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

6.2. Ochrona środowiska naturalnego 

 

CEL STRATEGICZNY 7. INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI POWIATU, SPOŁECZEŃSTWO 

OBYWATELSKIE  

 

7.1. Integracja społeczności powiatu poprzez wspólne inicjatywy w sferze kultury 

7.2. Integracja społeczności powiatu poprzez wspólne inicjatywy w sferze sportu, rekreacji  

i turystyki 

7.3. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

 

CEL STRATEGICZNY 8. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE POWIATEM 

 

8.1.   Usprawnienie działalności administracji powiatowej 

8.2. Integracyjna, inspiracyjna i koordynująca rola Powiatu w ramach współpracy  

z samorządami gminnymi 

 

Raport z realizacji Strategii zawiera informacje o działaniach ukończonych, będących  

w trakcie realizacji oraz działaniach nie rozpoczętych wraz z wyjaśnieniem przyczyn 

ewentualnych opóźnień. Zgodnie z art. 30 a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

z 2018 poz. 995) sprawozdanie (raport) z realizacji strategii stanowi element Raportu o stanie 

Powiatu. 
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Raport z przebiegu realizacji w latach 2015-2018, projektów  
i działań, zamieszczonych w celach strategicznych zawartych  
w Strategii Rozwoju Powiatu Średzkiego na lata 2015-2024  

– stan na dzień 31.12.2018. 
 
Raport przygotowano na podstawie informacji przekazanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, spółki oraz wydziały Starostwa 
Powiatowego.  

 

I. CEL STRATEGICZNY 1. DROGI I KOMUNIKACJA 
 

 

PROJEKT / NAZWA 
/ NR 

DZ. 
NR 

DZIAŁANIE / NAZWA REALIZACJA W LATACH 2015 - 2018  
WSKAŹNIKI/ W PODZIALE 

NA LATA 

Modernizacja sieci 
drogowej 

P 1.1. 
1. 

Zakup sprzętu do robót 
utrzymaniowych dla dróg 
powiatowych w powiecie 
średzkim: kosiarka, samochód 
transportowo-osobowy, 
malarka do oznaczeń 
poziomych dróg 

Zadanie nie było realizowane przez jednostki Powiatu (w 2015 
roku nastąpiła likwidacja jednostki Zarząd Dróg Powiatowych). 
Działanie zostanie usunięte w ramach kolejnej aktualizacji 
Strategii. 

- 
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2. 

Przebudowa ciągu dróg 
powiatowych Trzebisławki  -  
Koszuty – Kijewo –  Borowo 
– Krzykosy   

 etap I: dokumentacja 
projektowa na 
przebudowę dróg 
powiatowych na odcinku 
Trzebisławki - Koszuty 

 etap II: odcinek 
Trzebisławki – Koszuty 
(droga powiatowa nr 
3673P, 3773P droga 
krajowa nr 11 – 
Trzebisławki) 

 etap III: dokumentacja 
projektowa na wykonanie 
przebudowy ciągu dróg 
powiatowych na odc. 
Krzykosy – Borowo – 
Kijewo - Słupia Wielka 

 etap IV: odcinek Słupia 
Wielka – Kijewo (droga 
powiatowa nr 3672P) 

 etap V: odcinek Borowo – 
Kijewo (droga powiatowa 
nr 3671P) 

 etap VI: odcinek Krzykosy 
– Borowo (droga 
powiatowa nr 3671P) 

 

W latach 2015-2018 zadanie nie było realizowane ze względu 
na brak środków w budżecie. 
 

- 
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3. 

Zmiana organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu dróg 
powiatowych w Środzie Wlkp.: 
ulic Daszyńskiego, Nekielskiej i 
Witosa na zasadzie ruchu 
okrężnego w ciągu drogi 
powiatowej nr 2410P 

Prace zostały wykonane w 2015 r. Łączna wartość wykonanych 
prac wyniosła 194.844,87 zł.  
W ramach zadania wykonano modernizację ciągów 
komunikacyjnych, przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie 
typu rondo wraz z azylem dla pieszych. 

 Przebudowa 1 
skrzyżowania na rondo 

4. 

Zmiana organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu dróg 
powiatowych w Środzie 
Wlkp.: ulic Kościuszki  i 20 
Października na zasadzie 
ruchu okrężnego w ciągu 
drogi powiatowej nr 3722P 

Zadanie zostało wykonane w 2017 r. – odbiór robót  - 
październik 2017 r.  W ramach zadania wykonano przebudowę 
skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo.  Wartość zadania 
wyniosła 162.610,00 zł (projekt oraz roboty budowlane).   

Przebudowa 1 skrzyżowania 
na rondo 

5. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3739P wraz 
ze ścieżką rowerową na 
odcinku Nowe Miasto - 
droga krajowa nr 11 - droga 
woj.  nr 436 w m. Komorze 

Zadanie zostało wykonane w 2015 r. – odbiór robót  - listopad 
2015 r. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o dł. 
2.531,11 mb.    Wartość zadania wyniosła 1.805.045,35 zł 
(roboty budowlane, w tym roboty dodatkowe oraz nadzór 
inwestorski).  Zadanie zostało dofinansowane z Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych  - Etap I w kwocie 
814.091,00 zł oraz z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
w kwocie 495.477,17 zł.   

Przebudowano odcinek 
drogi o dł. 2.531,11 mb.    
(wykonano poszerzenia 
nawierzchni jezdni do 
szer. 6m, podbudowę i 
nową warstwę ścieralną 
nawierzchni drogi, 
chodniki i ścieżkę 
rowerową) 
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6. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3671P  
Sulęcin – Solec 

Zadanie zostało wykonane w 2015 r. – odbiór robót  - grudzień 
2015 r. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o dł. 
1.959,54 mb.  Wartość zadania wyniosła 1.871.877,81 zł 
(roboty budowlane, w tym roboty uzupełniające oraz nadzór 
inwestorski).  Zadanie zostało dofinansowane z Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych  - Etap I w kwocie 
904.261,61 zł oraz z budżetu Gminy Krzykosy w kwocie 
483.808,08 zł.   

Przebudowano odcinek 
drogi o dł. 1.959,54 mb. 
(wykonano poszerzenia 
nawierzchni jezdni do szer. 
6m, podbudowę i nową 
warstwę ścieralną 
nawierzchni drogi, 
przebudowę istniejących 
chodników, zjazdów , nowy 
chodnik, zatoki autobusowe 
i rondo.) 

7.  

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3666P  Zberki 
– Murzynowo Kościelne 
(etap I) 

Zadanie zostało wykonane w 2018 r. – odbiór robót  - grudzień 
2018 r. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o dł. 
998 mb.  Wartość zadania wyniosła 3.092.070,31 zł (roboty 
budowlane oraz nadzór inwestorski).  Zadanie zostało 
dofinansowane z Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 
1.530.939,00 zł oraz z budżetu Gminy Dominowo w kwocie 
670.000 zł, 891.131,31 zł - to środki własne powiatu. 
Koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z mapą do 
celów projektowych oraz wykonaniem podziału działek dla 
etapu I i II wyniósł  80.329,88 zł. 

Przebudowano odcinek 
drogi o dł. 998 mb. 
(budowa obustronnych 
chodników z dopuszczeniem 
ruchu rowerowego, budowa 
skrzyżowania typu rondo, 
budowa przejść dla pieszych 
– w tym budowa 
wyniesionego przejścia dla 
pieszych oraz budowa azylu 
dla pieszych, przebudowa 
skrzyżowania z budową 
miejsc parkingowych przy 
kościele) 

8.  

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3666P  Zberki 
– Murzynowo Kościelne 
(etap II) 

 
Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku – dot. 
rozbudowy drogi na odcinku 2.258mb 

- 



Monitorowanie realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Średzkiego 2015 – 2024” 

 

9 
Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 

 

9.  

Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i 
warunków komunikacyjnych 
poprzez przebudowę drogi 
powiatowej nr 3662P wraz z 
budową chodnika w 
miejscowości Chłapowo 

Na drodze powiatowej nr 3662P  
- w 2016 r. wykonano nakładkę asfaltowa na odcinku Chłapowo 
– Giecz o dł. 1.130 m. Wartość zadania 345.904,14 zł. W tym 
pomoc finansowa z Gminy Dominowo to 110.000 zł.   
- w 2018 r. położono nakładkę asfaltowa na odcinku Janowo-
Mączniki o dł. 1.500 m.  
Wartość robót wyniosła 876.544,13 zł.  

Nakładka asfaltowa na 
odcinku o dł. 2.630 m 

10.  
Budowa odcinka chodnika w 
ciągu drogi powiatowej nr 
3662P w miejscowości Giecz 

 Zarząd Dróg Powiatowych w 2014 r. wykonał dokumentację 
projektową, robót nie realizowano że względu brak środków  
w budżecie. 

- 

11.  

Przebudowa chodnika i 
rekonstrukcja nawierzchni 
drogi powiatowej nr 3664P 
Dominowo – Orzeszkowo 

W 2016 r. ułożono chodnik z kostki brukowej na pow. 200m2. 
Wartość zadania 46.753,45 zł  
W 2017 r. wykonano chodnik betonowy na odcinku 930m. 
Wartość zadania wyniosła 240.646,66 zł. 
W 2017 r. wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
na odcinku o  dł. 1.000 m. Wartość prac wyniosła 112.428,60 zł.  

Chodnik z kostki brukowej 
na pow. 200m2 
chodnik betonowy na 
odcinku 930m,  
powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni na odcinku o  
dł. 1.000 m 

12.  
Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3667P Środa 
Wlkp. – Miłosław 

W 2017 r. na drodze nr 3667P na odcinku Środa Wlkp. – 
Olszewo wykonano nakładkę asfaltową na dł. 1150 m. Wartość 
zadania wyniosła 440.582,62 zł 

Nakładka asfaltowa na dł. 
1150 m 

Modernizacja sieci 
drogowej 

P 1.1. (c.d.) 
13.  

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3669P 
Połażejewo – Szlachcin 

Na drodze nr 3669P wykonano powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni  
- w 2017 r. na odcinku Połażejewo – Rumiejki o  dł. 1.900 m. 
Wartość zadania wyniosła 137.510,56 zł. 
- w 2018 r. na odcinku Szlachcin – Rumiejki o dł. 2.200 m. 
Wartość zadania wyniosła 243.591,66 zł   

Powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni na odcinku o  
dł. 4.100 m 
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14.  

Rozbudowa dróg 
powiatowych nr 3737P w 
Czarnotkach, Gmina 
Zaniemyśl 

Zadanie zostało wykonane w 2017 r. – odbiór robót  - 
październik 2017 r.  i obejmowało rozbudowę dróg 
powiatowych nr 3675P i 3737P. W ramach zadania wykonano 
rozbudowę dróg na odcinku 990 mb (w tym  drogi nr 3675P  na 
długości 908 mb i drogi nr 3737P długości 82 mb).  
Wartość zadania wyniosła 1.670.000 zł (roboty budowlane).  
Zadanie zostało dofinansowane w 50% z budżetu Gminy 
Zaniemyśl. 

Rozbudowa drogi na 
odcinku  o dł. 990 mb. 
(wykonano podbudowę i 
nową warstwę ścieralną 
nawierzchni drogi, budowa i 
przebudowa chodników, 
zjazdów do posesji, budowa 
odcinka sieci kanalizacji 
deszczowej) 

15.  

Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 3676P odc. 
Sulęcinek – Murzynówko – 
na odcinku Murzynowo  
Leśne - Miąskowo 

Zadanie zostało wykonane w 2017 r. – odbiór robót  - wrzesień 
2018 r. Wartość zadania wyniosła 3.205.572,48 zł (roboty 
budowlane).   
Zadanie zostało dofinansowane z Programu rozwoju gminnej 
 i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  
w kwocie 1.558.876,00 zł oraz z budżetu Gminy Krzykosy  
w kwocie 838.367,38 zł, kwota 808.329,10 zł - to środki własne 
powiatu.   

Rozbudowa drogi na 
odcinku o dł. 3.073 mb.   
(wykonano podbudowę i 
nową warstwę ścieralną 
nawierzchni, poszerzenia 
jezdni drogi na całym 
odcinku do szerokości 6,0 
m, przebudowę 
skrzyżowania ul. 
Poznańskiej i Mostowej w 
Murzynowie Leśnym, 
chodniki, perony, przystanki 
autobusowe,  nawierzchnię 
zjazdów, remont urządzeń 
odwodnienia drogi) 

16.  

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3675P 
Zaniemyśl – Borowo na 
odcinku Czarnotki – Borowo 

W latach 2015-2018 działanie nie było realizowane ze względu 
na brak środków w budżecie 

- 
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17.  

Przebudowa dróg 
powiatowych nr 2481P, 
3773P na odcinku 
Jarosławiec - Januszewo - 
Kromolice - Trzebisławki 

Na drodze nr 3773P wykonano powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni  
- w 2017 r. na odcinku droga krajowa nr 11 - Trzebisławki o  dł. 
1.700 m. Wartość zadania wyniosła 126.208,58 zł. 
- w 2018 r. na odcinku Trzebisławki – granica powiatu o dł. 800 
m. Wartość zadania wyniosła 96.914,16 zł   

Powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni na odcinku o  
dł. 2.500 m 

18.  
Budowa ścieżek pieszo-
rowerowych przy drogach 
powiatowych 

W 2016 r. w ramach zadania pn.: 
-  Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 
2410P Swarzędz – Środa Wlkp.  na odcinku Jarosławiec – Środa 
Wlkp.  – wykonano ścieżkę rowerową w technologii betonowej 
na dł. 1.615 m.  Wartość zadania 724.833,19 zł, w tym pomoc 
rzeczowa Gminy Środa Wielkopolska 349.833,19 zł; 
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 
3720P, w tym ul. Kórnicka w Środzie Wlkp. - wykonano ścieżkę 
rowerową w technologii betonowej na dł. 710 m.  Wartość 
zadania 212.499,24 zł; 
- w ramach działania nr 5 -2015 rok 
- w ramach działania nr 7-2018 r. – chodnik z dopuszczeniem 
ruchu rowerowego 
- w ramach działania nr 23 – do realizacji w 2019 r. 
- w ramach działania nr 29 – zakończone będzie w 2019 r. 
- w ramach działania nr 30 – 2016 r. 

Ścieżka rowerowa na dł. 
1.615 m. 
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19.  
Utworzenie i rozwój 
komunikacji publicznej na 
terenie powiatu średzkiego 

W roku 2016 udzielono pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Średzkiego w kwocie 979,20 zł. Gminie Kostrzyn na realizację 
zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego – 
przedłużenie na linii Środa Wielkopolska – Pławce. Pomoc 
została w całości zrealizowana. 
 

W roku 2017 udzielono pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Średzkiego w kwocie 6 823,57 zł. Gminie Kostrzyn, 55 262,00 
Gminie Środa Wielkopolska, 70 000,00 Gminie Zaniemyśl, 
75 000,00 Gminie Krzykosy, 40 100,00 Gminie Kórnik, 36 
240,00 Gminie Kleszczewo na realizację zadania z zakresu 
lokalnego transportu zbiorowego – Pomoc została w całości 
zrealizowana. 
 

W roku 2018 udzielono pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Średzkiego w kwocie 11 000,00 zł. Gminie Kostrzyn, 71 262,00 
Gminie Środa Wielkopolska, 84 600,00 Gminie Zaniemyśl, 
90 000,00 Gminie Krzykosy, 154 249,00 Gminie Kórnik Pomoc 
została w całości zrealizowana. 
- 125 495,84 000,00 Gminie Kleszczewo na realizację zadania z 
zakresu lokalnego transportu zbiorowego – nie wykorzystano w 
kwocie 19 996,20 - zwrócono. 

 2016r. - Linia nr 11 
 
 
 
 
 
2017r. – powstały Linie nr 
18,19 - Zaniemyśl, 
24 - Kleszczewo, 
21 - Nowe Miasto 
 
 
 
 
2018r. - powstały Linie nr 
25,26 - Zaniemyśl 
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20.  

Przebudowa dróg 
powiatowych nr 3680P 
Chwalęcin – Szypłów i 3742P 
Klęka – Żerków na odcinku 
Szypłów – granica powiatu 

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa 
oraz projekty podziałów działek. Koszt dokumentacji  
i projektów podziałów wyniósł 89.800 zł. Projekt przewiduje 
przebudowę drogi na odcinku 5.687 mb. Została wydana 
decyzja ZRID . 
Roboty budowlane – do realizacji po zapewnieniu środków 
finansowych w budżecie. 
W 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu 
„Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin  - Szypłów 
i 3742P Klęka – Żerków na odcinku Szypłów – granica powiatu – 
etap I odcinek Chwalęcin – Szypłów” ze środków Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019, wartość projektu 7.139 944,60 zł, dofinansowanie: 
3.000 000,00 zł, wkład własny 4.136.944,620 zł (po 50% Powiat 
Średzki i Gmina Nowe Miasto nad Wartą). Projekt został 
oceniony pozytywnie i umieszczony na wstępnej liście 
rankingowej. 

Wykonano dokumentację 
techniczną 

21.  

Zmiana organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu ulic Kórnickiej, 
Prądzyńskiego i Mickiewicza 
w Środzie Wielkopolskiej na 
zasadzie ruchu okrężnego 

Zadanie zostało wykonane w 2017 r. – odbiór robót  - 
październik 2017 r.  W ramach zadania wykonano przebudowę 
skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo.  Wartość zadania 
wyniosła 185.730,00 zł (projekt oraz roboty budowlane).   

2017 - przebudowa 1 
skrzyżowania na rondo 
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22.  

Budowa drogi powiatowej 
stanowiącej wschodnią 
obwodnicę miasta Środa 
Wielkopolska 

Celem realizacji zadania 29.09.2017 r. Powiat Średzki podpisał 
umowę na opracowanie wielobranżowej  dokumentacji 
projektowej dla zadania.  Dokumentacja miała zostać 
opracowana do 16.04.2018 r. W związku ze zmianami 
przebiegu trasy, prowadzonymi uzgodnieniami włączenia w 
drogę krajowa i wojewódzką oraz opóźnieniami w realizacja 
przedłużono termin opracowania dokumentacji  do 30.06.2018 
r.  
26.10.2017 r. została utworzona spółka Powiatowe Centrum 
Inwestycji Sp. z o.o., której Powiat powierzył zadanie budowy 
wschodniej obwodnicy Środy Wielkopolskiej. Pierwsze prace 
budowlane zostały rozpoczęte w 2018 r. na podstawie 
zgłoszenia robót budowlanych na łącznym odcinku o długości 
1.200 m. W 2018 r. wykonano na tym odcinku roboty ziemne, 
nasypy oraz podbudowę. 
W kolejnym etapie, po przedstawieniu przez projektanta 
projektu budowlanego dla odcinka pn. Rozbudowa ulicy 
Harcerskiej w Środzie Wlkp. – o dł. 800m – została pozyskania 
w dniu 13.08.2018 r. decyzja zezwalająca na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID)  z nadaniem rygoru 
natychmiastowej wykonalności. Na powyższym odcinku w 2018 
r. wykonano częściowo roboty ziemne, nasypy i warstwy 
podbudowy.  Od przedmiotowej decyzji zostało wniesione do 
Wojewody Wielkopolskiego odwołanie przez fundację Zakłady 
Kórnickie. Postępowanie wszczęte w wyniku odwołania jest 
obecnie w toku.    
Obecnie trwa procedura pozyskiwania kolejnych niezbędnych 
dla realizacji inwestycji decyzji pozwalających na włączenie 
obwodnicy  do drogi wojewódzkiej nr 432 i drogi krajowej 
DK11.  

- 
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23.  

Przebudowa DW 432 na 
odcinku od ulicy Szlafroka do 
ulicy Lotniczej w Środzie 
Wlkp. w zakresie budowy 
ścieżki rowerowej 

W 2018 r. został opracowany projekt budowlany. Koszt 
projektu wyniósł 19.680 zł. Prace budowlane w zakresie 
budowy ścieżki rowerowej  na odcinku 189 m i będą wykonane 
w 2019 r.    

Wykonano projekt 
budowlany 

24.  
Modernizacja drogi 
powiatowej nr 3731P Pławce 
- Chłapowo 

W 2017 r. na drodze nr 3731P wykonano powierzchniowe 
utrwalenie nawierzchni na odcinku Zdziechowice-Borzejewo o  
dł. 1.300 m. Wartość zadania wyniosła 149.649,80 zł. 
Obecnie wykonywane jest poszerzenie i utwardzeniem  
pobocza celem umożliwienia ruchu pieszo-rowerowego na  dł. 
450 m w Pławcach.  

Powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni na odcinku o dł. 
1.300 m 

25.  
Modernizacja drogi 
powiatowej nr 3668P Brzezie 
- Grójec 

W 2019 r. planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji 
na chodnik w Starkówcu Piątkowskim. 

- 

26.  

Modernizacja skrzyżowania o 
ruchu okrężnym ulic 
Kościuszki i 20 Października w 
Środzie Wlkp. 

W 2017 r. dokonano przebudowy skrzyżowania na 
skrzyżowanie typu rondo. Wartość  zadania wyniosła 
153.767,70 zł  

Przebudowa 1 skrzyżowania 
na rondo 

27.  

Modernizacja drogi 
powiatowej nr 3676P na 
odcinku Sulęcinek - 
Murzynowo Leśne 

W 2018 r. położono nakładkę bitumiczną na drodze 
powiatowej nr 3676P Sulęcinek – Murzynówko na odcinku 
1.606 mb.  
Wartość wykonanych prac wyniosła 974.729,23 zł, w tym 
725.000 zł to pomoc finansowa Gminy Krzykosy. 
W 2019 r. położona zostanie nakładka bitumiczna na kolejnym 
odcinku przedmiotowej drogi na dł. 700 m . Wartość robót to 
474.152,33 zł.    

 
Nakładka bitumiczna na dł. 
1.606 mb  
 
700 mb będzie wykonane w  
2019 r. 

28.  

Przebudowa skrzyżowania 
DK11 z DW432 - poprawa 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji dla 
realizacji przejścia dla pieszych przez DK11. Dokumentacja 
będzie oddana w 2019 r.  

- 
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29.  

Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu na drodze powiatowej 
nr 2411P Kostrzyn - Środa 
Wlkp. na odcinku Zielniki - 
Środa Wlkp. 

Pierwsze prace zostały rozpoczęte w 2016 r. Wartość 
wykonanych wówczas prac wyniosła 156.741,80 zł. 
W 2017 r. przystąpiono do wykonania sieci kanalizacji 
deszczowej niezbędnej dla realizacji zadania, którą zakończono 
w 2018 r. Łączna długość kanalizacji 1.027m. Wartość zadania 
dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej wyniosła  924.737 
zł. W tym 100.000 zł to pomoc finansowa Gminy Środa Wlkp. 
udzielona w 2017 r.   
W 2019 r. zostaną ostatecznie zakończone prace dotyczące 
wykonania ciągu pieszo-rowerowego z betonu  na dł. 2.727 m. 
Wartość zadania – bez wyszczególnionych powyżej robót 
kanalizacyjnych wyniesie  1.067.718 zł. 

Sieć kanalizacji deszczowej 
na dł. 1.027 m. 
Ścieżka pieszo-rowerowa na 
dł. 2.560 m.   

30.  
Przebudowa i rozbudowa ul. 
Daszyńskiego w Środzie Wlkp. 

Prace rozpoczęto w 2015 r. - dokonano przebudowy chodnika 
na ul. Daszyńskiego na dł. 48 m.  Wartość prac w 2015 r. 
wyniosła 53.380 zł.  
W 2016 r. wykonano m.in. zatokę parkingową dla 17 
samochodów osobowych, nową nawierzchnię chodnika z kostki 
bezfazowej. Wartość wykonanych prac wyniosła   151.924,09 
zł.   
W 2018 r. wykonano następujące prace: 
- dokonano usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej 
napowietrznej w związku z planowaną przebudową chodnika  
w tym postawiono nowe słupy oświetleniowe. Wartość zadania 
wyniosła 172.400,50 zł (dokumentacja, roboty budowlane), 
- wykonano zatokę autobusową oraz odtworzono nawierzchnię 
chodnika na dł. 165 m. Wartość zadania wyniosła 143.316,31 zł 
- położono nawierzchnię asfaltową na  dł. 110 m. Wartość 
zadania wyniosła 158.923,90 zł. 
Łączna wartość prac związanych z zadaniem w latach 2015-
2018 wyniosła  679.944,80 zł 
 

- nowe słupy oświetleniowe 
- nowa nawierzchnia 
chodnika na dł. 213 m 
- nawierzchnia asfaltowa na  
dł. 110 m 
- zatoka autobusowa 
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31. 
Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3674P i 3736P 
w miejscowości  Śnieciska 

W 2017 r. na drodze nr 3674P położono nakładkę bitumiczną 
na odcinku Słupia Wielka – Annopole o dł. 1.300m. Wartość 
zadania wyniosła 149.649,80 zł. 
 

Nakładka bitumiczna na 
odc. 1.300m 

 

 

 

 

II. CEL STRATEGICZNY 2. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 
PROJEKT / NAZWA 

/ NR 
DZ. 
NR 

DZIAŁANIE / NAZWA REALIZACJA W LATACH 2015 - 2018  
WSKAŹNIKI/ W PODZIALE 

NA LATA 

Doposażenie bazy 
lokalowej i 

dydaktycznej 
placówek 

oświatowych 
P 2.1. 

1. 

Doposażenie bazy lokalowej 
szkół: 

 
LO Środa Wlkp.: 

 przerobienie 2 pracowni 
językowych (obecne na 
kasety audio) 

 instalacja nagłośnienia i 
radiowęzła 

 instalacja monitoringu 
zewnętrznego oraz 
rozbudowa wewnętrznego 

 modernizacja pracowni 
chemicznej 

 doposażenie pracowni 
fizycznej 

 modernizacja Izby Pamięci 
 

Centrum Kształcenia 

 
 
 

 
1.W latach 2015-2018 działanie nie było realizowane ze 
względu na brak  środków w budżecie 
 
2. W latach 2015-2018 działanie nie było realizowane ze 
względu na brak  środków w budżecie 
3. W latach 2015-2018 działanie wsp.  
monitoringu zewnętrznego nie była realizowane ze względu na 
brak  środków w budżecie.  
 Rozbu. wew. monitoringu-montaż 4 kamer,   koszt  5 800,00 
4. W latach 2015-2018 działanie nie było realizowane ze 
względu na brak  środków w budżecie 
5. W latach 2015-2018 działanie nie było realizowane ze 
względu na brak  środków w budżecie 
6.Realaizacja działania planowana na rok 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016r. 
Kamera BCS-DMIP 1200IR 
1080p.-3 szt. 
Kamera BCS-DMIP 1200IR 
1080p. wzmocniony 
obiektyw-1szt. 
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Zawodowego i 
Ustawicznego: 

 utworzenie 
profesjonalnych pracowni 
elektrycznej i budowlanej 

 doposażenie pracowni 
samochodowej oraz 
informatycznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 przeprowadzenie dalszego 
remontu korytarzy 
szkolnych znajdujących się 
na piętrze oraz w 
przyziemiu. Instalacja 
nowej sieci hydrantowej, 
dostosowanej do 
aktualnych przepisów 
ppoż. 

 
 

 uruchomienie 
profesjonalnej pracowni 
językowej 

 budowa wiaty garażowej 

CKUIZ 
Zadanie zrealizowano w latach 2017-2018 
pracownia budowlana -11.642,49 zł (rok 2017) 
pracownia rysunku technicznego -41.988,11 zł (rok 2017) 
pracownia informatyczna i logistyczna -6.804,35 (rok 2017) 
pracownia samochodowa -15.695,35 (rok 2017 
pracownia elektryczna i metrologiczna -9.723,02 zł (rok 2017) 
Zestaw pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej  -
4.200,00 zł (rok 2018) 
 
"W ramach wyposażenia wszystkich pracowni w latach 2015-
2018 zakupiono: 
177 krzeseł za łączną kwotę 12.175,45 zł 
15 stołów wielofunkcyjnych za kwotę 16.245,00 zł 
10 tablic szkolnych za kwotę 3.711,00 zł 
2 lodówki za kwotę 2.230,00 zł  
drukarkę 3D za kwotę 4.033,17 zł 
 
W 2018 dokonano remontu drugiego i trzeciego sektora 
korytarza na parterze, który polegał na malowaniu ścian, 
wymianie oświetlenia,  podwieszeniu sufitu, przebudowie 
gablot oraz montażu drzwi na kwotę 110.795,48 zł. 
Doprowadzono instalację elektryczną zasilającą dodatkową 
salę komputerową za kwotę 2.200,00 zł oraz zakupiono nowe 
drzwi do klasopracowni za kwotę 26.903,79 zł. Wszystkie środki 
pochodziły z budżetu CKZiU. 
 
Wymianę hydrantów wewnętrznych zaplanowano na lata 
2019-2020. 
 
Realizację zaplanowano na lata 2020-2021 
 
 

2017: 
Liczba zmodernizowanych 
pracowni – 5 szt. 
2018: 
Zakup wyposażenia do 
pracowni: 
Krzesła – 177 szt. 
Stoły – 15 szt. 
Tablice szkolne – 10 szt. 
Lodówki – 2 szt. 
Drukarka 3D – 1 szt. 
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przy pracowni 
samochodowej 

 rekultywacja terenów 
zielonych wokół budynku 
szkoły oraz wymiana 
nawierzchni boiska 
szkolnego 

 
Zespół Szkół Rolniczych: 

 dostosowanie obiektu dla 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych (winda 
zewnętrzna) 

 instalacja monitoringu 
zewnętrznego i 
wewnętrznego 

 instalacja nagłośnienia i 
radiowęzła 

 wymiana parkanu 
(ogrodzenie) 

Realizację zaplanowano na lata 2020-2022 
 
 
 
Realizację zaplanowano na lata 2020-2023 
 
 
 
 
 
W latach 2015 – 2018 działanie nie było realizowane ze 
względu na brak środków w budżecie. 
 
W latach 2015-2018 zainstalowano monitoring zewnętrzny i 
wewnętrzny 
 
Zainstalowano nagłośnienie i radiowęzeł 
 
Dokonano wymiany większej części ogrodzenia, wymiana  
pozostałej części ogrodzenia przewidziana na lata 2019-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 - zakup i montaż 1 
kamery zewnętrznej i 3 
kamer wewnętrznych 
2018 - zakup i montaż 1 
kamery zewnętrznej i 1 
kamery wewnętrznej 
2018 – zakup i montaż 
nagłośnienia i radiowęzła w 
głównym budynku szkoły na 
wszystkich piętrach 
 
2017 – wymiana ogrodzenia 
od strony ulicy Kórnickiej 
2019 – wymiana ogrodzenia 
od strony warsztatów 
szkolnych ulica Kosynierów 

2. 

Rozbudowa bazy sportowej 
szkół: 

 
LO Środa Wlkp.: 

 budowa siłowni 
zewnętrznej 

 remont dachu na sali 

 
 
 
 
1.Montaż siłowni zewnętrznej składającej się z trzech urządzeń. 
Koszt  15 000,00zł 
2.Remont dachu na sali sportowej. Koszt całkowity 151 261,99 

 
 
 
2017r. 
1.Buglo fitness modern nr: 
7510 - 1 szt. 
7518 – 1 szt. 
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sportowej 

 wygłuszenie sali 
sportowej 
 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego: 

 remont sali sportowej, w 
tym  cyklinowanie 
parkietu na dużej sali 
gimnastycznej (zadanie 
PILNE) 

 rozbudowanie istniejącej 
bazy rozwijającej tężyznę 
fizyczną, siłownia na 
małej sali gimnastycznej 
oraz siłownia zewnętrzna 
na boisku szkolnym 

 
Zespół Szkół Rolniczych: 

 budowa boiska 
wielofunkcyjnego 

 

– 2015r. 
3.Adaptacja akustyczna hali sportowej. Koszt całkowity 
440 914,59.Pozyskano dofinansowanie z ZUS na kwotę 
150 000,00 – 2018r. 
 
 
 
Realizacja zadania planowana na rok 2019  
 
 
 
 
 
Realizacja zadania planowana na rok 2019 
 
 
 
 
 
W latach 2015 – 2018 działanie nie było realizowane ze 
względu na brak środków w budżecie. Dokonano rekultywacji 
terenów zielonych 
 

7505 – 1 szt. 

3. 

Rozbudowa bazy 
dydaktycznej do nauki 
zawodu i egzaminów 
zawodowych (ZSR, CKZiU) 

CKUiZ: 
Pracownie przedmiotów zawodowych wyposażono w sprzęt 
wymagany przez CKE, tak aby spełniały wymogi i standardy 
ośrodków egzaminacyjnych i uzyskały akredytację na kolejne 
lata przez OKE Poznań. W latach 2015-2018 zakupiono 
następujące sprzęty za łączną kwotę 17.045,69 zł. ze środków 
budżetowych 
Miernik parametrów instalacji MPI-530 
Waga elektroniczna CHARDER 
Silnik 230V/0,75kW, 1340 obr/min 

CKUIZ: 
17 szt. urządzeń 
wyposażenia bazy 
dydaktycznej 
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Silnik 230V/0,75kW, 1390 obr/min 
Wiertarka 550W Celma 
Szlifierka 550W Bass 
Urządzenie wielofunkcyjne bizhub 185 
Separator sygnału video 16-kanałowy 
Switch TL-SG1024D (24 porty) 
Szafa serwerowni Rack R19-6U/450 
Piekarnik Camry CR6007 
Warnik Hendi 18,5 l 2600W 
Silnik Tamel 1,1 kW 
Kasa fiskalna SOLEO szkoleniowa 
Wiertarka udarowa MAKITA 
Wkrętarko -wiertarka MAKITA 
Tester LAN z lokalizatorem UTP 
 
ZSR: 
Rozbudowano bazę dydaktyczną do nauki zawodu technik 
mechatronik, technik technologii żywności, technik mechanik, 
technik teleinformatyk, technik rolnik, technik automatyk, 
technik elektronik 
 

2017-2018 Powstały: pracownia mechatroniczna, 
pracownia teleinformatyczna, pracownia diagnostyki 
samochodowej, pracownia analizy i technologii żywności oraz 
pracownia językowa. 

Cyfrowe Laboratorium Fonetyczne wyposażone jest  
w centralny system językowy Mentor, nawigator PRO – 
innowacyjny program do sterowania pracownią, 
oprogramowanie Recorder wraz z Trenerem wymowy, pulpity 
uczniów, komputery wraz z oprogramowaniem, tablice 
flipchart, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, drukarki. 
Pracownia mechatroniczna - 8 stanowisk do zajęć 
praktycznych, stanowisko elektropneumatyki, stanowisko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZSR: 
2017-2018 – wyposażenie 5 
pracowni dydaktycznych w 
urządzenia i pomoce 
dydaktyczne 
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elektrohydrauliki, stanowisko silników i napędów 
elektrycznych, stanowisko sterowników Siemens S-1200, 
stanowisko IKH,  stanowiska przenośne sterowników FX3 i FX5, 
stanowisko robotyki i automatyzacji magazynów wysokiego 
składowania,  

Pracownia technologii żywności – stoły z blatami 
roboczymi, szafę chłodniczą, wagi laboratoryjne, nastrzykiwarki, 
kuchenki elektryczne, urządzenie do pakowania. Pracownia 
analizy żywności: termostaty, dygestorium, wirówki, piece do 
spalania, wagi analityczne, wagosuszarki i stoły laboratoryjne 
kwasoodporne. Pracownia diagnostyki samochodowej: skaner 
diagnostyczny, wyważarka z  montażownicą  kół, urządzenie do 
regulacji świateł, urządzenie do geometrii kół i obsługi 
geometrii zawieszenia, stacja obsługi klimatyzacji, podnośnik 
pneumatyczny.  

Pracownia teleinformatyczna, ploter, palmtop PDA, 
tablety, kamery internetowe, czytnik kart kryptograficznych, 
zewnętrzny adapter Bluetooth, dyski przenośne, specjalistyczne 
telefoniczna, analogowy aparat telefoniczny, telefony 
przewodowe ISDN, modem HDSL, modem ADSL, koncentrator 
ADSL, oscyloskop dwukanałowy z pamięcią, z wyposażeniem 
w sondy pomiarowe, generator funkcyjny z licznikiem 
częstotliwości, multimetry cyfrowe, tester parametrów sieci 
telekomunikacyjnych z funkcją TDR, tester sieci 
telekomunikacyjnych i reflektometr TDR, selektywny miernik 
poziomu oprogramowania, centrala abonencka stanowiskowa, 
centrala  

 

4. 

Udostępnienie 
szerokopasmowego dostępu 
do Internetu w każdej 
jednostce 

CKUiZ: 
W latach 2015-2018 CKZiU miało dostęp do 
szerokopasmowego dostępu do Internetu. Podłączone zostało 
do sieci światłowodowej sieci INEA. W roku 2018 

CKUiZ i ZSR 
2015 – przyłącze internetu 
szerokopasmowego 
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doprowadzono światłowód sieci Orange. W ramach projektu 
„Cyfrow@ Wielkopolska” w całym budynku Centrum 
zainstalowano sieć Wi-Fi. 
ZSR: 
Udostępniono szerokopasmowy dostęp do Internetu: zadanie 
zrealizowane ze środków w ramach projektu Cyfrowa 
Wielkopolsk@ 
 

5. 

Poprawa bazy informatycznej 
szkół - wyposażenie nowym 
sprzętem (po 2 pracownie w 
każdej szkole) 

CKUiZ: 
Z funduszy Rady Rodziców działającej przy CKZiU zakupiono do 
pracowni informatycznej w roku 2016 20 komputerów 
poleasingowych za kwotę 20.260,00 zł 
Darowizna przekazana w roku 2018 przez Politechnikę 
Poznańska w ramach realizacji projektu: "Czas zawodowców 
BIS -zawodowa Wielkopolska" - 40.946,08 zł 
Ze środków budżetowych zakupiono: 
14 rzutników multimedialnych za kwotę 20.824,01 zł 
2 drukarek za kwotę 1.888,00 zł 
7 laptopów za kwotę 10.593,00" 
 
ZSR: 
Poprawiono bazę informatyczną – doposażono pracownię  
w nowy sprzęt informatyczny  
-2018 – pozyskanie komputerów w ramach programu Czas 
Zawodowców Bis 

CKUIZ: 
2016 – modernizacja 
pracowni informatycznej – 
darowizna 20 komputerów 
2018: 
- 14 rzutników 
multimedialnych 
- 2 drukarki 
- 7 laptopów 
 
 
 
ZSR: 
2018 – doposażenie 
pracowni informatycznej w 
sprzęt komputerowy 
 
 

Utworzenie klas 
międzynarodowyc
h w Zespole Szkół 
Rolniczych im. J.H. 
Dąbrowskiego w 

Środzie Wlkp. 
P 2.2. 

1. 

Rekrutacja młodzieży 
polskiego pochodzenia w 
Kazachstanie do klas 
Branżowej Szkoły I stopnia i 
klas technikum we 
współpracy Konsulatem RP w 
Astanie oraz organizacyjnymi 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 - 
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polonijnymi w Kazachstanie  

2. 

Dopełnienie formalności 
związanych z wydaniem 
paszportu, Karty Polaka, 
powierzenia opieki prawnej 
nad uczniami 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 - 

3. 

Działania o charakterze 
przygotowawczym 
ułatwiające adaptację (m.in. 
kursy języka polskiego, 
przygotowanie kulturowe) 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 - 

4. 
Podpisanie umów z 
pracodawcami   

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 - 

5. 

Utworzenie bursy, w której 
zamieszkają uczniowie z 
Kazachstanu, dostępnej także 
dla polskich uczniów 
chętnych podjąć naukę w 
szkołach z powiatu średzkiego 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 - 

6. 

Utworzenie klas 
międzynarodowych złożonych 
z uczniów z Polski i z 
Kazachstanu 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 - 

7. 
Zapewnienie uczniom 
wsparcia finansowego w 
postaci stypendiów 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 - 
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Uczeń 
pracownikiem 

przyszłości 
P 2.3. 

1. 

Przystąpienie do konkursu  w 
ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-
2020 - Oś Priorytetowa 8 – 
Edukacja 

CKUIZ: 
W 2018 we współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, 
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu CKZiU 
przystąpiło do procedury konkursu: „Środa Wielkopolska 
stawia na kształcenie zawodowe” w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego, poddziałanie 
kształcenie zawodowe młodzieży. Projekt nie uzyskał 
dofinansowania i nie jest realizowany. 
ZSR: 
Przestąpienie do programu przewidziane na lata 2019-2020 

CKUiZ: 
- złożenie 1 projektu  
o dofinansowanie (nie 
uzyskano dofinansowania) 

2. 
Pozyskanie staży 
zawodowych dla uczniów 

CKUiZ: 
W ramach projektu „Czas Zawodowców Bis - Zawodowa 
Wielkopolska” uczniowie technikum(wszystkie zawody  
z wyjątkiem elektryków) odbyli staże w okolicznych firmach, 
warsztatach rzemieślniczych czy przedsiębiorstwach. I tak 
W roku 2015: 18 staży 
W roku 2016: 23 staże 
W roku 2017: 25 staży 
W roku 2018: 32 staże 
W ramach projektu „Akcja Aktywacja” uczniowie technikum 
elektrycznego i logistycznego odbyli staże w okolicznych 
zakładach pracy: 
W roku 2016: 30 staży 
W roku 2018: 28 staży 
W ramach projektu „Międzynarodowe doświadczenia = 
zwiększone szanse dla rozwoju osobistego” 10 uczniów 
technikum żywienia i usług gastronomicznych w roku 2018 
odbyło miesięczne staże w hotelach Turyngii. 
ZSR: 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 
 

CKUiZ: 
2015: 18 staży krajowych 
2016: 53 staże krajowe 
2017: 25 staży krajowych 
2018: 68 staży krajowych  
i 10 zagranicznych 
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3. 

Doposażenie pracowni i 
warsztatów szkolnych w 
nowoczesny sprzęt i 
materiały dydaktyczne 
umożliwiające realizację 
podstawy programowej 
kształcenia zawodowego w 
warunkach zbliżonych do 
rzeczywistego środowiska 
pracy zawodowej 

CKUIZ: 
Pracownie w znaczący sposób w latach 2015-2018 zostały 
doposażone co wskazano w projekcie 2.2, działanie nr 1,3 i 5. 
Uczniowie szkół branżowych odbywający kształcenie 
zawodowe praktyczne w zakładach pracy spotykają się  
z warunkami pracy i sprzętem rzeczywistym w środowisku 
pracy. Uczniowie technikum robią to na praktykach 
zawodowych oraz odbywają staże. Wśród nauczycieli uczących 
przedmiotów zawodowych jest 6 osób, którzy posiadają własne 
firmy rzemieślnicze lub usługowe i w praktyczny sposób, z 
uczniami pogłębiają tajniki zawodów. 
ZSR: 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 

Por. projekt 2.2, działanie 
1,3,5 

4. 
Podnoszenie kompetencji i 
kwalifikacji nauczycieli 
kształcenia zawodowego 

CKUIZ: 
W roku 2016: cztery osoby ukończyły studia podyplomowe  
z doradztwa zawodowego na Wyższej Szkole Bankowej  
w Poznaniu 
W roku 2017: 
Zgodnie z planem doskonalenia zawodowego dwóch 
nauczycieli ukończyło trzysemestralne studia podyplomowe na 
Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu uzyskując kwalifikacje do 
nauczania przedmiotów logistycznych, jeden nauczyciel 
ukończył dwusemestralne studia podyplomowe na Wydziale 
Studiów Edukacyjnych w Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku 
 z technik mediacji 
W roku 2018: 
Zgodnie z planem doskonalenia zawodowego: trójka 
nauczycieli podjęła studia podyplomowe na Wyższej Szkole 
Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej oraz 
kolejne trzy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, i tak: 

o kierunek pedagogika, specjalność pedagogika 

opiekuńczo –wychowawcza z neurodydaktyką  oraz 

oligofrenopedagogika (1 osoba) 

CKUiZ: 
2016 – studia podyplomowe 
dla 4 osób 
2017 – studia podyplomowe 
2 osób 
2018 – studia podyplomowe 
6 osób 
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o kierunek pedagogika, specjalność bibliotekoznawstwo 
(1 osoba) 

o kierunek informatyka, specjalność nauczanie 
informatyki i zajęcia komputerowe z programowaniem 
(1 osoba) 

o kierunek podstawy przedsiębiorczości (3 osoby) 
oraz jedna osoba: 

o dwuletnie studia podyplomowe w Wojewódzkim 
Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie nadające 
uprawnienia instruktora jazdy kategorii A, B, C, E  

ZSR: 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 

5. 
Podnoszenie kompetencji 
kluczowych i kwalifikacji 
uczniów 

W CKZiU uczniowie: 
Technikum gastronomicznego i hotelarskiego w formie zajęć 
pozalekcyjnych zdobywają dodatkowe kwalifikacje związane  
z carvingiem, umiejętności baristyczne oraz barmańskie. Chętni 
odbywają zagraniczne praktyki w Turyngii 
Technikum samochodowego oraz szkoły branżowej w zawodzie 
mechanik/elektromechanik pojazdów samochodowych 
odbywają kurs prawa jazdy kategorii B  
Technikum elektrycznego uzyskują uprawnienia SEP 
Technikum logistycznego uzyskują uprawnienia do 
prowadzenia wózków widłowych 
Technikum informatycznego uczestniczą w zajęciach  
z programowania, grafiki komputerowej, pisanie aplikacji do 
gier komputerowych oraz techniki druku 3D. Zajęcia odbywają 
się z w formie warsztatów w Wyższej Szkole Bankowej  
w Poznaniu 
 
W ramach realizacji programów nauczania oraz na podstawie 
programu wychowawczego Centrum podejmuje kształcenie i 
szkolenie wszystkich naszych uczniów w celu rozwijania 
kompetencji kluczowych na poziomie dającym im odpowiednie 

W latach 2015-2018 
zorganizowano następujące 
zewnętrzne zajęcia 
pozalekcyjne podnoszące 
kompetencje i kwalifikacje 
dla uczniów Centrum: 
- zajęcia baristyczne 
- zajęcia z carvingu 
- zajęcia barmańskie 
- kurs prawa jazdy kat. B 
- kurs SEP 
- kurs wózków widłowych 
- zajęcia z programowania 
- zajęcia z grafiki 
komputerowej 
- zajęcia z techniki druku 3D 
- zajęcia z pisania aplikacji 
do gier 
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przygotowanie do dorosłego życia oraz stanowiącym podstawę 
dla dalszej nauki i życia zawodowego.  
ZSR: 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 

Utworzenie 
technikum 

weterynaryjnego 
w Zespole Szkół 

Rolniczych im. J. H. 
Dąbrowskiego  w 

Środzie Wlkp. 
P 2.4. 

1. 

Pozyskanie 
wyspecjalizowanej kadry do 
nauczania w zawodzie technik 
weterynarii 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 - 

2. 

Nawiązanie współpracy z 
przedsiębiorstwami z branży 
wędliniarskiej oraz lokalnymi 
gabinetami weterynaryjnymi 
w  celu zapewnienia uczniom  
praktyk 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 - 

3. 

Utworzenie pracowni 
weterynaryjnych (pracowni 
diagnostyczno-laboratoryjnej, 
pracowni anatomicznej, 
pracowni sekcyjnej - 
prosektorium, pracowni 
anatomii patologicznej, 
pracowni zootechnicznej) 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 - 

4. 
Utworzenie bursy dla uczniów 
spoza powiatu średzkiego 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 - 

 
 

 
 
 
 
 

1. 

Poprawa warunków 
lokalowych – zamontowanie 
windy dla niepełnosprawnych 
(obecnie  brak dostępu dla 
dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością 
ruchową) 

W latach 2015 – 2018 działanie nie było realizowane ze 
względu na brak środków w budżecie 

- 
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Rozwiązanie 
problemów 
lokalowych 

Poradni 
Psychologiczno - 

Pedagogicznej 
P 2.5. 

2. 

Modernizacja parkingu przed 
obecnym budynkiem Poradni 
(oraz innych instytucji 
mających tam swoją siedzibę) 

W latach 2015 – 2018 działanie nie było realizowane ze 
względu na brak środków w budżecie 

- 

3. 

Modernizacja elewacji i piętra 
budynku Poradni (oraz innych 
instytucji mających tam swoją 
siedzibę)  

W latach 2015 – 2018 działanie nie było realizowane ze 
względu na nie uzyskanie dofinansowania zewnętrznego 

- 

4. 

 Adaptacja pomieszczenia 
Poradni na gabinet dla 
doradców zawodowych 
(remont pomieszczenia, 
zakup wyposażenia ) 

Zaadoptowano pomieszczenie po Bibliotece Powiatowej  wyposażono w meble i 
sprzęt przekazane przez 
Bibliotekę Powiatowa oraz 
Powiatowy Szkolny Ośrodek 
Sportowo - Turystyczny 

5. 

Remont pokrycia dachowego 
budynku Poradni (oraz innych 
instytucji mających tam swoją 
siedzibę) 

2018 – wykonano remont dachu, wartość remontu: 17.759,00 
zł 

2018 – remont dachu 
 
 
 

6. 

Adaptacja pomieszczeń 
Poradni z przeznaczeniem 
na gabinet specjalistyczny, 
sale konferencyjną z 
możliwością wykorzystania 
w celu prowadzenia działań 
zespołowych, grupowych i 
specjalistycznych np. 
rehabilitacja małych dzieci 
(wymiana  wykładziny i 
drzwi, malowanie 
pomieszczeń, montaż drzwi 
do sali konferencyjnej, zakup 
sprzętu specjalistycznego) 

2017 – adaptacja pomieszczenia po Bibliotece Powiatowej  
z przeznaczeniem na salę konferencyjną oraz salę do zajęć 
grupowych z nauczycielami, rodzicami, uczniami. 

Liczba wyremontowanych 
pomieszczeń: 3 
Koszty adaptacji: 38012,18 
Prace remontowe 
(budowlano-malarskie – 
23812,60 
Stolarskie – 1151,28 
Montaż drzwi – 7099,56;  
Zakup wyposażenia: 
Stoły -2086,08 
Tablica – 2511,66 
Krzesła – 1351,00 
Razem wyposażenie: 
5948,74 
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Zmiany 
organizacyjne 

oświaty 
powiatowej 

P 2.6. 

1. 

Opracowanie dokumentu 
"Strategii rozwoju oświaty 
powiatowej", przede 
wszystkim w nawiązaniu do 
zmian demograficznych,  
rynku pracy i konkurencji 
niepublicznych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz 
szkół poznańskich 

W 2015 roku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  
w Środzie Wielkopolskiej zlecono wykonanie badania, którego 
wynikiem był raport – „Dostosowanie kształcenia młodzieży do 
potrzeb średzkiego rynku pracy”. Wykonanie badania było 
finansowane ze środków z Funduszu Pracy. 
 
Wyniki badania miły przyczynić się pośrednio do rozwoju 
kształcenia zawodowego w powiecie średzkim. 
 
W zakresie stworzenia „Strategii rozwoju oświaty powiatowej” 
– zadanie nie było dotychczas realizowane. 

- 

2. 
Sukcesywne wdrażanie 
zapisów dokumentu strategii 

Nie opracowano dokumentu „Strategii rozwoju oświaty 
powiatowej” zadanie nie było realizowane w latach 2015-2018 

- 

3. 

Stworzenie systemu 
wspomagającego talenty 
sportowe, artystyczne i 
naukowe 

CKUIZ: 
W CKZiU każdego roku odbywają się diagnozy mające na celu 
wyłonienie talentów sportowych, znajomości języków obcych, 
matematycznych i humanistycznych, młodzież ma szanse 
rozwijać swe talenty przystępując do wszelakich konkursów, 
zawodów czy olimpiad. Młodzież osiąga sukcesy przede 
wszystkim sportowe ale również są finalistami krajowej 
olimpiady wiedzy logistycznej organizowanej przez Uniwersytet 
Gdański. 
Jeden z uczniów wziął udział w Młodzieżowych Igrzyskach 
Olimpijskich w Buenos Aires 2018 jako zawodnik reprezentacji 
Polski juniorów w hokeju na trawie. 
CKZiU jest wicemistrzem Wielkopolski w piłce halowej. 
 
Ponadto w latach 2015 – 2018 możliwość wsparcia uczniów 
regulowały następujące uchwały Rady Powiatu Średzkiego: 
1. Uchwała Nr XXVII/128/2001 Rady Powiatu Średzkiego  

z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie ustanowienia zasad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 r. – przyznano 
stypendium dla 1 ucznia, 
łączna kwota 7.500 zł 
2016 r. – nie przyznano 
stypendium 
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przyznawania stypendium dla uczniów szkól 

ponadgimnazjalnych (uchylona w 2017 r.); 

2. Uchwała Nr XLIV/294/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 

28 marca 2017 roku w sprawie ustanowenia „Powiatowego 

Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci  

i Młodzieży”. 

Stypendia dla uczniów przyznawane przez Zarząd Powiatu 
Średzkiego, a wypłacane przez szkoły w ramach poszczególnych 
planów finansowych wydatków. 
 
2015 – przyznano 5 nagród dla zawodników za osiągnięcia  
w sporcie (karate i zapasy) 
 
2016 – przyznano 13 nagród dla zawodników za osiągnięcia w 
sporcie (lekkoatletyka, karate, zapasy, wioślarstwo, taekwondo 
olimpijskie, piłka nożna) oraz 2 nagrody dla trenerów za 
sukcesy podopiecznych (zapasy, lekkoatletyka), 
 
2016 – przyznano 7 stypendiów sportowych dla zawodników za 
osiągnięcia w sporcie (lekkoatletyka, piłka nożna), 
 
 
2017 – przyznano 24 nagrody dla zawodników za osiągnięcia  
w sporcie (lekkoatletyka, pływanie, hokej na trawie, 
taekwondo olimpijskie, wioślarstwo, zapasy) 
 
2017 – przyznano 22 stypendia sportowe dla zawodników za 
osiągnięcia w sporcie (pływanie, hokej na trawie, modelarstwo, 
piłka nożna, lekkoatletyka, zapasy, taekwondo olimpijskie, 
wioślarstwo), 
 
2018 – przyznano 33 nagrody dla zawodników za osiągnięcia  

2017 r. – przyznano 
stypendium dla 3 uczniów, 
łączna kwota 13.200 zł 
2018 r. – przyznano 
stypendium dla 1 ucznia, na 
łączną kwotę 2.000 zł 
 
 
 
 
 
 
2015 – 5 nagród na łączną 
kwotę 3 000 zł brutto 
 
2016 – 15 nagród na łączną 
kwotę 6 050 zł brutto, 
 
 
 
2016 – 7 stypendiów na 
łączną kwotę 61 046 zł 
brutto, 
 
2017 – 24 nagrody na łączną 
kwotę 42 750 zł brutto, 
 
 
2017 – 22 stypendia na 
łączną kwotę 74 228 zł 
brutto, 
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w sporcie (lekkoatletyka, karate, hokej na trawie, taekwondo 
olimpijskie, zapasy, wioślarstwo, pływanie, modelarstwo) oraz 
5 nagród dla trenerów za sukcesy podopiecznych (zapasy, 
lekkoatletyka, taekwondo olimpijskie, modelarstwo). 
 
2018 – przyznano 23 stypendia sportowe dla zawodników za 
osiągnięcia w sporcie (pływanie, lekkoatletyka, modelarstwo, 
hokej na trawie, zapasy, taekwondo olimpijskie, wioślarstwo, 
karate. 

2018 – 38 nagród na łączną 
kwotę 61 100 zł brutto, 
 
 
 
 
2018 – 23 stypendia na 
łączną kwotę 133 015 zł 
brutto. 
 
 
 

4. 
Poprawa komunikacji 
publicznej pod kątem 
dojazdów uczniów do szkół 

Wprowadzono bezpłatną komunikację miejską na terenie 
miasta Środa Wielkopolska oraz linie tzw. wiejskie łączące 
miasto Środa Wielkopolska z obszarami wiejskimi na terenie 
gmin wchodzących w skład Powiatu Średzkiego oraz częściowo 
Powiatu Poznańskiego (Gmina Kleszczewo, Gmina Kostrzyn). 
Przyczyniło się to do zmniejszenia barier komunikacyjnych 
związanych z dojazdem uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki. 
Realizacja zadania tożsama z P.1.1- działanie 19 

P.1.1- działanie 19 

5. 

Opracowanie i realizacja 
powiatowego programu: 
Efektywne doradztwo 
zawodowe w powiecie 
średzkim. 

W 2016 r. Uchwałą Nr 288/2016 Zarząd Powiatu Średzkiego 
zatwierdził Powiatowy Program pn. „Efektywne doradztwo 
zawodowe w Powiecie Średzkim”. 
W 2019 r. Uchwałą Nr 75/2019 Zarząd Powiatu Średzkiego 
zatwierdził Powiatowy Program pn. „Efektywne doradztwo 
zawodowe w Powiecie Średzkim” na lata szkolne 2019/2020, 
2020/2021 i 2021/2022. Jest to kontynuacja dotychczasowego 
programu, którego głównym zadaniem jest wspieranie 
rodziców i nauczycieli w zakresie udzielania pomocy uczniom  
w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia  
i wybory zawodu. 

W roku szkolnym 2016/17 
programem objęto łącznie 
14 szkół, 80 klas i 1791 
uczniów. 
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. 
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Poszerzenie usług 
specjalistycznych 

Poradni 
Psychologiczno - 

Pedagogicznej 
P 2.7. 

1. 
Podniesienie 
specjalistycznych kwalifikacji 
pracowników 

Realizacja działania planowana w roku szkolny 2019 - 2020 - 

2. 
Zwiększenie zatrudnienia 
specjalistów 

Realizacja działania planowana w roku szkolny 2019 - 2020 - 

3. 
Wyposażenie w 
specjalistyczny sprzęt do 
diagnozy 

2018 – zakupiono narzędzie do diagnozy zaburzeń ze spektrum 
autyzmu 

Cena testów do dg. autyzmu 
ADOS 2: 11756,38 
ASRS: 739,14 

4. 
Uzyskanie uprawnień do 
przeprowadzania 
specjalistycznych badań 

Realizacja działania planowana w roku szkolny 2019 - 2020 - 

Efektywne 
doradztwo 

zawodowe w 
powiecie średzkim 

P 2.8. 

1. 

Promowanie wśród uczniów 
aktywnej postawy w 
zdobywaniu wiedzy o sobie 
samym, możliwościach 
kształcenia, rynku pracy oraz 
wspieranie ich w planowaniu 
ścieżek edukacyjno-
zawodowych; 

PPP: 
Realizację programu Efektywne doradztwo zawodowe  
w powiecie średzkim zaplanowano na rok szkolny 2019-2020, 
2020-2021, 2021-2022 (Uchwała nr 75/2019 Zarządu Powiatu 
Średzkiego z dn. 26.02.2019 r.) 

- 

2. 

Kreowanie szkolnictwa 
zawodowego jako 
szkolnictwa pozytywnego 
wyboru, który daje możliwość 
realizowania ścieżki kariery 
zawodowej w oparciu o 
rozwój kompetencji 
oczekiwanych przez 
pracodawców; 

j.w - 
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3. 

Wspieranie rodziców i 
nauczycieli w zakresie 
udzielania pomocy uczniom w 
podejmowaniu decyzji 
dotyczących dalszego 
kształcenia i wyboru zawodu   

j.w - 

4. 

Tworzenie systemu 
współpracy pomiędzy 
szkołami, lokalnymi 
zakładami pracy i Cechem 
Rzemiosł Różnych jako 
reprezentantem 
pracodawców rzemieślników 
w zakresie dostosowania 
oferty kształcenia do potrzeb 
lokalnego rynku pracy; 

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej od lat 
organizuje Targi Pracy, niekiedy połączone z Targami Edukacji. 
Od roku 2018 wydarzenie  organizowane jest przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Środzie Wlkp., Cech Rzemiosł Różnych w Środzie 
Wlkp., Punkt Pośrednictwa Pracy OHP, Powiat Średzki oraz 
Miasto i Gminę Środa Wlkp. pod nazwą Targi Pracy, Rzemiosła  
i Edukacji. Targi Pracy, Rzemiosła i Edukacji to doskonała okazja 
do nawiązania relacji pomiędzy firmami a kandydatami do 
pracy oraz zaprezentowania działalności przedsiębiorstwa. 
Imprezie towarzyszą wystąpienia władz samorządowych, 
pracodawców i zaproszonych gości.  Targi są okazją do 
promocji inwestycyjnej ale również promocji kształcenia 
ustawicznego. 

2015-2018 – organizacja 4 
imprez 

5. 

Prowadzenie w szkołach 
podstawowych i 
ponadpodstawowych zajęć 
grupowych  oraz konsultacje 
indywidualne dla uczniów, 
spotkań z rodzicami i 
nauczycielami. 

j.w. - 
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III. CEL STRATEGICZNY 3. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 
PROJEKT / NAZWA / 

NR 
DZ. 
NR 

DZIAŁANIE / NAZWA REALIZACJA W LATACH 2015 - 2018  
WSKAŹNIKI/ W PODZIALE 

NA LATA 

Wzmocnienie i 
rozwój 

powiatowego 
systemu pomocy 

społecznej 
P 3.1. 

1. 

Rozwój rodzinnej pieczy 
zastępczej,  w szczególności 
poprzez: 
1) zwiększenie liczby 
zawodowych rodzin 
zastępczych, w tym 
specjalistycznych 
2) zwiększenie zatrudnienie 
profesjonalnej kadry: 
koordynatora rodzinnej  
pieczy zastępczej, psychologa, 
pedagoga, pracownika 
socjalnego, terapeuty zgodnie 
ze standardami usług 
określonymi przepisami 
prawa 

 

1) W latach 2015 – 2018 prowadzono działania w zakresie 
pozyskania kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze.  
W tym zakresie prowadzono lokalną kampanię . W efekcie 
prowadzonych działań powstały 3 nowe zawodowe rodziny 
zastępcze. Ponadto PCPR mając na celu podniesienie 
umiejętności i kompetencji opiekuńczych i wychowawczych 
funkcjonujących  rodzin zastępczych  oraz kandydatów na 
rodziny zastępcze każdego roku organizowało specjalistyczne 
szkolenia. 
 
2) Rodziny zastępcze oraz dzieci pozostające w rodzinnej pieczy 
zastępczej wymagają kompleksowego wsparcia w zakresie 
pokonywania trudności życia codziennego , w szczególności 
pomocy psychologicznej ,pedagogicznej, terapeutycznej.  
W celu zapewnienia wymienionych usług w roku 2016 wzrosło 
zatrudnienie specjalistycznej kadry w PCPR poprzez 
zatrudnienie  o psychologa i pedagoga. 

1) Liczba utworzonych 
zawodowych rodzin 
zastępczych: 
2015 - 0 
2016 - 1 
2017 - 1 
2018 – 1 
-Liczba szkoleń dla rodzin 
zastępczych oraz 
kandydatów na rodziny 
zastępcze: 
2015 – 1 
2016 – 1 
2017 – 1 
2018 – 4 
-Liczba osób, które 
uczestniczyły w szkoleniach: 
2015 – 18 
2016 – 20 
2017 – 24 osoby 
2018 – 86 osób 
2) Wzrost  zatrudnionej 
profesjonalnej kadry w 
PCPR: 
2015 - 0 
2016 – psycholog (1 
etat) i pedagog (3/4 etatu) 
2017 – 0 
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2018 - 0 

2. 

Wzmocnienie i rozwój 
specjalistycznego wsparcia 
rodzin, w szczególności 
poprzez rozwój 
specjalistycznego 
poradnictwa oraz usług 
interwencji kryzysowej   
(zwiększenie  zatrudnienia 
profesjonalnej kadry  w 
jednostkach świadczących 
usługi społeczne) 

 

Diagnoza problemów społecznych powiatu średzkiego 
wskazuje na konieczność rozwoju usług społecznych,  
w szczególności na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-
wychowawczych. Mając na uwadze potrzeby tej grupy rodzin 
PCPR wraz OPS gmin powiatu średzkiego opracowało  
i począwszy od 1 października 2016r. do 30.września 2018r. 
realizowało projekt  pn. „Zwiększenie dostępności do usług 
społecznych w powiecie średzkim” Nr RPWP.07.02.01-30-
0022/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, 
Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. 
Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez 
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjn
e, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie 
Wielkopolskiej wraz z Partnerami: Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Krzykosach,  Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie, Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Dominowie, Stowarzyszeniem Pomocy „SOS”  
w Środzie Wielkopolskiej, powstały 2 placówki wsparcia 
dziennego  
w gminach Środa Wielkopolska (30 miejsc) i Nowe Miasto nad 
Wartą (20 miejsc). W ramach projektu powstała Akademia dla 
Rodziny, w ramach której : 
1) świadczono usługi wspierające pieczę zastępczą w formie: 
specjalistycznego poradnictwa psychologicznego  

Liczba utworzonych 
placówek wsparcia 
dziennego w ramach 
projektu: 
2015 - 0 
2016 - 0 
2017 - 2 
2018 – 0 
Liczba osób objętych 
usługami w ramach 
projektu: 
-ogółem 328 osób 
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i pedagogicznego, zajęć logopedycznych, szkoleń dla rodziców 
zastępczych/kandydatów na rodziny zastępcze/dzieci, 
pogłębionej diagnozy, w tym pod kątem FAS, rehabilitacji, zajęć 
rozwijających kluczowe kompetencje typu świadomość  
i ekspresja kulturalna,  
2) realizowano program „Droga do samodzielności”, który 
obejmował zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe  
w zakresie porozumiewania się w języku obcym (angielski) oraz 
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość  
i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne, zajęcia 
sportowe, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne  
i obywatelskie; ponadto prowadzono lokalne spotkania  
z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny wspierającej we 
wszystkich gminach powiatu średzkiego;  
3) świadczono usługi wspierające rodziny w gminach: 
- Środa Wielkopolska, Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad 
Wartą, Zaniemyśl w szczególności w zakresie: specjalistycznego 
poradnictwa dla rodziców (indywidualne treningi i warsztaty  
z zakresu kompetencji i umiejętności rodzicielskich), wsparcia 
psychologicznego, mediacji rodzinnych, poradnictwa 
prawnego;  
 

3. 
Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych pracowników 
instytucji pomocy społecznej 

Pracownicy PCPR w latach 2015 – 2018 w celu podniesienia 
kwalifikacji zawodowych uczestniczyli w szkoleniach o różnej 
tematyce. Szkolenia te były organizowane przez firmy 
zewnętrzne jak i przez PCPR. Ponadto 3 pracowników 
podniosło poziom wykształcenia (1 osoba dwukrotnie – I i II 
stopień  studiów), tj. uzyskało tytuł magistra i licencjata. 

1) Liczba osób, które 
uczestniczyły w szkoleniach: 
2015 – 55 
2016 – 60 
2017 – 25 
2018 – 80 
2) Liczba szkoleń, w których 
uczestniczyli pracownicy 
PCPR: 
2015 – 19 
2016 – 13 
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2017 – 7 
2018 – 18 
3) Liczba  osób,  które 
podniosły poziom 
wykształcenia: 
2015 – 0 
2016 – 1 
2017 – 1 
2018 - 2 

4. 

Tworzenie  i realizacja 
programów na rzecz 
aktywizacji osób z grup 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

1. projekt  pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych 
w powiecie średzkim” –wykazany w pkt 2 
2. pilotażowy program „Aktywny samorząd” na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami, finansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, realizowanego przez PCPR w Środzie 
Wielkopolskiej 
3. projekt 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-termin 
realizacji2019 -2021   - projekt ma na celu aktywizację 
społeczną osób z niepełnosprawnościami w latach 2019-2021     

1.pkt.2 
2.Liczba osób, którym 
udzielono dofinansowania  
w ramach pilotażowego 
programu „Aktywny 
samorząd”: 
2015 – 31 
2016 – 40 
2017 – 44 
2018 – 45 
3.realizacja projektu 
planowana na 2019-2021 

5. 

Realizacja Strategii 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych  Powiatu 
Średzkiego na lata  2009-
2020 w zakresie 
wyznaczonych celów 
strategicznych: 
 

Cel strategiczny 1:  
ZINTEGROWANY SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI 

NAD DZIECKIEM I RODZINĄ 

PCPR w ramach bieżącej działalności  realizuje działania 
zakreślone w Strategii : 

1) W zakresie realizacji celu strategicznego nr 1  System 

profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną- PCPR 

prowadziło działania mające na celu wzmocnienie  oraz  

rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny, 

zarówno wsparcie rodziny naturalnej jak i systemu 

pieczy zastępczej (opis pkt.2) we współpracy  

z ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi 

podmiotami działającymi w tym obszarze. Działania 

1) Liczba realizowanych 
programów- 2: 
-Powiatowy program 
rozwoju pieczy zastępczej 
na lata 2018-2020, 
-Powiatowy program 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie na lata 2016-
2020 
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                 Cel strategiczny 2: 

AKTYWNA INTEGRACJA  
GRUP ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM 

 
                     Cel strategiczny 3: 
ZINTEGROWANY SYSTEM 
WSPARCIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ  
OSÓB W WIEKU STARSZYM 

 
                   Cel strategiczny 4: 
PARTNERSTWO NA RZECZ 
AKTYWIZACJI  ŚRODOWISK 
LOKALNYCH 
 

obejmowały realizację zadań ustawowych powiatu jak 

również realizację programów powiatu średzkiego. 

2) W zakresie realizacji celu strategicznego nr 2  i celu nr 3  

–PCPR kontynuowało działania w zakresie budowy 

zintegrowanego systemu wsparcia osób z grup 

szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, 

pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych  oraz 

rodzin z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie 

a także osób bezdomnych , efektem podjętych działań 

jest dobra współpraca pomiędzy podmiotami 

działającymi w zakresie aktywnej integracji   tj. 

instytucjami pomocy społecznej, Powiatowym 

Urzędem Pracy  oraz organizacjami pozarządowymi  

3) W zakresie realizacji celu strategicznego nr 4 – (jak 

wyżej), ponadto PCPR wspierał inicjatywy 

podejmowane w szczególności przez organizacje 

pozarządowe i ośrodki pomocy społecznej na rzecz 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 

dofinansowanie przedsięwzięć w ramach środków 

PFRON , jak również poprzez realizację projektu 

partnerskiego wskazanego w pkt 2 

 
 

 
 
2)Liczba odbytych 
spotkań/narad/debat 
2015-4 
2016-6 
2017-10 
2018-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba przedsięwzięć 
dofinansowanych ze 
środków PFRON w latach: 
-2015-18 
-2016-20 
-2017-18 
-2018-20 
Liczba realizowanych 
projektów w partnerstwie w 
latach 2016-2018-1 

Poprawa warunków 
lokalowych i 
doposażenie 

pomocy społecznej 
P 3.2. 

1. 

Termomodernizacja obiektów 
instytucji pomocy społecznej: 
a) siedziby Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej z 
mieszkaniami chronionymi  

Przeprowadzono wymianę stolarki okiennej w obiekcie PCPR 
ul. Szkolna 2- prace prowadzone były etapami w latach 2016-
2018 przy zaangażowaniu w szczególności środków 
zewnętrznych.  
Zagospodarowano teren przy ul. Harcerskiej 20 przy 

-wymieniono  stolarkę 
okienną w obiekcie przy ul. 
Szkolnej 2 
 
- wykonano zjazd z ulicy na 
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(wraz ze stolarką drzwiową, 
częściowo okienną, 
dachem i wymianą 
ogrzewania ) oraz 
przystosowanie obiektu do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

b) siedziby   PCPR  ul. Szkolna 
2 (z odnowieniem elewacji, 
naprawą dachu  i wymianą 
stolarki okiennej) 

c) siedziby WTZ i KIS – obiekty 
zlokalizowane przy ul. 
Kościuszki 6B                                   
i ul. Harcerska 20 z 
zagospodarowaniem 
terenu 

zaangażowaniu środków zewnętrznych. 
Na bieżąco prowadzone są prace remontowe w obiektach 
Planuje się kontynuację robót w latach 2019-2020. 

teren nieruchomości przy ul. 
Harcerskiej 20 oraz 
zagospodarowano teren, 

2. 
Instalacja klimatyzacji w 
obiektach pomocy społecznej 

Nie realizowano z uwagi na brak środków - 

3. 

Adaptacja nieruchomości 
zlokalizowanej  przy ul. Mała 
Klasztorna 3 w Środzie 
Wielkopolskiej na potrzeby 
pomocy społecznej w 
związku z rozwojem usług 
społecznych 

W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację projektu 
pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 
3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego 
i wspomaganego” Nr RPWP.09.01.02-30-0019/17  
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1. 
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, 
Poddziałanie 9.1.2. Infrastruktura społeczna. 

- 



Monitorowanie realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Średzkiego 2015 – 2024” 

 

41 
Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 

 

4. 

Zmodernizowanie sieci 
informatycznej oraz 
doposażenie w sprzęt 
informatyczny placówek 
pomocy społecznej 

Planuje się do realizacji w latach 2019-2020. - 

Rozwój ekonomii  
społecznej 

P 3.3. 

1. 

Działania informacyjne, 
edukacyjne i promocyjne na 
temat ekonomii społecznej 
oraz roli ekonomii społecznej 
w rozwoju społeczności 
lokalnych 

Współpraca PCPR z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Poznaniu oraz organizacjami społecznymi - spotkania 
informacyjne na temat ekonomii społecznej. 

Liczba spotkań 
2017 -1 
2018 -1 

2. 
Tworzenie  podmiotów 
ekonomii społecznej 

Współpraca PCPR ze Stowarzyszeniem Pomocy ,,Krąg” Nowe 
Miasto nad Wartą –pomoc prawna w zakresie utworzenia 
Klubu Integracji Społecznej (KIS). 

2017r.powstał  KIS w Dębnie 
nad Wartą 

3. 
Wspieranie działalności 
podmiotów ekonomii 
społecznej 

Stała współpraca PCPR ze Stowarzyszeniem Pomocy ,,SOS”  
w  Środzie Wielkopolskiej: 
- wsparcie działalności Klubu Integracji Społecznej 
- wsparcie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

-realizacja w latach 2016-
2018  trzech projektów  
aktywizujących uczestników 
KIS   
- działalność 1 WTZ dla 48 
uczestników w latach 2015-
2018 
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VI. CEL STRATEGICZNY 4. OCHRONA ZDROWIA 

 

 
PROJEKT / NAZWA / 

NR 
DZ. 
NR 

DZIAŁANIE / NAZWA REALIZACJA W LATACH 2015 - 2018  
WSKAŹNIKI/ W PODZIALE 

NA LATA 

Realizacja inwestycji 
rozwojowych przez 
szpital powiatowy 

P 4.1. 

1. 

 
Opracowanie dokumentu 
długofalowej polityki rozwoju 
Szpitala, mającej na celu 
przede wszystkim wskazanie 
sposobów pełniejszego 
wykorzystania posiadanej 
bazy i zaplecza oraz 
zaspokojenie obecnych i 
przyszłych potrzeb 
mieszkańców (np. w kierunku 
opieki długoterminowej, 
geriatrii, itd.) 

 

W 2014 roku sporządzono plan naprawczy opracowany dla 
spółki Szpital Średzki Sp. z o.o., w którym określono główne 

obszary działań naprawczych m.in. poprawa jakościowa 
organizacji wewnętrznej i wykorzystania nieruchomości. 

 

Plan naprawczy na lata 
2015-2016 

2. 

 
Sporządzenie, na podstawie 
w/w dokumentu, 
szczegółowego 
harmonogramu działań 
inwestycyjnych, 
modernizacyjnych, 
remontowych oraz programu 
rozwoju świadczonych usług i 
uruchamiania nowych 

W latach 2015-2018 przeprowadzono szereg działań 
inwestycyjnych i modernizacyjnych w starej części budynku 
szpitala. Głównym motywem tych działań było dostosowanie 
budynku do najnowszych standardów celem świadczenia usług 
w jak najlepszych warunkach lokalowych. 
Prace inwestycyjne i modernizacyjne były finansowane ze 
środków własnych spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp.  
z o.o. oraz przy pomocy właścicieli czyli Gminy Środa 
Wielkopolska i Powiatu Średzkiego. 
Remontem zostały objęte następujące części starego budynku 
szpitala: parter, I piętro, II piętro. Prace polegały na gruntownej 
przebudowie, malowaniu, wymianie instalacji elektrycznej, 
hydraulicznej i gazów medycznych  

2015 – remont i 
modernizacja 21 
pomieszczeń. 
2016 – remont i 
modernizacja 26 
pomieszczeń 
2017 – remont i 
modernizacja 20 
pomieszczeń. 
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2015 – remont głównej klatki schodowej oraz lewej części 
parteru budynku i przystosowanie pomieszczeń na centralną 
rejestrację, pracownię endoskopii, poradnię chirurgiczną, 
pracownię USG; remont lewej części I pietra pod Oddział 
Ginekologiczno-Położniczy; 
2016 – remont prawej części I piętra pod Oddział Wewnętrzny; 
remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii; 
2017 – remont pomieszczenia Tomografii Komputerowej; 
modernizacja i remont obszaru zabiegowego SOR, remont 
pomieszczeń pod Regionalne Centrum Krwiodawstwa; remont 
dachu nad główną częścią budynku, modernizacja i remont II 
piętra pod Poradnię Lekarza Rodzinnego 
2018 – remont kaplicy szpitalnej wraz z wymianą dachu. 

3. 
Sukcesywna realizacja 
sporządzonych planów 

Ww. działania inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe 
zrealizowane zostały według sporządzonego harmonogramu. 

W latach 2015-2018 
zrealizowano założone 
inwestycje (jw.). 

4. 
Termomodernizacja starej 
części Szpitala (wraz ze 
stolarką) 

Ocieplenie dachu na główną bryłą budynku zrobione przy okazji 
remontu dachu; ocieplenie dachu na kaplicą szpitalną; 
wymiana części grzejników i modernizacja sieci hydraulicznej 
na II piętrze, 1 piętrze i  parterze, wymiana i modernizacja 
części instalacji elektrycznej na II piętrze, 1 piętrze i parterze 
budynku; częściowa wymiana okien od strony ul. Żwirki i 
Wigury; wymiana głównych drzwi do budynku szpitala (wejście 
A) 

W latach 2015-2018 
zrealizowano założone 
inwestycje (jw.). 

5. 

Koncepcja koordynowanej 
opieki ambulatoryjnej – 
lepsze zaspokojenie potrzeb 
pacjenta w procesie leczenia 
– przygotowanie zaplecza dla 
uruchomienia nowych 
poradni (przebudowa, 

Realizacja działania planowana na lata 2019-2024. - 
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rozbudowa gabinetów, 
administracji) 

6. 

Modernizacja szpitala, 
wdrożenie systemów 
informatycznych  oraz zakup 
specjalistycznej  aparatury 
medycznej w celu 
podniesienia jakości 
świadczonych usług 
zdrowotnych  

W latach 2015-2018 w celu podniesienia jakości świadczonych 
usług zdrowotnych szpital ze środków własnych, środków 
przekazanych przez Gminę oraz Powiat zakupił (wartość > 
10 000,00 złotych): 
- w roku 2015 m. in.: 

 respirator stacjonarny SynoVent E3 – 44 820,00 

 USG Aloka – 135 500,00 

 aparat RTG DRX Evolution – 799 782,00 

 zestaw endoskopowy – 78 840,00 

 wideokolonoskop (2 sztuki) – 123 120,00 

 wideogastroskop (2 sztuki) – 123 120,00 

 wideoduodenoskop – 59 400,00 

 diatermia endo – 37 800,00 

 zestaw narzędzi endoskopowych – 32 400,00 

 myjnia dezynfektor do endoskopów – 17 250,43 

 myjnia endoskopowa BELIMED WD420 – 17 000,00 

- w roku 2016 m.in.: 

 tomograf komputerowy GE 32 rzędowy – 1 387 484,49 

(raty do 2024 roku) 

 tor wizyjny FULL HD – blok – 178 712,05 (raty do 2024 

roku) 

 USG Philips Affiniti 50 – 178 065,00 (raty do 2023 roku) 

 echokardiograf Affiniti 50 Philips – 155 185,20 (raty do 

2023 roku) 

 artroskop – 130 820,99 (raty do 2024 roku) 

Wartość zakupionego 
sprzętu: 

 2015 – 1 469 032,43 

 2016 – 2 710 218,02 

 2017 – 1 289 113,40 

 2018 – 1 446 855,26 

 
W celu usprawnienia pracy 
szpitala w latach 2015-2018 
wdrożono 6 nowych 
systemów informatycznych. 
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 kardiomonitor (4 sztuki) – 76 314,96 

 laparoskop – 63 577,87 (raty do 2024 roku) 

 aparat do znieczulania Draeger Fabius – 61 900,00 

 EEG DigiTrack VR – 61 646,40 (raty do 2022 roku) 

 morcelator – 47 947,38 (raty do 2024 roku) 

 pompa ssąco-płucząca – 37 753,08 (raty do 2024 roku) 

 aparat elektrochirurgiczny – 26 398,22 

 histeroskop – 25 613,97 (raty do 2024 roku) 

 insuflator – 25 027,17 (raty do 2024 roku) 

 myjnia Oddział Położniczo-Ginekologiczny – 23 760,00 

 iluminator naczyniowy – 23 544,00 

 myjnia Oddział Wewnętrzny – 22 971,60 

 monitor YK-8000 CO2, IBP – 22 000,00 

 myjnia Oddział Wewnętrzny – 21 384,00 

 manipulator maciczny – 20 600,98 (raty do 2024 roku) 

 duplikator Tomograf Komputerowy – 19 680,00 

 kardiomonitor END – 17 999,82 

 audiometr + słuchawki -  17 670,95 

 myjnia Endoskopia – 17 250,43 

 stanowisko do resuscytacji Draeger 8010 – 12 900,00 

 aparat KTG (2 sztuki) – 11 933,46 

 monitor YK-8000C (3 sztuki)– 11 700,00 

 WKR Calypso – 10 376,00  

w roku 2017 m.in.: 

 kardiomonitor Infinity Delta (5 sztuk) – 179 280,00 

(raty do 2025 roku) 

 respirator Infinity Delta (3 sztuki) – 145 800,00 
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 stół operacyjny Alphaclassic Pro – 122 843,15 

 aparat USG Philips Affiniti 50 – 100 323,99  (raty do 

2022 roku) 

 stanowisko Draeger Resucsitaire 8000 – 75 600,00 

 aparat do znieczulania ER-46002511 – 58 320,00 

 fiberoskop – 46 662,93 

 lampa operacyjna – 39 333,60 

 pompa strzykawkowa (12 sztuk) – 38 880,00 (raty do 

2025 roku) 

 dezynfektor Erlen WC – 35 100,00 (raty do 2025 roku) 

 centralny system monitorowania – 31 320,00 (raty do 

2025 roku) 

 lampa operacyjna – 29 997,00 

 defibrylator OAiIT – 27 366,17 (raty do 2025 roku) 

 defibrylator O. Wewnętrzny – 27 246,24 

 analizator EPOC system nr 1 – 25 833,60 

 analizator EPOC system nr 2 – 25 833,60 

 stół zabiegowy – 25 288,20 

 iluminator naczyniowy – 23 544,00 

 defibrylator – 22 380,84 (raty do 2025 roku) 

 aparat do ciągłych terapii nerozastępczych – 21 600,00 

 system konwekcyjnego ogrzewania – 21 060,00 (raty 

do 2025 roku) 

 dezynfektor Erlen – 19 980,00 (raty do 2025 roku) 

 spirometr Lungtest 1000 – 19 411,92 

 ssak jezdny Cheiron – 14 385,60 (raty do 2023 roku) 

 wózek transportowy SLIM (5 sztuk) – 65 900,00 

 HolCard 24W Gamma – 12 120,84 
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 kardiomonitor kompaktowy – 12 101,72 

 ssak Basic jezdny – 11 016,00 

 Bilibed lampa do fototerapii – 10 584,00 

- w roku 2018 m.in.: 

 ambulans typu C Mercedes Benz – 503 157,00 (raty do 

2022 roku)  

 aparat USG – 367 600,00 

 myjnia dezynfektor Endoskopia – 149 580,00 

 stanowisko resuscytacyjne – 89 748,00 

 głowica przezprzełykowa – 80 122,00 

 urządzenie Aerosept 500 – 56 580,00 

 aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu – 

47 520,00 

 aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu – 

35 000,00 

 wiertarka i frezarka – 29 916,00 

 dermatom Acculan – 28 915,00 

 lampa do fototerapii (2 sztuki) – 26 244,00  

W latach 2015-2018 w celu usprawnienia pracy szpitala 
wdrożono następujące systemy informatyczne: 

 Enova 365 – system księgowo-kadrowy, 

 RAMS – rejestrator czasu pracy, 

 KS-PPS – podstawowy program świadczeniodawcy, 

 SoftMedica – dokumentacja Poradni Medycyny Pracy 

 rozbudowa systemu Eskulap – kompleksowy, 

wielofunkcyjny system informatyczny przeznaczony dla 

jednostek służby zdrowia. Przeznaczony dla lekarzy, 
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pielęgniarek, rejestratorek, farmaceutów oraz innych 

pracowników szpitala, 

 SWD PRM –  system wspomagania dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego, 

 eZOZ – import plików SWD PRM umożliwiający 

sprawozdawczość do NFZ. 

Zadanie realizowane jest także poprzez realizację projektu 
pn. 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 
Cel projektu: 
Celem projektu jest wyposażenie podmiotów leczniczych  

w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej 

dokumentacji medycznej, zgodnie 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 

Uczestnicy projektu: 
Uczestnikami projektu są 34 podmioty lecznicze - szpitale 
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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: 323 485,70 zł. 
Realizacja projektu przewidziana jest na lata: 2016 - 2019 

Profilaktyka 
zdrowotna 

P 4.2. 
1. 

Organizacja Akademii 
Profilaktyki Zdrowia przy 
Szpitalu Średzkim – wykłady, 
prelekcje, itd.  

W  latach 2015-2018 zadanie nie było realizowane, rozpoczęcie 
realizacji planowane jest od 2019 roku. 

- 

 2. 

Promowanie oddziału 
ginekologiczno- położniczego 
w Szpitalu Średzkim, m. in. 
poprzez szkołę rodzenia 

W latach 2016 – 2018 badania i akcje profilaktyczne 
przeznaczone dla osób dorosłych realizowano w formule 
„Białych Miasteczek” podczas imprez masowych 
organizowanych przez Gminę oraz Powiat (Dni Powiatu 
Średzkiego). W 2018 roku przeprowadzono bezpłatne akcje 
profilaktyczne pn.: „Przygotuj się na lato”/„Lato trwa” – 
diagnostyka znamion wraz z możliwością jednoczesnego 
wycięcia. 

2016 – zorganizowano 7 
„Białych Miasteczek” na 
terenie Powiatu Średzkiego. 
W akcji udział wzięło około 
500 osób. 
2017 – zorganizowano 5 
„Białych Miasteczek” na 
terenie Powiatu Średzkiego. 
W akcji udział wzięło około 
350 osób. 
2018 – zorganizowano 4 
„Białe Miasteczka” na 
terenie Powiatu Średzkiego. 
W akcji udział wzięło około 
280 osób. Akcja 
profilaktyczna „Przygotuj się 
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na lato”/„Lato trwa” odbyła 
się sześciokrotnie. W akcji 
udział wzięło około 180 
osób.  

 3. 
Badania i akcje profilaktyczne 
dla dorosłych 

W latach 2016 – 2018 badania i akcje profilaktyczne 
przeznaczone dla osób dorosłych szpital realizował w formule 
„Białych Miasteczek” podczas imprez masowych 
organizowanych przez Gminę oraz Powiat. W 2018 roku 
przeprowadzono bezpłatne akcje profilaktyczne pn.: „Przygotuj 
się na lato”/„Lato trwa” – diagnostyka znamion wraz  
z możliwością jednoczesnego wycięcia. 
 
Ponadto Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 
organizował: 
2015 r.  
1. Badania mammograficzne (dla kobiet w wieku 50-69 lat 
badanie bezpłatne, dla kobiet w wieku 49 lat  powyżej 70 r.ż. 
badanie częściowo płatne – współfinansowane przez Powiat 
Średzki). 
2. Badania profilaktyczne na obecność krwi utajonej w kale dla 
kobiet i mężczyzn od 50 roku życia. 
3. Badania profilaktyczne na oznaczenie poziomu PSA  
w ramach profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego 
skierowane dla mężczyzn od 50 roku życia. 
4. Program profilaktyki schorzeń układu oddechowego dla 
mężczyzn i kobiet powyżej 18 roku życia. 
 
 
2016 r. 
1. Badania mammograficzne (dla kobiet w wieku 50-69 lat 
badanie bezpłatne, dla kobiet w wieku 49 lat  powyżej 70 r.ż. 
badanie częściowo płatne – współfinansowane przez Powiat 
Średzki). 

2016 – zorganizowano 7 
„Białych Miasteczek” na 
terenie Powiatu Średzkiego. 
W akcji udział wzięło około 
500 osób. 
2017 – zorganizowano 5 
„Białych Miasteczek” na 
terenie Powiatu Średzkiego. 
W akcji udział wzięło około 
350 osób. 
2018 – zorganizowano 4 
„Białe Miasteczka” na 
terenie Powiatu Średzkiego. 
W akcji udział wzięło około 
280 osób. Akcja 
profilaktyczna „Przygotuj się 
na lato”/„Lato trwa” odbyła 
się sześciokrotnie. W akcji 
udział wzięło około 180 
osób.  
1. Z badań skorzystało 345 
kobiet, dla 54 pań było to 
badanie częściowo 
odpłatne. 
2. Z badań skorzystało 215 
osób. 
3. Z badań skorzystało 115 
mężczyzn. 
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2. Badania profilaktyczne na obecność krwi utajonej w kale dla 
kobiet i mężczyzn od 50 roku życia. 
3. Badania profilaktyczne na oznaczenie poziomu PSA  
w ramach profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego 
skierowane dla mężczyzn od 50 roku życia. 
4. Program profilaktyki schorzeń układu oddechowego dla 
mężczyzn i kobiet powyżej 18 roku życia. 
 
 
5. Badanie zawartości cukru we krwi przeprowadzone podczas 
Dni Powiatu Średzkiego. 
 
2017 r. 
1. Badania mammograficzne (dla kobiet w wieku 50-69 lat 
badanie bezpłatne, dla kobiet w wieku 49 lat  powyżej 70 r.ż. 
badanie częściowo płatne – współfinansowane przez Powiat 
Średzki). 
2. Badania profilaktyczne na obecność krwi utajonej w kale dla 
kobiet i mężczyzn od 50 roku życia. 
3. Badania profilaktyczne na oznaczenie poziomu PSA  
w ramach profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego 
skierowane dla mężczyzn od 50 roku życia. 
4. Program profilaktyki schorzeń układu oddechowego dla 
mężczyzn i kobiet powyżej 18 roku życia. 
 
 
5. Badanie zawartości cukru we krwi przeprowadzone podczas 
Dni Powiatu Średzkiego. 
 
2018 r. 
1. Badania mammograficzne (dla kobiet w wieku 50-69 lat 
badanie bezpłatne). 
2. Badania profilaktyczne na obecność krwi utajonej w kale dla 

4.Z badań spirometrycznych 
skorzystały 83 osoby, a z 
badań RTG klatki piersiowej 
skorzystały 134 osoby. 
 
1. Z badań skorzystały 304 
kobiety, dla 90 pań było to 
badanie częściowo 
odpłatne. 
2. Z badań skorzystało 188 
osób. 
3. Z badań skorzystało 150 
mężczyzn. 
 
4.Z badań spirometrycznych 
skorzystało 85 osób, a z 
badań RTG klatki piersiowej 
skorzystało 127 osób. 
5. Z badań skorzystało około 
300 osób. 
 
Badania profilaktyczne: 
1. Z badań skorzystało 380 
kobiet, dla 79 pań było to 
badanie częściowo 
odpłatne. 
2. Z badań skorzystały 203 
osoby. 
3. Z badań skorzystało 104 
mężczyzn. 
 
4.Z badań spirometrycznych 
skorzystały 92 osoby, a z 
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kobiet i mężczyzn od 50 roku życia. 
3. Badania profilaktyczne na oznaczenie poziomu PSA  
w ramach profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego 
skierowane dla mężczyzn od 50 roku życia. 
4. Program profilaktyki schorzeń układu oddechowego dla 
mężczyzn i kobiet powyżej 18 roku życia. 
 

badań RTG klatki piersiowej 
skorzystały 102 osoby. 
5.  Z badań skorzystało 
około 120 osób. 
 
 
1. Z badań skorzystało 289 
kobiet. 
2. Z badań skorzystały 103 
osoby. 
3. Z badań skorzystało 101 
mężczyzn. 
 
4.Z badań spirometrycznych 
skorzystało 86 osób, a z 
badań RTG klatki piersiowej 
skorzystało 106 osób. 

 4. 

Akcje prozdrowotne dla 
młodzieży: 
- działania propagujące 
zdrowy styl życia;  
- działania mające na celu 
zwalczania otyłości i 
promujące zdrowe 
odżywianie; 

Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
realizowano w latach 2017-2018. Zajęcia prowadzone przez 
kierowników/koordynatorów komórek organizacyjnych 
szpitala. 
 
Powiat Średzki wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Środzie Wielkopolskiej był organizatorem:  
 
1. Olimpiady Wiedzy o AIDS, skierowanej do młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu średzkiego Wiedzy o AIDS, 
skierowanej do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
średzkiego. Celem konkursu był wzrost wiedzy o HIV/AIDS. 
 
2.  Konkursu dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego pod 
hasłem „Nie daj szansy AIDS”. Celem konkursu było 

2017 – 2 spotkania 
2018 – 5 spotkań 
 
 
 
1.  Konkurs skierowany do 
uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych 
powiatu średzkiego. 
 
2. Konkurs skierowany dla 
uczniów III klas szkół 
gimnazjalnych oraz uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych 
województwa 
wielkopolskiego. 
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propagowanie wiedzy o drogach zakażenia HIV oraz wskazanie 
na bezpieczne zachowania chroniące przed zakażeniem HIV. 

 5. 

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom: 
- działania skierowane dla 
uczniów, nauczycieli i 
pedagogów szkolnych na 
temat przeciwdziałania 
uzależnieniom 

W roku 2018 zorganizowano spotkania dla uczniów szkół 
średnich dotyczące etyki, przeciwdziałania uzależnieniom oraz 
zdrowemu stylowi życia. Spotkania odbyły się na terenie 
szpitala. 
 
Powiat Średzki wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Środzie Wielkopolskiej był organizatorem: 
1. Konkursu „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. Celem 
konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat 
negatywnych skutków palenia tytoniu oraz promowanie 
niepalenia papierosów. 
 
 
 

2018 – 2 spotkania 
 
 
 
 
1. Konkurs skierowany do 
uczniów klas V szkół 
podstawowych powiatu 
średzkiego. 

 6. 
Krzewienie idei honorowego 
krwiodawstwa  

Po adaptacji pomieszczeń dnia 11 kwietnia 2017 roku otwarto 
stacjonarny punkt krwiodawstwa. Kwota przeznaczona na 
realizację zadania wyniosła 125 693,91 złotych. 
 
Powiat Średzki wspierał działania Oddziału Rejonowego PCK w 
Środzie Wielkopolskiej poprzez finansowanie zakupu medali i 
nagród dla zasłużonych krwiodawców.  

2017 – stacjonarny punkt 
krwiodawstwa 

 7. 
Inicjatywy senioralne: 
aktywny senior, wiedza i 
zdrowia 

Realizacja działania planowana na lata 2019-2024 - 

 8. 

Miasto Zdrowia: 
monitorowanie pacjentów z 
wykorzystywaniem nowych 
technologii 

Realizacja zadania rozpocznie się w 2019 roku. W dniu 25 
marca 2019 roku zostanie podpisana umowa pomiędzy 
Szpitalem, Gminą a firmą Comarch na nieodpłatne korzystanie 
z holterów CardioVest umożliwiających bezprzewodową 

-  



Monitorowanie realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Średzkiego 2015 – 2024” 

 

54 
Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 

 

diagnostykę i nadzór pacjentów ze schorzeniami 
kardiologicznymi. Szpital planuje pozyskać 10 sztuk 
bezprzewodowych urządzeń monitorujących CardioVest. 

 

 

V. CEL STRATEGICZNY 5. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 

 
PROJEKT / NAZWA / 

NR 
DZ. 
NR 

DZIAŁANIE / NAZWA REALIZACJA W LATACH 2015 - 2018  
WSKAŹNIKI/ W PODZIALE 

NA LATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzmacnianie 
efektywności 

1. 

Stałe wzmacnianie i 
doskonalenie systemu usług 
rynku pracy zgodnie z 
normami 

W celu stałego wzmacniania i doskonalenia systemu usług 
rynku pracy zgodnie z normami co roku dokonuje się przeglądu 
obowiązujących w PUP regulaminów i zarządzeń oraz 
dostosowuje się je do obowiązujących przepisów. 
 

Bieżący przegląd 
regulaminów i zarządzeń  

2. 
Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych pracowników 
PUP 

Wszyscy pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie 

Wielkopolskiej na bieżąco biorą udział w różnych formach 

szkoleń, które pozwalają im uzyskać i uzupełniać wiedzę, 

umiejętności i  kwalifikacje zawodowe. Pozwala to na 

prawidłową realizację zadań wynikających z ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kadra kierownicza, 

pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjalista do spraw 

rozwoju zawodowego – pełniący funkcję doradców klienta, 

specjalista do spraw rejestracji, pozostali pracownicy obsługi, 

kilka razy w danym roku biorą udział w wielu szkoleniach, 

warsztatach i ćwiczeniach. Zdobyte wiadomości i umiejętności 

w pełni wykorzystują w pracy związanej z obsługą osób 

bezrobotnych, aby realizować świadczenia usług rynku pracy w 

sposób kompleksowy i profesjonalny. Tematyka szkoleń 

2015 – 48 szkoleń 
2016 – 38 szkoleń 
2017 – 51 szkoleń 
2018 – 73 szkolenia 
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działania 
Powiatowego 
Urzędu Pracy 

P 5.1. 

powiązana jest ściśle z wykonywanymi obowiązkami. 

Pracownicy Urzędu korzystają ze szkoleń organizowanych przez 

wyspecjalizowane w danej tematyce zewnętrzne firmy 

szkolące, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jak 

również organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej. 

W 2018 roku  w szkoleniach w finansowanych z Funduszu 

Pracy pracownicy brali udział 73 razy – wartość szkoleń 

pracowników: 52.555,88 zł. Tematyka szkoleń dotyczyła min.: 

 współpracy w CAZ między doradcami klienta 

instytucjonalnego a doradcami klienta indywidualnego, 

dobór ofert prac, doradca klienta a instrumenty rynku 

pracy, procedury, rozliczanie dokumentacji w systemie, 

 profesjonalizacji pośrednictwa pracy w UP - rekrutacja  

i selekcja w ramach ofert i programów, marketing, badanie 

kompetencji, predyspozycji zawodowych i motywacji 

klienta, 

 nowych metod doradczych w ramach oceny kompetencji  

i predyspozycji zawodowych- rekomendacji zgodnych  

z PRK, Zintegrowanym systemem kwalifikacji,  

 nowych metod pracy doradcy klienta w ramach aktywizacji 

zawodowej osób biernych i długotrwale bezrobotnych,  

z powodu zaburzeń osobowości i zachowań aspołecznych, 

wywiady epizodyczne, dc, testy, case manager, sesje, 

inspiracje, 

 warsztatów z pomocy de minimis udzielanej przez pup, 

 procedur wydawania zezwoleń na pracę sezonową dla 

cudzoziemców, oraz procedur rejestracji oświadczeń  

o powierzeniu cudzoziemcowi pracy – zagadnienia sporne, 
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praktyka, błędy, problemy interpretacyjne, 

 krajowy fundusz szkoleniowy – zasady rozpatrywania 

wniosków i przyznawania środków oraz kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania, priorytety KFS na 2019r., 

 radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym  

w pracy urzędnika, 

 tworzenie, realizacja  i modyfikacja indywidualnego planu 

działania, 

 bony stażowe, zatrudnieniowe, refundacja wynagrodzeń  

 i składek ZUS wg art. 150f – sporządzanie dokumentacji, 

monitorowanie udzielanej pomocy de minimis oraz 

poprawne rozliczanie, 

 rozmowa – kluczowe narzędzie doradcy klienta, 

 umowy w zakresie instrumentów rynku pracy, dotacje, 

refundacje subsydiowane zatrudnienie 

 prawidłowe rozliczanie i realizacja projektów 

finansowanych ze środków EFS POWER, WRPO 

W 2017 roku  w szkoleniach w finansowanych z Funduszu 

Pracy pracownicy brali udział 51 razy – wartość szkoleń 

pracowników: 61.573,92 zł. Tematyka szkoleń dotyczyła min.: 

 aktywizacja klienta biernego zawodowo, narzędzia  

i metody badania i zwiększania motywacji klienta, dobór 

klientów do programów r. p., 

 podwyższanie kompetencji pracowników rejestracji, 

ewidencji i świadczeń w aspekcie Ustawy o promocji  

i dobrej obsługi klienta UP – koordynacja ubezpieczenia 

cudzoziemcy, ochrona danych, kpa, 

 asertywność w praktyce, 
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 dotacje i refundacje FP w aspekcie działań powiatowych 

urzędów pracy, 

 barometr zawodów 2017, 

 klient poniżej 30 r. życia długotrwale bezrobotny o niskich 

kwalifikacjach na rynku pracy – aktywizacja, w tym w 

ramach programów, rekomendacje POWER na 2017, IPD, 

oraz proefektywnościowe formy wsparcia, 

 wskaźniki efektywności w UP- ocena doradcy klienta, 

programy FP i EFS, premie, pojęcie jakości form pomocy, 

obsługa Syriusza a Cesar, analizy MRPiPS, 

W 2016 roku  w szkoleniach w finansowanych z Funduszu 

Pracy pracownicy brali udział 38 razy - – wartość szkoleń 

pracowników: 85.759,37 zł. Tematyka szkoleń dotyczyła min.: 

 realizacja usługi i organizacja szkoleń w 2016 roku, 

programy, POWER, zmiany w pojęciu kwalifikacji i jakości, 

efektywność szkoleń, bazy KFS, umowy trójstronne, 

 nowa wersja metodologii prowadzenia monitoringu 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku 

pracy a oprogramowanie Syriusz Std, 

 praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu  

i modyfikacji w ramach IPD- profilowanie, IPD, katalog form 

pomocy z profilami, zasady aktywizowania osób 

zarejestrowanych w PUP w ramach programów – programy 

specjalne, PAI, 

 poradnictwo zawodowe dla pośredników pracy pełniących 

role doradcy klienta – porada i informacja indywidualna  

i jej ewidencja w Syriusz std, uzasadnienie potrzeby 

doradztwa, diagnoza pogłębiona klienta, metody, narzędzia 

i techniki pracy, 
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 profesjonalny doradca klienta, 

 zadania pracowników UP w myśl ustawy o promocji 

zatrudnienia…, na 2016r. ze szczególnym uwzględnieniem 

aktywizacji i form wsparcia dla osób młodych w wieku 15 -

29 lat i 50+, 

 ipd –główny obowiązek doradcy klienta, planowanie, 

realizacja, monitorowanie, metody pracy i dobór form 

pomocy zgodnie z profilem, zalecenia pokontrolne na 

2016r. 

W 2015 roku  w szkoleniach w finansowanych z Funduszu 

Pracy pracownicy brali udział 48 razy - – wartość szkoleń 

pracowników: 49.869,00 zł. Tematyka szkoleń dotyczyła min.: 

 praktyka w realizacji instrumentów dla klientów poniżej 30 

r. ż, 50+ i osób powracających na rynek pracy oraz metody 

ich skutecznej aktywizacji, 

 współpraca urzędu pracy z organizacjami zatrudnienia  

w ramach działań zleconych, 

 innowacyjna przedsiębiorczość w kształtowaniu lokalnego 

rynku pracy, 

 jak skutecznie wspierać, dobre praktyki w zakresie 

aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+, 

 problematyka zatrudnienia cudzoziemców w działalności 

pup, 

 poradnictwo zawodowe indywidualne w pracy doradcy 

klienta- wykorzystanie informacji zawodowej i porady 

indywidualnej w planowaniu działań, 

 narzędzia do badania kompetencji, 

 nowości w realizacji instrumentów rynku pracy. Realizacja 
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bonów stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych  

i innych dofinasowań pracodawców z pomocą de minimis, 

 nabór wniosków o dofinansowanie projektów 

pozakonkursowych PUP z terenu województwa 

wielkopolskiego, 

 innowacyjny system wsparcia procesu planowania kariery 

edukacyjno – zawodowej. 

 

3. 

Zwiększenie liczby doradców 
klienta w celu sprostania 
wymogom znowelizowanej 
Ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy 

Z uwagi na sytuację kadrową w jednostce i zmniejszające się 
zatrudnienie w liczba doradców klienta pozostała na poziomie z 
roku 2015 – tj. 13 os.  Zwiększenie liczby doradców uzależnione 
jest od środków finansowych. 
 

2015 – 13 doradców 
2016 – 13 doradców 
2017 – 13 doradców 
2018 – 13 doradców 

4. 

Ściślejsze powiązanie 
tematyki kursów oraz 
pozostałych form aktywizacji, 
dofinansowywanych ze 
środków publicznych, z 
aktualnymi potrzebami rynku 
pracy  

W 2015 roku na przełomie października i listopada na zlecenie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej 
przeprowadzono badanie pn. „Dostosowanie kształcenia 
młodzieży do potrzeb średzkiego rynku pracy”. Badanie miało 
na celu wzmocnić racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi, 
lepiej dopasować system kształcenia do potrzeb rynku pracy 
oraz wprowadzić nową jakość w relacjach pomiędzy 
instytucjami rynku pracy a podmiotami gospodarczymi. 
Ponadto co roku kluczowi pracownicy PUP, przedstawiciele 
szkół średnich, pracownicy z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy 
przygotowują Barometr Zawodów, w którym określone zostają 
zawody deficytowe i nadwyżkowe. 
Wszystkie te działania przyczyniają się do ścisłego powiazania 
oferty edukacyjnej oraz kursów oferowanych przez PUP  
w powiecie średzkim. 
 

W latach 2015-2018  
rokrocznie sporządzano 
Barometr Zawodów 
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5. 

Przygotowanie i wdrożenie 
Programu Promocji 
Zatrudnienia oraz Aktywizacji 
Lokalnego Rynku Pracy na 
lata 2015 - 2020 

W 2015 roku został przygotowany i wdrożony Program 
Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 
na lata 2015 – 2020. 
Program definiuje plany i zakreśla kierunki działań władz 
powiatu i podległych mu jednostek, w szczególności 
Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej  
w zakresie polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. 
Intencją dokumentu, poprzez uwzględnienie działań 
przełamujących podziały lokalne i sektorowe, jest stworzenie 
podstaw do zwiększenia efektywności realizacji 
niekwestionowanych priorytetów polityki społeczno-
gospodarczej, jakimi są ograniczenie bezrobocia, wzrost 
zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich. 
Realizacja strategii opiera się na:  

1) Zwiększeniu dostępności informacji i instytucji 

odpowiedzialnych za realizację polityki rynku pracy 

poprzez organizowanie targów pracy.  

2) Aktywizację zawodową młodzieży poprzez: 

- realizację usług i instrumentów aktywizacji 

zawodowej skierowanych do osób młodych, 

- promocję przedsiębiorczości wśród młodzieży, 

- rozwój usług poradnictwa zawodowego i informacji 

zawodowej skierowanej młodzieży, 

- inicjowanie i wspieranie projektów poszukujących 

alternatywnych form wsparcia młodych ludzi we 

wchodzeniu na rynek pracy, finansowanych ze 

środków Unii Europejskiej. 

3) Promocja oraz wspieranie przedsiębiorczości 

poprzez odpowiedni zestaw następujących 

instrumentów: 

2015 – Program Promocji 
Zatrudnienia oraz 
Aktywizacji Lokalnego 
Rynku Pracy na lata 2015-
2020 
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- doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia  

i prowadzenia działalności gospodarczej, 

- jednorazowe dotacje na podjęcie własnej 

działalności gospodarczej doradztwo 

- pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji  

w okresie pierwszych 6 do 12 miesięcy 

4) Aktywizacja zawodowa osób dyskryminowanych na 

rynku pracy poprzez pozyskiwanie środków na 

wspieranie grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy oraz warsztaty aktywizujące, doradztwo oraz 

szkolenia ułatwiające przekwalifikowanie się oraz nabycie 

kompetencji społecznych ułatwiających poszukiwanie 

oraz utrzymanie zatrudnienia. 

 W latach 2015 – 2017 Powiatowy Urząd Pracy realizował ww. 
Program także poprzez organizację konkursu pn. „Pracodawca 
roku, przyjazny stażystom” wraz z patronem honorowym – 
Starostą Średzkim i patronem medialnym – Tygodnikiem 
„Gazeta Średzka”. Celem konkursu było przede wszystkim 
promowanie współpracy pomiędzy pracodawcami  
a Powiatowym Urzędem Pracy. Promocja i wyłonienie 
pracodawców powiatu średzkiego, którzy poprzez aktywną 
współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. 
przyczyniają się do aktywizacji osób bezrobotnych. Powiatowy 
Urząd Pracy na podstawie zgromadzonych  dokumentów 
dokonał analizy Pracodawców z którymi w kolejnych latach 
podpisano umowy stażowe. Z wszystkich Pracodawców co roku 
wyłaniano tych którzy, zatrudnili bezpośrednio po stażu na 
umowy o pracę. Informacje o uruchomieniu, przebiegu  
i zakończeniu konkursu dostępne były w siedzibie Powiatowego 
Urzędu Pracy oraz publikowane na łamach „Gazety Średzkiej”. 
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Głosować mógł każdy mieszkaniec powiatu średzkiego, który 
wypełnił poprawnie kupon konkursowy zamieszczany  
w „Gazecie Średzkiej”. 

Poprawa warunków 
lokalowych 

Powiatowego 
Urzędu Pracy 

P 5.2. 

1. 

Poprawa warunków 
lokalowych PUP w celu 
wyodrębnienia stanowisk 
pracy - zapewnienie 
"intymności" klientom 

W celu poprawy warunków lokalowych, służących 
obsłudze osób bezrobotnych, wykonano szereg prac, 
które miały bezpośredni wpływ na jakość świadczonych 
usług w PUP w Środzie Wielkopolskiej m.in.: w 2016 r. 
wykonano prace remontowe polegające na wymianie 
wykładziny oraz malowaniu ścian i sufitu w 3 pomieszczenia 
biurowych i korytarzu urzędu natomiast w 2018 r. zakupiono 
konieczne wyposażenie służące klientom Urzędu:  ławki – 6 
szt., krzesła – 2 szt., stoły -2 szt. Ze względu na 
niewystarczające środki finansowe nie udało się dokonać zmian 
mających na celu zapewnienie większej „intymności” klientom. 
Wartość prac remontowych i zakupu wyposażenia:  
2016 r. – 5.716,30 zł 
2018 r. – 7.735,76 zł 

2016 – modernizacja 3 
pomieszczeń PUP 
2018 – zakup wyposażenia 
dla klientów PUP: 
- ławki 6 szt. 
- krzesła 2 szt. 
- stoły 2 szt. 

2. 
Instalacja klimatyzacji w 
siedzibie PUP 

W latach 2015-2018 zadanie nie było realizowane, ze względu 
na brak środków w budżecie. 

- 

3. 

Termomodernizacja budynku 
PUP (wraz ze stolarką 
drzwiową, częściowo 
okienną, dachem i wymianą 
ogrzewania) 

W celu realizacji działania podjęto następujące czynności: 

2015 r.: 

1. Zakupiono drzwi wewnętrzne do pomieszczeń 

biurowych – 2 szt. – wartość: 2.653,11 zł 

2016 r.: 

1. Modernizacja kominów wentylacyjnych – wartość: 

9.225,00 zł 

2. Modernizacja wentylacji wywiewnej – wartość: 

3.357,90 zł 

2015 – drzwi wewnętrzne – 
2 szt. 
2016 – modernizacja 
kominów wentylacyjnych 
- modernizacja wentylacji 
wywiewnej 
2017 – okno – 1 szt. 
- drzwi wewnętrzne -1 szt. 
2018 – drzwi wewnętrzne – 
2 szt. 
- modernizacja części 
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2017 r.: 

1. Zakupiono: 

 okno – 1 szt.  

 drzwi wewnętrzne do pomieszczenia 

biurowego– 1 szt. 

Łączna wartość nakładów: 3.357,81 zł 

2018 r.: 

1. Zakupiono drzwi wewnętrzne – 2 szt. 

2. Wymieniono części centralnego ogrzewania. 

Łączna wartość nakładów: 6.115,86 zł 

 

centralnego ogrzewania 

Współpraca Powiatu 
z gminami w 
pozyskiwaniu 
inwestorów i 

aktywizowaniu osób 
bezrobotnych 

P 5.3. 

1. 

Współpraca z gminami w 
zakresie opracowania 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego w celu 
przygotowania terenów 
inwestycyjnych i pozyskania 
inwestorów, którzy po 
realizacji inwestycji 
zaktywizują rynek pracy.    

Do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska złożone zostały 
wnioski o: dokonanie zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dokonanie 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz o opracowanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie planów dla 
gruntów dotychczas nieobjętych planami oraz dokonanie 
przedmiotowych zmian studium oraz planów pozwoli na 
opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego z parametrami korzystnymi dla zrealizowania 
inwestycji. 
 

 

2015-2018 – 4 wnioski o 
zmiany w dokumentach 
planistycznych Gminy Środa 
Wielkopolska  

2. 
Wspólna promocja 
inwestycyjna na targach 
(przez Powiat i gminy)  

W 2017 opracowano i wydrukowano 500 szt. folderów (602,38 
zł) z ofertą inwestycyjną gruntów Powiatu Średzkiego. W 2018 
zlecono przygotowanie spotu reklamowego dotyczącego oferty 
inwestycyjnej, który był prezentowany na telebimie przy 
skrzyżowaniu DW432 i DK11 (39.706,00 zł). Foldery były 
kolportowane w urzędach gmin na terenie powiatu średzkiego.  
Łączna wartość nakładów: 40.308,38 zł. 

2017 – 500 szt. folderów 
2018 – spot reklamowy na 
telebim 
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3. 

Współpraca Powiatu z 
gminami w sferze oświaty 
(ciągłość nauczania języków 
obcych, poradnictwo 
zawodowe, itd.) 

Realizacja zadania tożsama z realizacja projektu P 2.6 – 
działanie 5.  

- 

4. 
Promocja kształcenia 
ustawicznego 

Dni Otwarte Szkół – w latach 2015-2018 rokrocznie szkoły 
średnie, których organem prowadzącym jest Powiat Średzki 
organizowały Dni Otwarte poszczególnych szkół, podczas 
których prezentowano ofertę poszczególnych jednostek, 
zachęcając młodzież kończącą gimnazja i szkoły podstawowe 
do kontynuacji nauki szkołach średnich na terenie powiatu. 

2015 – 3 imprezy 
2016 – 3 imprezy 
2017 – 3 imprezy 
2018 – 3 imprezy 

5. 
Zmiana granic 
administracyjnych 

W 2018 roku Gmina Środa Wielkopolska na wniosek Powiatu 
Średzkiego dokonała zmiany granic administracyjnych Miasta 
Środa Wielkopolska, co pozwoliło na włączenie terenów 
inwestycyjnych (394,39 ha) stanowiących własność Powiatu 
Średzkiego do Miasta Środa Wielkopolska. 

2018 – zmiana granic miasta 
Środa Wielkopolska (394,39 
ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monitorowanie realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Średzkiego 2015 – 2024” 

 

65 
Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 

 

VI. CEL STRATEGICZNY 6. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO  
I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 

 
PROJEKT / NAZWA / 

NR 
DZ. 
NR 

DZIAŁANIE / NAZWA REALIZACJA W LATACH 2015 - 2018  
WSKAŹNIKI/ W PODZIALE 

NA LATA 

Ochrona dziedzictwa 
kulturowego 

P 6.1. 

1. 

Koordynacja Szlaku 
Piastowskiego na terenie 
województwa 
wielkopolskiego  

Przedstawiciel Powiatu Średzkiego uczestniczył regularnie  
w obradach Walnych Zebrań Członków Klastra Turystycznego 
„Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, na których omawiano plan 
finansowy klastra oraz bieżące kierunki rozwoju szklaku, 
działania na terenie poszczególnych obiektów. 
W ramach wspólnych działań klastra (wydarzenie Weekend na 
Szlaku Piastowskim) na terenie Rezerwatu Archeologicznego  
w Gieczu odbywały się eventy, warsztaty dla mieszkańców 
Powiatu Średzkiego, inscenizacje finansowane ze środków 
klastra. 

Od 2015 – członkostwo 
Powiatu Średzkiego w 
Klastrze Turystycznym Szlak 
Piastowski 

2. 

Poprawa infrastruktury 
kolejki wąskotorowej, m.in.: 

 remont parowozu (ok. 
0,5 mln zł) 

 rewitalizacja wagonów 

 remont torowiska 

 rewitalizacja dworca i 
parowozowni w 
Środzie Wlkp. 
 

23.07.2015 r. RPŚ Uchwałą Nr XII/62/2015 określiła tryb  
i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 13.10.2015 r. ZPŚ 
zawarł umowę z Towarzystwem Przyjaciół Kolejki Średzkiej 
„Bana” z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w sprawie realizacji 
zadania publicznego w 2015 r., polegającego na 
„Przygotowaniu Średzkiej Kolei Powiatowej do wznowienia 
ruchu turystycznego na linii kolei wąskotorowej Środa 
Wielkopolska – Zaniemyśl”. Środki finansowe przeznaczone 
przez Powiat na realizację zadania w wysokości 70.000 zł. 
zostały przeznaczone na: zakup materiałów do konserwacji 
taboru, oględziny budowlane, bieżące utrzymanie (zakup 
opału, paliwa, koszty transportu kotła itp.), naprawę wagonu, 
naprawę torowiska, zatrudnienie osób realizujących zadanie. 
Wkład własny Inicjatora w realizację ww. zadania publicznego 
został zrealizowany w formie pracy ich członków w ilości 1.000 

W 2015 r. przekazano środki 
w wysokości 70.000 zł.  
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rbg o wartości 15.000 zł.  
20.11.2015 r. ŻPŚ uchwałą nr 141/2015 ogłosił Otwarty 
Konkurs Ofert  na realizację zadań publicznych w powiecie 
średzkim w 2016 r. dla organizacji pozarządowych i podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego na zadanie 
m.in. z zakresu turystki i krajoznawstwa. ZPŚ uchwałą nr 
157/2015 z dnia 17.12.2015 r. rozstrzygnął ww. konkurs 
przyznając Towarzystwu Przyjaciół Kolejki Średzkiej BANA na 
zadanie pn: „Utrzymanie Średzkiej Kolei Powiatowej w 2016 
roku” dotację w kwocie 195.500 zł.  
23.01.2017 r. ZPŚ Uchwałą nr 352/2017 ogłosił Otwarty 
Konkurs Ofert  na realizację zadań publicznych w powiecie 
średzkim dla organizacji pozarządowych i podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego na zadanie 
m.in. z zakresu turystki i krajoznawstwa. ZPŚ uchwałą nr 
370/2017 z dnia 20.02.2017 r. rozstrzygnął ww. konkurs 
przyznając Towarzystwu Przyjaciół Kolejki Średzkiej BANA na 
zadanie pn: „Kolej na Wyspę” dotację w kwocie 140.400 zł.  
Natomiast 25.07.2017 r. ZPŚ Uchwałą nr 441/2017 ogłosił 
Otwarty Konkurs Ofert  na realizację zadań publicznych  
w powiecie średzkim dla organizacji pozarządowych  
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 
zadanie z zakresu turystki i krajoznawstwa. ZPŚ uchwałą nr 
455/2017 z dnia 22.08.2017 r. rozstrzygnął ww. konkurs 
przyznając Towarzystwu Przyjaciół Kolejki Średzkiej BANA na 
zadanie pn.: „Jesień z Kolejką” dotację w kwocie 150.000 zł.  
2018 r.  
15.05.2018 r. ZPŚ Uchwałą nr 659/2018 ogłosił Otwarty 
Konkurs Ofert  na realizację zadania publicznego w powiecie 
średzkim dla organizacji pozarządowych i podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego na zadanie  
z zakresu turystki i krajoznawstwa. ZPŚ uchwałą nr 699/2018  
z dnia 27.06.2018 r. rozstrzygnął ww. konkurs przyznając 

 
W 2016 r. przekazano środki 
w wysokości 195.500 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
W 2017 r. przekazano środki 
w wysokości 290.400 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 2018 r. przekazano środki 
w wysokości 300.000 zł. 
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Towarzystwu Przyjaciół Kolejki Średzkiej BANA na zadanie pn.: 
„Nostalgia za parą” dotację w kwocie 150.000 zł.  
3.01.2018 r. ZPŚ Uchwałą nr 550/2018 ogłosił Otwarty Konkurs 
Ofert  na realizację zadania publicznego w powiecie średzkim 
dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego na zadanie z zakresu turystki  
i krajoznawstwa. ZPŚ uchwałą nr 564/2018 z dnia 31.01.2018 r. 
rozstrzygnął ww. konkurs przyznając Towarzystwu Przyjaciół 
Kolejki Średzkiej BANA na zadanie pn.: „Wiosna z kolejką” 
dotację w kwocie 150.000 zł.  
 
Dokonano remontu parowozu (naprawa kotła parowozu Px48) 
za łączną kwotę 151.290 zł brutto  
 
Dokonano remontu torowiska w zakresie wymiany 1410 sztuk 
podkładów kolejowych. 

3. 
Wspieranie przez Powiat 
różnych form ochrony 
zabytków i dóbr kultury 

Powiat Średzki udzielił w latach 2015 – 2018 wsparcia 
finansowego kościołom w postaci dotacji na realizację zadania 
w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla 
zabytków, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących 
własnością Powiatu Średzkiego.  
 
W roku 2015 udzielono dotacji na łączną kwotę - 62 000 zł: 
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Dębnie 
na montaż instalacji pożaru (5 000 zł), 
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Zaniemyślu 
na wymianę podłóg w prezbiterium (5 000 zł), 
3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Nowym Mieście 
na impregnację więźby dachowej (5 000 zł), 
4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela  
w Grodziszczku na prace konserwacyjne pokrycia dachu (5 000 
zł) 

2015 r. – dotacji udzielono 8 
parafiom. 
2016 r. – dotacji udzielono 5 
parafiom. 
2017 r. – dotacji udzielono 6 
parafiom. 
2018 r. – dotacji udzielono 5 
parafiom. 
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5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Mącznikach 
na prace konserwatorskie polichromii północnej ściany 
prezbiterium (5 000 zł), 
6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Jadwigi Śląskiej w Mądrem na 
prace konserwatorskie zachodniej elewacji kościoła (5 000 zł), 
7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela  
w Murzynowie Kościelnym na prace konserwatorskie przy 
ołtarzu (27 000 zł), 
8. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie 
Wielkopolskiej (5 000 zł). 
 
W roku 2016 udzielono dotacji na łączną kwotę – 122 000 zł: 
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Zaniemyślu 
na wymianę podłogi (10 000 zł), 
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela  
w Murzynowie Kościelnym na impregnację dachu i ścian 
kościoła (47 000 zł), 
3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi w Mądrem na 
wymianę fug (10 000 zł), 
4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Nowym Mieście 
na zasypanie pach keramzytem (5 000 zł), 
5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie 
Wielkopolskiej na remont ogrodzenia (50 000 zł). 
 
W roku 2017 udzielono dotacji na łączną kwotę – 141 000 zł: 
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Jana Chrzciciela w Murzynowie 
Kościelnym na konserwację rozet (60 500 zł), 
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Zaniemyślu 
na konserwację obrazu (10 000 zł), 
3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała w Winnej Górze 
na konserwację obrazu (3 000 zł), 
4. Parafia rzymskokatolicka pw. Jana Chrzciciela w Murzynowie 
Kościelnym na konserwację polichromii (26 000 zł),  
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5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Śnieciskach na 
remont zabytkowej dzwonnicy (15 000 zł), 
6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem 
na konserwację prospektu organowego (26 500 zł). 
 
W roku 2018 udzielono dotacji na kwotę - 204 080,49 zł: 
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Śnieciskach na 
konserwację pokrycia dachu (19 352,73 zł), 
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela  
w Murzynowie Kościelnym na konserwację prospektu 
organowego (54 088,76 zł), 
3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem 
na konserwację prospektu organowego (55 639 zł), 
4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie 
Wielkopolskiej na remont elewacji (65 000 zł), 
5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela  
w Murzynowie Kościelnym na konserwację dzwonów (10 000 
zł). 

4. 

Zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej zabytkowej 
Wyspy Edwarda, m.in:  

 

 przywrócenie połączenia 
mostowego łączącego 
wyspę ze stałym lądem,  

 

 

 

 wykonanie zadaszenia 
nad utwardzonym 
terenem, przeznaczonym 
na organizację imprez 
tanecznych (zadaszenie 

 
 2017 - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. 
„Renowacja zabytkowej Średzkiej Kolei Powiatowej oraz 
adaptacja na cele kulturalne Wyspy Edwarda w Zaniemyślu” 
(WRPO 2014+, działanie 4.4 - zachowanie, ochrona, 
promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego). 
Wartość projektu: 3.357 706,94 zł. Projekt nie uzyskał 
dofinansowania. 
 
2017 r. (PCR Sp. z o.o.): 
- zakup i instalacja pływaków (pontonów) – 139.000 zł 
- zakup i instalacja dodatkowych pływaków (szerokość pomostu 
zwiększono do 3 pływaków) – 40.330,00 zł 
Łączne nakłady:   179.330,00 zł  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 r.: 
- 1 szt. pomostu łączącego 
Wyspę Edwarda ze stałym 
lądem 
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wykonane będzie z 
drewna w formie wiaty,) 
oraz odtworzenie ścieżek 
w zachodniej części 
wyspy – ścieżki zostaną 
odtworzone zgodnie z ich 
historycznym układem, 
docelowo będą również 
utwardzone. 
 

 posadowienie 
drewnianego placu zabaw 
wyglądem nawiązującego 
do statku pirackiego 
(hrabia Edward Raczyński 
organizował tzw. Bitwy 
Morskie na jeziorze) 
 

 posadowienie urządzeń  
fitness/ siłowni 
plenerowych 

 zakup sprzętów wodnych 
typu stateczek dla 12 
osób, kajaki i rowerki 
wodne 

 dla zapewnienia 
transportu dla turystów i 
połączenia tych dwóch 
atrakcji turystycznych 
planowany jest także 
zakup kolejki na kołach 
(takiej jak w zoo w 
Poznaniu), która będzie 

Odtworzono historyczny układ ścieżek na wyspie, 
uporządkowano je  oraz utwardzono tłuczniem – zrealizowano 
ze środków Gminy Zaniemyśl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 r. – (PCR) 
- wyrównanie terenu, wysypanie piaskiem oraz instalacja 
pierwszych urządzeń rekreacyjnych dla dzieci – 16.260,16 zł 
2017 r. – (PCR) 
- zakup i instalacja urządzeń dla dzieci, w formie statku 
pirackiego – 32.520,33 zł 
 
 
Działanie nie było realizowane ze względu na brak środków 
 w budżecie. 
 
Działanie nie było realizowane ze względu na brak środków  
w budżecie. 
 
 
 
Działanie nie było realizowane ze względu na brak środków  
w budżecie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 r.: 
- 1 szt. plac zabaw  na 
Wyspie 
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kursowała pomiędzy 
stacją kolejki 
wąskotorowej a promem 
lub połączeniem 
mostowym łączącym 
wyspę z lądem.  

Ochrona środowiska 
naturalnego 

P 6.2. 
1. 

Organizacja i prowadzenie 
akcji informacyjno – 
edukacyjnych dla 
mieszkańców powiatu w 
ramach funkcjonowania 
Centrum Edukacji 
Ekologicznej 
 

Rok 2015 
- Nasadzenia drzew i krzewów z okazji Dnia Ziemi (147 szt.); 
- Koordynowanie Akcją Sprzątanie Świata na terenie  powiatu 
średzkiego; 
- Współorganizowanie konkursu przyrodniczego w szkołach; 
-Współorganizowanie konkursu dotyczący wędkowania              
z okazji 70- lecia PZW Środa Wlkp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2016 
- Edukacja ekologiczna pn. „Kampania edukacyjna w zakresie 
gospodarki niskoemisyjnej prowadzonej przez Powiat Średzki” 
Zorganizowanie gry miejskiej dla młodzieży, konferencji, 
przeprowadzenie warsztatów w szkołach i przedszkolach; 
 
 
 
-  Współorganizowanie konkursów przyrodniczych w szkołach; 
 
- Koordynowanie Akcją Sprzątanie Świata na terenie  powiatu 
średzkiego; 

Rok 2015 
- zakup drzew i krzewów do 
szkół z okazji Dnia Ziemi 
(147 szt.)  koszt 1.164 zł; 
środki własne 
- zakup worków i rękawic na 
sprzątanie świata koszt          
616,54 zł; środki własne 
- zakup nagród na konkurs 
przyrodniczy organizowany 
przez LO koszt 108,95 zł; 
środki własne 
- zakup nagród na konkurs 
dotyczący wędkowania z 
okazji 70- lecia PZW Środa 
Wlkp. koszt 600 zł środki 
własne 
 
- zakup nagród, materiały 
promocyjne, materiały 
plastyczne, wynagrodzenie 
prowadzących warsztaty 
koszt 25 000 zł dotacja z 
WFOŚiGW w Poznaniu. 
 
- zakup nagród na konkurs 
przyrodniczy organizowany 
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- Zorganizowanie szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej. 
 
 
 
 
Rok 2017 
Nasadzenia drzew i krzewów z okazji Dnia Ziemi (65 szt.); 
 
 
- Koordynowanie Akcją Sprzątanie Świata na terenie  powiatu 
średzkiego; 
- Współorganizowanie konkursu przyrodniczego w szkołach. 
 
 
 
 
Rok 2018 
- Z okazji Dnia Ziemi współorganizowano wycieczki edukacyjne 
warsztaty w Ośrodku Edukacji Leśnej w Czeszewie; 
- Koordynowanie Akcją Sprzątanie Świata na terenie  powiatu 
średzkiego; 
- Działania edukacyjne kształtujące postawę proekologiczną 
wśród młodzieży w wieku podstawowym  
i ponadpodstawowym na terenie powiatu średzkiego pn. 
„Powietrze takie masz-jak o nie dbasz” 
 
 
 
 

przez LO i CKZiU koszt 
242,90 zł; środki własne 
- zakup worków i rękawic na 
Sprzątanie świata koszt 
706,27 zł; środki własne 
- koszt szkolenia 6 800 zł 
Środki własne 
 
- koszt zakupu drzew  
i krzewów 2 250 zł; środki 
własne 
- koszt 723,04 zł środki 
własne 
-zakup nagród na konkurs 
przyrodniczy organizowany 
przez LO i CKZiU koszt 
344,92 zł; środki własne 
 
- koszt wycieczki 450 zł 
środki własne 
 
- koszt 723,04 zł środki 
własne 
 
- zakup nagród, materiały 
promocyjne, materiały 
plastyczne, wynagrodzenie 
prowadzących warsztaty 
koszt 25 735,73 zł (dotacja  
z WFOŚiGW w Poznaniu – 
17 756,71 zł oraz środki 
własne – 7 979,02 zł). 
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VII. CEL STRATEGICZNY 7. INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI POWIATU,  
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 

 
PROJEKT / NAZWA / 

NR 
DZ. 
NR 

DZIAŁANIE / NAZWA REALIZACJA W LATACH 2015 - 2018  
WSKAŹNIKI/ W PODZIALE 

NA LATA 

Integracja 
społeczności 

powiatu poprzez 
wspólne inicjatywy 

w sferze kultury 
P 7.1. 

1. 

Organizacja 
ogólnopowiatowych imprez, 
konkursów, konferencji i 
zajęć o charakterze 
kulturalnym 

W latach 2016  - 2018  Powiat Średzki brał udział  
w ogólnopolskiej akcji  „Narodowe Czytanie” , zainicjowanej 
przez prezydenta RP, mającej na celu popularyzację 
najwybitniejszych dzieł polskiej literatury.   
 
W roku 2016 finał odbył się w dniu 3 września. Czytano „Quo 
Vadis” Henryka Sienkiewicza.  
 
W roku 2017 finał odbył się w dniu 2 września. Czytano 
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Na organizację imprezy 
wydatkowano ze środków budżetu kwotę 3 374,90 zł 
 
W roku 2018 finał odbył się w dniu 8 września. Czytano 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Na organizację imprezy 
wydatkowano ze środków budżetu Powiatu kwotę 2 647,50 zł. 
 
Powiat Średzki był także organizatorem Międzypowiatowego 
Przeglądu Talentów Muzycznych im. Danieli Kraus-Burzyńskiej, 
skierowanym do uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. Przedmiotem przeglądu było wykonanie 
utworów z repertuaru muzyki poważnej różnych epok na 
wybranym przez siebie instrumencie. 
28.11.2015 r. – XVI Międzypowiatowy Przegląd Talentów 
Muzycznych – wydatkowano kwotę 5.389,09 zł 
26.11.2016 r. – XVII Międzypowiatowy Przegląd Talentów 
Muzycznych – wydatkowano kwotę 4.820,00 zł 
26.11.2017 r. – XVIII Międzypowiatowy Przegląd Talentów 

2017 r. – wydatkowano 
kwotę 3 374,90 zł. 
2018 r.- wydatkowano 
kwotę 2 647,50 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 r. – wydatkowano 
kwotę 5.389,09 zł 
2016 r. – wydatkowano 
kwotę 4.820,00 zł 
2017 r. – wydatkowano 
kwotę 5.051,75 zł 
2018 r. – wydatkowano 
kwotę 5.704,27 zł 
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Muzycznych – wydatkowano kwotę 5.051,75 zł 
08.12.2018 r. – XIX Międzypowiatowy Przegląd Talentów 
Muzycznych – wydatkowano kwotę 5.704,27 zł 
 

2. 
Wspólne wydawnictwa – we 
współpracy Powiatu i gmin 

W latach 2015-2017 zadanie nie było realizowane ze względu 
na brak środków w budżecie 
W 2018  Powiat Średzki współfinansował (razem z Gminą Środa 
Wlkp.) wydanie następujących publikacji: 
- „Kolegiata w Środzie Wielkopolskiej” (B.Urbańska) – 75 szt., - 
10.000 zł  
- „Generał Jan Henryk Dąbrowski. 1755-1818. W 200 rocznicę 
śmierci” (pod red. W. Molika) – 100 sz. – wartość: 10.000 zł 

2018 – 175 szt. publikacji 

3. 

Wspieranie przez Powiat 
różnych form działalności 
artystycznej na terenie całego 
powiatu 

10.02.2015 r. Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą Nr 28/2015  
ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych 
w powiecie średzkim dla organizacji pozarządowych  
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  
na zadania m.in. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego. Średzkie Towarzystwo 
Kulturalne w ramach konkursu otrzymało kwotę 2.500 zł.  
na realizację zadania publicznego pn.: „Przegląd filmów 
krótkometrażowych”, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Nowomiejskiej w ramach konkursu otrzymało kwotę 2.500 zł. 
na realizację zadania pn.: „Gardłoryki”. 
 
01.02.2016 r. Zarząd Powiatu Średzkiego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie postanowił zlecić realizację zadań publicznych 
w ramach trybu małych zleceń następującym organizacjom 
pozarządowym: 
- Średzkiemu Towarzystwu Kulturalnemu realizację zadania  
pn.: „Przegląd filmów krótkometrażowych” w kwocie 3.000 zł., 
- Średzkiemu Towarzystwu Kulturalnemu realizację zadania  

2015 r. wsparto organizację 
2 imprez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 r. wsparto organizację 
3 imprez.  
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pn.: „Zorganizowanie wystawy paramentów (przedmiotów 
liturgicznych) znajdujących się w Kolegiacie w 1050 rocznicę 
Chrztu Polski” w kwocie 2.500 zł.  
- Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku realizację 
zadania pn.: „Senioriada Średzka 2016” w kwocie 4.029 zł.  
 
23.01.2017 r. Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwała Nr 352/2017 
ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych 
w powiecie średzkim w 2017 roku m.in. w zakresie działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w 
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  
narodowego, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym. 
Zarząd Powiatu Średzkiego : 
- w ramach zadania publicznego z zakresu działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
przyznał dotację Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych 
„Brodowianki” na realizację zadania pn.: „Muzyka łączy 
pokolenia – impreza integracyjna mieszkańców sołectwa 
Brodowo”  
w kwocie 1.000 zł., 
- 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 działalności na rzecz 
osób w wieku emerytalnym przyznał dotację Polskiemu 
Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział 
Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej na realizację zadania 
publicznego pn.: „Impreza kulturalna integracyjna - Dzień 
Inwalidy w powiecie średzkim” w kwocie 1.500 zł.  
 

 
 
 
 
 
 
2017 r. wsparto organizację 
3 imprez. 
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18.04.2018 r. Zarząd Powiatu Średzkiego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie postanowił zlecić w ramach trybu małych 
zleceń Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych „Brodowianki” 
realizację zadania pn.: „Muzyczna podróż po Europie” – 
impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Brodowo 
przekazując dotację kwocie 8.720 zł., 
 
09.05.2018 r. Zarząd Powiatu Średzkiego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie postanowił zlecić w ramach trybu małych 
zleceń Fundacji Tańca i sztuki „Na Scenie” realizację zadania  
pn.: Spektakl baletowo-taneczny pn.: „Królewna Śnieżka” 
przekazując dotację w kwocie 9.980 zł., 
 
12.09.2018 r. Zarząd Powiatu Średzkiego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie postanowił zlecić w ramach trybu małych 
zleceń Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej 
realizację zadania pn.: Strażacy w służbie Niepodległej 
100/150/200 przekazując dotację w kwocie 6.000 zł., 
 
28.09.2018 r. Zarząd Powiatu Średzkiego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie postanowił zlecić w ramach trybu małych 
zleceń Stowarzyszeniu na Rzecz Mieszkańców Gminy Zaniemyśl 
- Wuchta Wiary realizację zadania pn.: Wystawa zdjęć i 
publikacja katalogu ze zdjęciami przekazując dotację w kwocie 
4.000 zł. 

2018 r. wsparto organizację 
7 imprez. 
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21.02.2018 r. Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą Nr 575/2018  
ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych 
w powiecie średzkim dla organizacji pozarządowych  
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 
Rozstrzygając otwarty konkurs ofert Zarząd Powiatu postanowił 
wesprzeć w swoich działaniach: 
- Średzkie Towarzystwo Kulturalne przekazując kwotę 2.400 zł.  
na realizację zadania publicznego pn.: „Przegląd filmów 
krótkometrażowych”,  
- Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich 
przekazując kwotę 25.000 zł.  
na realizację zadania publicznego pn.: „Pamiętamy o naszych 
Bohaterach”, 
- Stowarzyszenie Emerytów i rencistów Gminy Dominowo 
„Złoty Wiek” przekazując kwotę 15.000 zł.  
na realizację zadania publicznego pn.: „100 Dni na 100 lat 
Niepodległej Polski” 
 

Integracja 
społeczności 

powiatu poprzez 
wspólne inicjatywy 

w sferze sportu, 
rekreacji i turystyki 

P 7.2. 

1. 

Budowa stadionu 
lekkoatletycznego z 
tartanową bieżnią 
(ewentualnie Orlika 
lekkoatletycznego) - we 
współpracy z Gminą Środa 
Wlkp. 

W 2017 r. zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa 
boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w 
Środzie Wielkopolskiej”.  
Koszt realizacji zadania (dokumentacja projektowa, roboty 
budowlane, nadzory, wyposażenie, itp.) wyniósł 3.649.649,82 
zł, środki własne i inne 2.449 654,62 (w tym środki finansowe z 
Gminy Środa Wlkp. 332.000,00 zł, z Województwa 
Wielkopolskiego 300.000,00 zł) oraz Ministerstwa Sportu i 
Turystyki 1.199 700,00 zł (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej). 
W wyniku realizacji zadania Powiat zyskał obiekt o kat. Va, na 
którym mogą być organizowane zawody sportowe rangi 
mistrzostw Polski. 
Obiekt otrzymał nazwę  Stadion im. Józefa Miłosza 
Szczepańskiego. 

2017 – boisko 
lekkoatletyczne klasy Va 
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2. 

Instalacja stojaków dla 
rowerów w miejscach 
publicznych zarządzanych 
przez Powiat 

Zadanie nie było realizowane ze względu na brak środków  
w budżecie. 

- 

3. 

Organizacja 
ogólnopowiatowych imprez 
i zajęć o charakterze 
sportowym, rekreacyjnym i 
turystycznym 

2015  
– Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym (500,00 zł 
na zabezpieczenie medyczne), 
- Zaniemyskie Bitwy Morskie (3 000,00 zł pokaz sztucznych 
ogni), 
- XXXVIII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa (805,46 zł 
nagrody i transport). 
 
2016 
Powiat Średzki współorganizował zarówno imprezy i zajęcia o 
charakterze periodycznym, jak też cykliczne. Do periodycznych 
zaliczyć można: 
- IV Rajd Samochodów Zabytkowych, 
- Polska Liga Rodeo i Western – Młodzikowo, 
- 10-lecie Towarzystwa Sportowego „AGRO”, 
Suma wydatków: 2 079,00 zł (nagrody i puchary), 
 
W 2016 roku Powiat Średzki zorganizował, lub 
współuczestniczył w organizacji w wielu imprez cyklicznych o 
charakterze zarówno sportowym, rekreacyjnym, jak również 
turystycznym: 

1. Lekkoatletyka: 

- XIV Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym, 
- IV Bieg Nadziei, 
- Powiatowe Biegi Przełajowe, 
- Czwartki Lekkoatletyczne, 
- Sztafetowe Biegi Przełajowe, 
- Podsumowanie sezonu UKS „ORKAN”,  
- Finał II Halowych Czwartków Lekkoatletycznych w Spale, 

2015 – 3 imprezy 
 
 
 
 
 
 
 
2016 – 3 imprezy 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 – 22 imprezy: 
 
 
 

1. Lekkoatletyka: 

 8 imprez. 
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- Mikołajki z Lekkoatletyką dla Każdego, 
SUMA WYDATKÓW: 8 026,35 (nagrody, dyplomy, medale, 
obsługa sędziowska, transport, najem boisk, zabezpieczenie 
medyczne). 

2. Piłka nożna: 
- II Mistrzostwa w Piłce Nożnej Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych, 
- IV Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PCK, 
- Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej, 
SUMA WYDATKÓW: 3 073,40 zł (dyplomy, puchary statuetki, 
obsługa sędziowska, transport, woda). 

3. Taekwondo: 
- III Kolejka Wielkopolskiej Ligii Taekwondo, 
SUMA WYDATKÓW: 1 116,99 zł (medale, puchary). 

4. Hokej na Trawie: 
- XVI Memoriał im. A. Pieścickiego, 
- Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju, 
SUMA WYDATKÓW: 2 658,24 zł (nagrody, transport). 

5. Wędkarstwo: 
- Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty, 
SUMA WYDATKÓW: 1 935,00 zł (puchary i nagrody). 

6. Tenis stołowy: 
- Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym, 
SUMA WYDATKÓW: 1 890,96 zł (medale, dyplomy, obsługa 
sędziowska, transport). 

7. Zapasy: 
- Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej w Mini Zapasach oraz w 
Zapasach w Stylu Wolnym, 
SUMA WYDATKÓW: 500,00 zł (nagrody). 

8. Pływanie: 
- XVIII Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu 
SUMA WYDATKÓW: 486,00 zł (transport). 

9. Piłka ręczna: 

 
 
 
 

2. Piłka nożna: 
3 imprezy. 

 
 
 
 

3. Taekwondo: 
1 impreza. 

 
 

4. Hokej na Trawie: 
2 imprezy. 
 

5. Wędkarstwo: 
1 impreza. 
 

6. Tenis Stołowy: 

1 impreza. 

 
7. Zapasy: 

1 impreza. 
 
 
 

8. Pływanie: 
1 impreza. 
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- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej 
SUMA WYDATKÓW: 972,00 zł (transport). 

10. Inne: 
- Zaniemyskie Bitwy Morskie, 
- Wianki Nowomiejskie, 
- Finał Wojewódzki Olimpiady Wiedzy Turystyczno-
Krajoznawczej, 
SUMA WYDATKÓW: 7 704,30 zł (transport, pokaz sztucznych 
ogni).  
 
2017 
Powiat Średzki realizował zarówno imprezy i zajęcia o 
charakterze periodycznym, jak też cykliczne. Do periodycznych 
zaliczyć można: 
- Urodziny Klubu Sportowego „IUVENTA”, 
- Mistrzostwa Powiatu Średzkiego w Rzucie Lotkami, 
- X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, 
- 35-lecie Klubu Sportowego PHYTOPHARM Klęka, 
SUMA WYDATKÓW: 2 215,99 zł (woda, catering, statuetka). 
 
W 2017 roku Powiat Średzki zorganizował, lub 
współuczestniczył w organizacji w wielu imprez cyklicznych o 
charakterze zarówno sportowym, rekreacyjnym, jak również 
turystycznym: 

1. Lekkoatletyka: 
- II Średzki Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, 
- V Bieg Nadziei, 
- Czwartki Lekkoatletyczne, 
- Powiatowe Eliminacje Lekkoatletyczne, 
- Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych, 
- Sztafetowe Biegi Przełajowe, 
- XV Ogólnopolskie Zawody w Chodzie Sportowym, 
- Gimnazjada, 

9. Piłka Ręczna: 
1 impreza. 
 

10. Inne: 
3 imprezy. 

 
 
 
 
 
 
2017 – 4 imprezy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 -  43 imprezy: 
 
 
 

1. Lekkoatletyka: 
9 imprez. 
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- Finał Miejski Czwartków Lekkoatletycznych, 
SUMA WYDATKÓW: 19 944,60 zł (medale, dyplomy, obsługa 
sędziowska, najem obiektów, transport, zabezpieczenie 
medyczne). 

2. Piłka nożna: 
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej, 
- Turniej „Piłkarska Kadra Czeka”, 
- Powiatowy Turniej o Puchar Starosty Średzkiego, 
- 24. Turniej Piłkarski Mediów i Firm o Puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, 
- V Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PCK, 
- Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej, 
- Turniej Halowej Piłki Nożnej współorganizowany z KS 
„ORKAN” Jarosławiec, 
SUMA WYDATKÓW: 6 094,35 zł (dyplomy, puchary, obsługa 
sędziowska, najem obiektów, transport, catering). 

3. Taekwondo: 
- III Kolejka Ligii Taekwondo „WESOŁEK CUP”, 
SUMA WYDATKÓW: 4 991,94 zł (puchary, trofea, transport). 

4. Hokej na trawie: 
- Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców, 
-  XVII Międzynarodowy Memoriał im. A. Pieścickiego, 
SUMA WYDATKÓW: 1 862,01 zł (nagrody, dyplomy, statuetki, 
transport). 

5. Wędkarstwo: 
- Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty, 
SUMA WYDATKÓW: 2 000,00 zł (puchary i nagrody),  

6. Tenis stołowy: 
- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym, 
- Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym, 
SUMA WYDATKÓW: 3 325,34 zł (medale, dyplomy statuetki, 
nagrody, obsługa sędziowska, transport). 

7. Zapasy: 

 
 
 
 

2. Piłka nożna: 
7 imprez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Taekwondo: 
1 impreza. 

 
4. Hokej na trawie: 

2 imprezy 
 
 
 

5. Wędkarstwo: 

1 impreza. 
 

6. Tenis stołowy: 
2 imprezy. 

 
 

7. Zapasy: 
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- Turniej Mikołajkowy w Mini Zapasach oraz w Zapasach 
Młodzików, Młodziczek, Juniorów Młodszych i Juniorów w 
Stylu Wolnym, 
SUMA WYDATKÓW: 490,00 zł (medale). 

8. Pływanie: 
- Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci i Młodzieży LZS w 
pływaniu, 
- Finał Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 
Drużynowym Pływaniu Dziewcząt i Chłopców, 
- Otwarte Zawody Młodzieży Szkolnej w Pływaniu o Puchar 
Przewodniczącego Wielkopolskiego Związku Ludowych 
Zespołów Sportowych w Poznaniu, 
SUMA WYDATKÓW: 2 430,00 zł (transport). 

9. Piłka ręczna: 
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej, 
- I. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar 
Starosty Średzkiego, 
SUMA WYDATKÓW: 3 347,07 zł (dyplomy, medale, nagrody, 
obsługa sędziowska). 

10. Piłka koszykowa: 
- Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców 
Szkół Gimnazjalnych, 
- Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców 
Szkół Podstawowych, 
- XX Średzki Festiwal Piłki Koszykowej Ulicznej, 
SUMA WYDATKÓW: 4 896,67 zł (dyplomy, statuetki, medale, 
obsługa sędziowska, transport). 

11. Piłka siatkowa: 
- Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców Szkół 
Podstawowych, 
- Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców Szkół 
Gimnazjalnych, 
- Mistrzostwa Wielkopolski LZS – Siatkówka Dziewcząt, 

1 impreza. 
 
 
 

8. Pływanie: 
3 imprezy. 

 
 
 
 
 
 
 

9. Piłka ręczna: 
2 imprezy. 

 
 
 
 

10. Piłka koszykowa: 
3 imprezy. 

 
 
 
 
 
 

11. Piłka siatkowa: 
4 imprezy. 
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- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Plażowej, 
SUMA WYDATKÓW: 5 385,53 zł (dyplomy, obsługa sędziowska, 
transport). 

12. Szachy: 
- Wielkopolski Turniej Szachowy „O złotą wieżę”, 
- Mistrzostwa Powiatu w Szachach, 
SUMA WYDATKÓW: 701,00 zł (nagrody, obsługa sędziowska, 
transport). 

13. Karate: 
- XXIII Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży – Dragon Cup, 
Środa Wielkopolska, 
SUMA WYDATKÓW: 2 000,00 zł (zaproszenia, dyplomy, 
plakaty), 

14. Tenis ziemny: 
- Mistrzostwa Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Tenisie 
Ziemnym, 
SUMA WYDATKÓW: 654,98 zł (nagrody). 

15. Badminton: 
- Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie, 
SUMA WYDATKÓW: 1 020,00 zł (nagrody, transport). 

16. Żeglarstwo: 
- Regaty o Puchar Starosty, 
SUMA WYDATKÓW: 1 999,97 zł (nagrody). 

17. Inne: 
- Zaniemyskie Bitwy Morskie, 
- Powiatowy Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Drogowego 
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, 
SUMA WYDATKÓW: 6 479,07 zł (nagrody, transport, pokaz 
sztucznych ogni). 
 
W 2018 roku Powiat Średzki zorganizował, lub 
współuczestniczył w organizacji w wielu imprez cyklicznych o 
charakterze zarówno sportowym, rekreacyjnym, jak również 

 
 
 

12. Szachy: 
2 imprezy. 

 
 

 
13. Karate: 

1 impreza. 

 
 
 

14. Tenis ziemny: 
1 impreza. 

 
 

15. Badminton: 
1 impreza. 

 
16. Żeglarstwo: 

1 impreza. 

 
17. Inne: 

2 imprezy. 
 
 
 
 
2018 – 33 imprezy: 
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turystycznym: 
1. Lekkoatletyka: 

- VI Bieg Nadziei, 
- VI Średzki Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych,  
- Powiatowe Biegi Przełajowe, 
- Eliminacje Lekkoatletyczne, 
- Gimnazjada, 
- Mistrzostwa Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej w 
Lekkoatletyce, 
- XX Licealiada Lekkoatletyczna – rzut jesienny, 
SUMA WYDATKÓW: 15 600,39 zł (medale, dyplomy, obsługa 
sędziowska, transport). 

2. Piłka Nożna: 
- Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej 
Chłopców, 
- Wielkopolski Turniej Orlika, 
- VI Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PCK, 
- Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej LICEALIADA,  
- Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej IGRZYSKA 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ,  
- Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej IGRZYSKA 
DZIECI, 
SUMA WYDATKÓW: 4 347,67 zł (puchary, dyplomy, statuetki, 
obsługa sędziowska, transport), 

3. Taekwondo:  
- IV Kolejka Ligii Taekwondo „WESOŁEK CUP”, 
SUMA WYDATKÓW: 4 999,97 zł (puchary, medale, dyplomy, 
transport). 

4. Tenis stołowy: 
- Finał Mistrzostw Powiatu w Tenisie Stołowym,  
- Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym Szkół 
Ponadgimnazjalnych, 
SUMA WYDATKÓW: 2 559,90 zł (medale, dyplomy, statuetki, 

 
1. Lekkoatletyka: 

7 imprez. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Piłka nożna: 
6 imprez 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Taekwondo: 

1 impreza. 
 
 
 

4. Tenis stołowy: 
2 imprezy. 
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transport). 
5. Pływanie: 

- Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci i Młodzieży LZS w 
Pływaniu, 
SUMA WYDATKÓW: 1 080,00 zł (transport), 

6. Piłka ręczna: 
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców 
IGRZYSKA DZIECI, 
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców 
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ,  
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców 
LICEALIADA, 
SUMA WYDATKÓW: 3 425,99 zł (dyplomy, statuetki, obsługa 
sędziowska, transport). 

7. Piłka koszykowa: 
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt i 
Chłopców IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, 
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt i 
Chłopców LICEALIADA, 
- XVIII Mistrzostwa Polski w Koszykówce Szkół im. Hipolita 
Cegielskiego, 
SUMA WYDATKÓW: 3 521,90 zł (puchary, statuetki, dyplomy, 
obsługa sędziowska, transport). 

8. Piłka siatkowa: 
- Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców 
IGRZYSKA DZIECI, 
- Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców 
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, 
- Mistrzostwa Powiatu  Siatkówce Dziewcząt i Chłopców 
LICEALIADA,  
- Mistrzostwa Wielkopolski LZS w Siatkówce Dziewcząt, 
- Mistrzostwa Powiatu w Siatkowej Piłce Plażowej Dziewcząt i 
Chłopców IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, 

 
5. Pływanie: 

1 impreza. 
 
 

6. Piłka Ręczna: 
3 imprezy. 

 
 
 
 
 
 

7. Piłka koszykowa: 
3 imprezy. 

 
 
 
 
 
 
 

8. Piłka siatkowa: 
6 imprez. 
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- Mistrzostwa Powiatu w Siatkowej Piłce Plażowej Dziewcząt i 
Chłopców IGRZYSKA DZIECI, 
SUMA WYDATKÓW: 6 297,91 zł (dyplomy, puchary, obsługa 
sędziowska, transport). 

9. Szachy: 
- Mistrzostwa Powiatu w Szachach, 
SUMA WYDATKÓW: 251,99 zł (dyplomy, statuetki, obsługa 
sędziowska). 

10. Unihokej: 
- Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju IGRZYSKA DZIECI, 
- Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju IGRZYSKA MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ, 
SUMA WYDATKÓW: 2 303,99 zł (puchary, dyplomy, medale, 
obsługa sędziowska, transport). 

11. Badminton: 
- Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie, 
SUMA WYDATKÓW: 1 431,00 zł (medale, transport). 

12. Żeglarstwo: 
- Regaty o Puchar Starosty, 
SUMA WYDATKÓW: 1 989,44 zł (dyplomy, puchary, nagrody). 
 
 

 
 
 
 

9. Szachy: 
1 impreza. 

 
 

10. Unihokej: 

1 impreza 
 
 
 
 

11. Badminton: 
1 impreza. 

 
12. Żeglarstwo: 

1 impreza. 
 

4. 
Organizacja 
ogólnopowiatowych imprez o 
charakterze promocyjnym,  

W latach 2015-2018 Powiat Średzki był organizatorem lub 
współorganizatorem następujących imprez (wsparcie Powiatu 
polegało na przekazaniu pomocy rzeczowej, np. gadżetów 
promocyjnych lub finansowej – sfinansowanie usług 
drukarskich, koncertów, wynajmu namiotów, ławostołów, 
wykonania medali, pucharów, usługi transportowej, zakup 
nagród, itp.): 
 
2015: 

1. Gala konkursu Ambasador Powiatu Średzkiego 

2. Turniej Piłkarski dla dzieci - KS Polonia Środa Sekcja Piłki 

 
 
 
 
 
 
 
 
2015:  
- 15 imprez 
 



Monitorowanie realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Średzkiego 2015 – 2024” 

 

87 
Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 

 

Nożnej;  

3. Festiwal Podróżniczy - Stowarzyszenie Klub Szalonego 

Podróżnika;  

4. Meskalina Blues Festival  - Stowarzyszenie Fabryka Kurzu; 

5. Dożynki Gminno – Powiatowe w Murzynowie Leśnym 

(Gmina Krzykosy); 

6. XX Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej dzieci i Młodzieży 

Dragon Cup Środa Wielkopolska 2015 - Klub Karate Do 

Shotokan Dragon w Środzie Wlkp. ; 

7. Wykład na temat profilaktyki cukrzycy oraz Piknik 

Medyczny – Stowarzyszenie „Złoty Wiek” Dominowo 

8. Zakończenie „Średzkiej Szkoły Cukrzycy” –  

Stowarzyszenie Diabetycy Średzcy; 

9. III Rajd Rowerowy – Grupa Rowerowa Solczanie 

10. Festyn Parafialny „Wiara i Czyny” – Parafia pw. 

Wszystkich Świętych w Nietrzanowie; 

11. Parafialny Piknik Rodzinny – Parafia pw. Św. Wawrzyńca 

w Mącznikach; 

12. Nocny Rajd Rowerowy – KTR ŚREDZIANIE;   

13. Biwak Harcerski – ZHP Hufiec Środa Wlkp.; 

14. XXV Ogólnopolski Turniej Siatkówki Dziewcząt – 

Uczniowski Klub Sportowy „ŚRODA”; 

15. Turniej Mikołajkowy w Zapasach – ULKS TĘCZA. 

 
Łącznie na ww. imprezy wydatkowano: 32.326 zł 
 
2016: 

1. Gala Konkursu Ambasador Powiatu Średzkiego; 

2. Dni Powiatu Średzkiego; 
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3. Dożynki Gminno - Powiatowe w Środzie Wlkp.; 

4. II Zjazd Osób Urodzonych 29 Lutego - Stowarzyszenie  

Osób Urodzonych 29 Lutego; 

5. Biegu Pamięci Żołnierzy Niezłomnych – KS Polonia Sekcja 

Biegowa; 

6. Koncert z okazji Dnia Matki – Stowarzyszenie Krajowe 

Forum Kobiet Oddział Wielkopolski; 

7. Meskalina Blues Festival - Stowarzyszenie Fabryka Kurzu; 

8. UKS ŚRODA – I Memoriał im. Zbigniewa Staszaka Mini 

Siatkówki Dziewcząt – luty 2016; 

9. XXII Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży 

Dragon Cup Środa Wielkopolska 2016 – Klub Karate Do 

Shotokan Dragon w Środzie Wlkp.; 

10. Turniej Piłki Nożnej – CIS w Jarosławcu; 

11. Średzka Szkoła Cukrzycy – Stowarzyszenie Diabetycy 

Średzcy; 

12. XVI Międzynarodowy Memoriał im. A. Pieścickiego – KS 

Polonia Sekcja Hokeja na trawie; 

13. III KOLEJKA Wielkopolskiej Ligii Taekwondo 2016 – UKS 

Taekwondo Środa Wielkopolska; 

14. Festyn z okazji Dnia Dziecka – Stowarzyszenie Kobiet 

Aktywnych BRODOWIANKI; 

15. IV Rajd Rowerowy – Grupa Rowerowa „Solczanie”; 

16. III Krajowy Festiwal „Śpiewaj razem z nami” – PZERiI Koło 

Krzykosy; 

17. Bieg „Środa na 5” – KS Polonia Środa Sekcja Biegowa; 

18. Biwak Harcerski – ZHP Hufiec Środa Wlkp. 

Łącznie na ww. imprezy wydatkowano: 169.595 zł 

 
2016:  
- 18 imprez 
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2017:  

1. Gala Konkursu Ambasador Powiatu Średzkiego; 

2. Dni Powiatu Średzkiego; 

3. Dożynki Gminno - Powiatowe w Dominowie; 

4. Średzkie Sejmiki Kultury – Gmina Środa Wlkp. 

5. Pokaz stuntu motocyklowego na otwarcie sezonu – 

Etyliniarze Motocykliści Ziemi Średzkiej; 

6. Bieg Papieski – Parafia p.w. Chrystusa Króla w Sulęcinku 

7. Dzień Strażaka – OSP Pięczkowo; 

8. Koncert z okazji Dnia Matki – Stowarzyszenie Krajowe 

Forum Kobiet Oddział Wielkopolski; 

9. I Jarmark Kulturowy – KGW Zielniczki; 

10. Bieg Nadziei  – Stowarzyszenie „Hospicjum im. Piotra 

Króla”; 

11. Zawody tenisowe o Puchar Starosty – WTT Solec; 

12. IV Krajowy Festiwal Seniorów „Śpiewaj razem z nami” – 

PZERiI Koło w Krzykosach; 

13. Cloud9 Festival – Stowarzyszenie Fabryka Kurzu; 

14. TRIATHLON Środa Wlkp. – Klub CITIZEN_, Gmina Środa 

Wlkp.; 

15. Obchody z okazji 150- lecia OSP – OSP Środa Wlkp.; 

16. Turniej piłkarski dla dzieci „Lena Ligthing CUP” -  KS 

Polonia Środa Sekcja Piłki Nożnej; 

17. Festyn Naukowy - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Środzie 

Wlkp. 

18. Cykl turniejów szachowych o Puchar Starosty – KS Polonia 

Środa Sekcja Szachowa; 

19. Średzka Szkoła Cukrzycy – Stowarzyszenie Diabetycy 

 
 
 
 
 
 
2017:  
- 23 imprezy 
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Średzcy; 

20.  Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego – Ośrodek 

Kultury Środa Wlkp.  

21. Festyn Dzień Dziecka – Fundacja Dwóch Serc w Sulęcinku; 

22. V Rajd Rowerowy – Grupa Rowerowa SOLCZANIE w Solcu; 

23. Spotkanie z Mikołajem dla dzieci – Stowarzyszenie Kobiet 

Aktywnych BRODOWIANKI. 

Łącznie na ww. imprezy wydatkowano: 617.790 zł 
 
2018: 
 

1. Gala Konkursu Ambasador Powiatu Średzkiego; 

2. Dni Powiatu Średzkiego; 

3. VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej; 

4. Dożynki Gminno – Powiatowe w Zaniemyślu; 

5. Średzkie Sejmiki Kultury – Gmina Środa Wlkp.; 

6. Gala Boksu „ Extra Gala Night of Champions” – Akademia 

Boksu Poznań; 

7. Śniadanie wielkanocne dla środowisk wiejskich - WIR, 

Gmina Środa Wlkp.; 

8. Festyn Naukowy – Szkoła Podstawowa nr 3 Środa Wlkp. 

9. Forum Sołtysów – WIR Środa Wlkp. 

10. Koncert z okazji Dnia Matki – Stowarzyszenie Krajowe 

Forum Kobiet Oddział Wielkopolski; 

11. II Jarmark Kulturowy – KGW Zielniczki; 

12. Plener fotograficzny „Przejdziem Wartę! Chrząstkowo i 

Zaniemyśl – Stowarzyszenie Wuchta Wiary  Zaniemyśl; 

13. Cloud9Festival – Stowarzyszenie Fabryka Kurzu; 

14. TRIATHLON Środa Wlkp. – Klub CITIZEN_, Gmina Środa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018: 
- 35 imprez 
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Wlkp.; 

15. SOLEC FESTDENS – GOK Krzykosy; 

16. Przegląd Koni Hodowlanych – Powiatowe Koło 

Hodowców Koni; 

17. Inauguracja obchodów 100-lecia Klubu – KS Polonia 

Środa; 

18. Turniej Mediów i Firm – KS Polonia Środa; 

19. Gala boksu tajskiego – Stowarzyszenie KOHORTA Poznań; 

20. Konkurs walentynkowy dla seniorów – Fundacja Dwóch 

Serc Sulęcinek; 

21. XXIV Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży Dragon Cup 

Środa Wielkopolska 2018 – Klub Karate Do Shotokan 

Dragon w Środzie Wlkp.; 

22. Rajd rowerowy – KTR Średzianie; 

23. II Bieg Papieski – Parafia pw. Chrystusa Króla w Sulęcinku;  

24. Forum Sołtysów – WIR Środa Wlkp.; 

25. Średzka Szkoła Cukrzycy – Stowarzyszenie Diabetycy 

Średzcy; 

26. Turniej Tańca „TANECZNA ŚRODA” – Ośrodek Kultury 

Środa Wlkp. 

27. Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych – Gmina 

Środa, M. A. Paczkowscy; 

28. Dzień Dziecka – PZW Koło 130 Środa Wlkp.; 

29. VI Rajd Rowerowy – Grupa Rowerowa „Solczanie”; 

30. V Krajowy Festiwal Seniorów „Śpiewaj razem z nami” – 

PZERiI Koło Krzykosy 

31. Letni Festyn Piłkarski w Sulęcinku – GOK Krzykosy 

32. Rodzinny Dzień Działkowca – PZD Stowarzyszenie 

Rodzinny Ogród Działkowy Środa Wlkp.; 
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33. Jesienny rajd rowerowy – KTR Średzianie; 

34. Akcja Paczka dla dzieciaka (Onkoludki) – OSP Pięczkowo; 

35. XXVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek  z 

okazji Święta Niepodległości – UKS ŚRODA. 

Łącznie na ww. imprezy wydatkowano: 1.135.950 zł 
 

5. 

Wspieranie przez Powiat 
różnych form działalności 
sportowo-rekreacyjnej na 
terenie całego powiatu (w 
tym także dla osób starszych) 

W latach 2016-2018 wsparcie dla uczniowskich klubów 
sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej 
nieprowadzących działalności gospodarczej regulowały 
uchwały: 

1. Uchwała Nr XXXIII/228/2016 Rady Powiatu Średzkiego 

z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia 

warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na 

terenie Powiatu Średzkiego, 

2. Uchwała Nr XXXVI/239/2016 Rady Powiatu Średzkiego 

z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie określenia 

warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na 

terenie Powiatu Średzkiego, 

3. Uchwała Nr LIII/381/2017 Rady Powiatu Średzkiego  

z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia 

warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na 

terenie Powiatu Średzkiego, 

4. uchwała Nr LXV/538/2018 Rady Powiatu Średzkiego  

z dnia 26 września 2018 roku w sprawie określenia 

warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na 

terenie Powiatu Średzkiego. 

10.02.2015 r. Zarząd Powiatu Średzkiego uchwałą Nr 28/2015 
ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych 
w powiecie średzkim dla organizacji pozarządowych  

2017 rok - przyznano 8 
dotacji na łączną kwotę 
416 588,24 zł.  
 
2018 rok - przyznano 14 
dotacji na łączną kwotę 
1 562 835,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 – wsparto 3 
organizacje  
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i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 
zadania m.in. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej. W wyniku rozstrzygnięcia ww. konkursu dotacje 
otrzymały następujące organizacje: 
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej 
WARTA na zadanie pn.: 16. Międzynarodowy Spływ Kajakowy 
Warta Tour 2015 (dotacja w kwocie 1.000 zł.), 
- Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu na zadanie pn.: 
Modernizacja kortów tenisowych wraz z zapleczem w Solcu 
(dotacja w kwocie 3.000 zł.), 
- Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Konnej POLAN na zadanie 
pn.: Nadwarciański Rajd Konny Ziemi Średzkiej (dotacja  
w kwocie 2.000 zł.). 
 
20.11.2015 r. Zarząd Powiatu Średzkiego uchwałą Nr 141/2015 
ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych 
w powiecie średzkim dla organizacji pozarządowych  
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 
m.in. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej. ZPŚ Uchwała Nr 169/2016 z 13.01.2016 r. 
rozstrzygnął ww. konkurs przyznając Wiejskiemu Towarzystwu 
Tenisowemu w Solcu na zadanie pn.: Modernizacja kortów 
tenisowych w Solcu dotację w kwocie 4.000 zł.  
01.02.2016 r. Zarząd Powiatu Średzkiego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie postanowił zlecić w ramach trybu małych 
zleceń realizację zadania publicznego organizacji pozarządowej 
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec 
Środa Wielkopolska realizację zadania pn.: Kreatywnie przez 
Dziki Zachód, przeznaczając na ten cel dotację w wysokości 
4.000 zł.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 – wsparto 2 
organizacje 
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23.01.2017 r. Zarząd Powiatu Średzkiego uchwałą Nr 352/2017 
ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych 
w powiecie średzkim dla organizacji pozarządowych i 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 
zadania m.in. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej. W wyniku rozstrzygnięcia ww. konkursu dotacje 
otrzymały następujące organizacje: 
- Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu na realizację zadania 
publicznego pn.: Renowacja kortów tenisowych w Solcu 
(dotacja w kwocie 4.500 zł.), 
- Klub Polonia Środa Wielkopolska na realizację zadania 
publicznego pn.: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
poprzez organizowanie, szkolenie i  propagowanie wśród 
mieszkańców powiatu średzkiego aktywnych form kultury 
fizycznej – w dziedzinie piłka nożna (dotacja w kwocie 147.500 
zł.). 
 
2017 r. Zarząd Powiatu Średzkiego z pominięciem otwartego 
konkursu ofert, na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie postanowił zlecić niżej wymienionym 
organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w 
ramach trybu małych zleceń: 
- z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
Klubowi Karate Do Shotokan Dragon Środa Wielkopolska na 
zadanie pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach 
sportowych – karate olimpijskie WKF przekazując dotację  
w kwocie 10.000 zł., 
- z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i młodzieży Fundacji Piotra Reissa na 
zadanie pn.: SportujMy.pl – obóz dla najwybitniejszych 
zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z powiatu średzkiego 
przekazując dotację w kwocie 10.000 zł. , 

 
 
 
 
 
 
 
2017 – wsparto 5 organizacji 
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- z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
Stowarzyszeniu Klub Jeździecki Stajnia Adamus na zadanie pn.: 
„Jeździeckie dni otwarte” przekazując dotację w kwocie 10.000 
zł.  
2018 r. Zarząd Powiatu Średzkiego z pominięciem otwartego 
konkursu ofert, na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie postanowił zlecić w ramach trybu małych 
zleceń realizację zadań publicznych niżej wymienionym 
organizacjom pozarządowym: 
- Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” przy Zespole Szkół 
Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej na realizację zadania pn.: 
Czwartki Lekkoatletyczne – edycja wiosenna, przeznaczając 
dotację w wysokości 4.250 zł., 
- Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” przy Zespole Szkół 
Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej na realizację zadania pn.: 
Czwartki Lekkoatletyczne – edycja jesienna, przeznaczając 
dotację w wysokości 1.700 zł., 
- Fundacja „Centrum Aktywności” na realizację zadania pn.: 
Aktywni w sile wieku przeznaczając dotację w wysokości 9.366 
zł.,  
21.02.2018 r. Zarząd Powiatu Średzkiego uchwałą Nr 577/2018 
ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego 
w powiecie średzkim dla organizacji pozarządowych  
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  
W wyniku rozstrzygnięcia ww. konkursu dotacje otrzymały 
następujące organizacje: 
- Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu na realizację zadania 
publicznego pn.: Remont kortów tenisowych w Solcu wraz  
z naprawą ogrodzenia (dotacja w kwocie 7.000 zł.), 
- Stowarzyszenie Klub Jeździecki Stajnia Adamus na realizację 
zadania publicznego pn.: Zawody konne o puchar Starosty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 – wsparto 6 organizacji 
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Średzkiego (dotacja w kwocie 10.000 zł.), 
- Klub 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 
(dotacja w kwocie – 22.440zł.). 

Wspieranie rozwoju 
społeczeństwa 
obywatelskiego 

P 7.3. 

1. 

Dokonanie analizy 
dotychczasowej polityki 
dofinansowania działań 
organizacji pozarządowych z 
punktu widzenia jej 
efektywności i skuteczności 

Zadanie było realizowane poprzez: 

- zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym poprzez otwarte konkursy ofert, tryb 

pozakonkursowy, zakup usług (co roku zwiększa się liczba 

organizacji współpracujących ze Starostwem), 

- udział przedstawicieli organizacji pozarządowych  

w opiniowaniu ofert w ramach otwartych konkursów ofert; 

- udzielanie rekomendacji i listów intencyjnych organizacjom 

współpracującym ze Starostwem Powiatowym, które ubiegają 

się o dofinansowanie projektów finansowanych z innych źródeł 

zewnętrznych. 
 

- realizacja 1 programu 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w danym 
roku 

2. 

Rozwój procedur i zakresu 
konsultacji społecznych 
działań podejmowanych 
przez samorząd, promocja 
dialogu społecznego 

Zgodnie z „Programem 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” co roku 
organizacje mogą zgłaszać propozycje zadań publicznych na 
podstawie których ZPŚ ustala zakresy zadań w ramach których 
planuje zlecenie szczegółowych zadań organizacjom w danym 
roku. Przepisy wymagają aby przed uchwaleniem program był 
konsultowany z organizacjami pozarządowymi. 

4 konsultacje 

3. 

Wzmocnienie wsparcia 
merytorycznego, 
technicznego i 
organizacyjnego dla 
organizacji pozarządowych 

Zadanie realizowane jest poprzez: 

- doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom 

pozarządowym, 

- wzajemne informowanie o planach, zamierzeniach i 

organizacje działające na 
terenie powiatu średzkiego 
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kierunkach działań, w szczególności prowadzenie średzkiej Bazy 

Organizacji Pozarządowych, 

- partnerstwo pozafinansowe między Powiatem a 

organizacjami pozarządowymi, 

- od 2016 r. udostępnienie pomieszczeń w budynku Starostwa 

Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 

1 (3 organizacje pozarządowe) 

 

 

VIII. CEL STRATEGICZNY 8. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE POWIATEM 

 
PROJEKT / NAZWA / 

NR 
DZ. 
NR 

DZIAŁANIE / NAZWA REALIZACJA W LATACH 2015 - 2018  
WSKAŹNIKI/ W PODZIALE 

NA LATA 

Usprawnienie 
działalności 

administracji 
powiatowej 

P 8.1. 

1. 

Wdrożenie e-administracji: 

 zapewnienie 
szerokopasmowego 
dostępu do Internetu we 
wszystkich jednostkach 
Powiatu 

 ujednolicenie 
oprogramowania (w 
szczególności finansowego) 
we wszystkich jednostkach 
Powiatu 

 digitalizacja zasobów 
dokumentów 

 zmodernizowanie sieci 
informatycznej w 
Starostwie Powiatowym 

Działanie: zapewnienie szerokopasmowego dostępu do 
Internetu we wszystkich jednostkach Powiatu 
 
Od października 2016 r. zapewniono dostęp dla Starostwa  do 
internetu szerokopasmowego poprzez podpisanie umowy  
z INEA S.A. na okres 2 lat.  
Wartość umowy 11.8085 zł brutto.  
Od września 2018 roku zawarto umowę na 24 miesiące na 
świadczenie usługi dostępu do sieci internet w lokalizacji  
ul. Czerwonego Krzyża  2. Wartość umowy 7.380 zł. 

 

Działanie : ujednolicenie oprogramowania (w szczególności 
finansowego) we wszystkich jednostkach Powiatu:  
 
W marcu 2017 roku został zakupiony system firmy Krakfin 
obejmujący 4 moduły: 

Od 2016 – sieć 
szerokopasmowa w 
starostwie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017:  
– elektroniczny system 
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 doposażenie w sprzęt 
informatyczny Starostwa i 
innych jednostek 

 cyfryzacja i modernizacja 
bazy danych ewidencji 
gruntów i budynków oraz 
zakładania bazy danych 
geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu (GESUT) 
i bazy danych obiektów 
topograficznych BDOT500 

 zapewnienie 
powszechnego, otwartego 
dostępu w postaci cyfrowej 
do tych zasobów 

 budowa Zintegrowanego 
Systemu Informacji 
Przestrzennej Powiatu 

 PABS – Planowanie Arkusza Organizacji i Budżetu 

Szkoły – udostępniony pracownikom oświatowych 

jednostek organizacyjnych, SCUW w Środzie Wlkp.,  

pracownikom Wydziału OKS i FB, 

 LBPP – Program do Planowania Lokalnego Budżetu – 

udostępniony pozostałym jednostką organizacyjnym, 

wszystkie Wydziały tut. Starostwa 

 NABO – Zintegrowany System Naboru - udostępniony 

pracownikom oświatowych jednostek organizacyjnych, 

SCUW w Środzie Wlkp. oraz  pracownikom Wydziału 

OKS. 

 ODPN – System Kontroli Dotacji Oświaty Niepublicznej 

– pracownicy Wydziału OKS. 

Umowa była podpisana na okres 12 miesięcy – licencja 
udzielona bez limitu ograniczenia użytkowników.  Przedmiotem 
umowy było m. in.  

 dostarczenie i skonfigurowanie systemu opisanego 

powyżej . 

 przeszkolenie jego użytkowników, 

 udzielenie bezterminowej licencji na całość systemu, 

 objęcie systemu opieką autorską oraz asystą 

techniczną przez okres 12 miesięcy od daty podpisania 

umowy, 

 zapewnienie usługi hostingu systemu przez okres 12 

miesięcy od daty podpisania umowy. 

Wartość umowy - 29.520,00 zł brutto. 
W 2018 roku tut. Starostwo zrezygnowało z kontynuacji zakupu 
opieki i aktualizacji oprogramowania w zakresie modułu NABO 
 i ODPN. 
W kolejnych latach zostały podpisane umowy z firmą KRAKFIN 

planowania i budżetu 
oświaty  
- elektroniczny  system 
Centralny Rejestr VAT dla 
JST 
– elektroniczny system 
planowania budżetu jst 
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S.C., których przedmiotem było m.in.:  

 prawa do używania licencjonowanego programów 
PABS, LBPP oraz ADMIN  

 udostępnienie licencjonowanych programów na 
serwerach Wykonawcy gotowych do użytkowania 
drogą internetową, 

 aktualizacja oprogramowania zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

 świadczenie pomocy technicznej dla użytkowników. 

Wartość umowy w 2018 roku – 12.500,00 zł brutto, a w 2019 
roku - 12.800,00 zł brutto.  
 
W kwietniu 2017 roku został zakupiony system Centralny 
Rejestr VAT dla JST, Fakturowanie z myślą o wsparciu procesu 
konsolidacji VAT w jednostkach organizacyjnych powiatu i tut. 
Starostwie. System daje możliwość realnej kontroli formalno-
rachunkowej wprowadzanych dokumentów VAT w czasie 
rzeczywistym w2 każdej jednostce organizacyjne. 
Zakupiona licencja na ww. system upoważnia do 
jednoczesnego korzystania z Oprogramowania do 9 
użytkowników. Wartość umowy 10.455,00 zł brutto. (cena 
obejmuje: zakup licencji, wdrożenie i przeszkolenie, 
aktualizację oraz wsparcie techniczne) 
W kolejnych latach wartość umowy wynosi 3.075,00 zł  brutto. 
Kwota ta obejmuje aktualizację oprogramowania oraz wsparcie 
techniczne. 
 

Działanie: doposażenie w sprzęt informatyczny starostwa 

W 2016 roku zakupiono 2 zestawy  komputerowe dla stanowisk 
pracy związanych z prowadzeniem spraw  związanych  
z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków o wartości 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W latach 2015-2018 na 
bieżąco doposażono 
pomieszczenia starostwa   
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7.998,00 zł. Zakup został sfinansowany z dotacji z budżetu 
Województwa Wielkopolskiego. 
W 2018 r. zakupiono do aktualizacji operatu ewidencji gruntów 
i budynków  i prowadzenia spraw dotyczących ochrony 
gruntów rolnych i leśnych następujący  sprzęt informatyczny 
wraz z oprogramowaniem,  

- 7 szt. komputerów TMP Pro-100 z pakietem Microsoft 
Office 2016 DMF PL, 

- 6 szt. monitorów 24 ‘’ Philips 246V5LHAB, 

- 2 szt. monitorów 27’’ Philips 273V5LHSB, 

- 2 szt. drukarki laserowej Canon MF421dw, 

- 5 szt. drukarek laserowych Canon LBP151dw, 

- 1 szt. kopiarki Konica Minolta Bizhub C258 Natomiast 
w 2018 r. ze środków pomocy finansowej  
z Województwa Wielkopolskiego zakupiono   

Całkowity koszt zakupu sprzętu  wyniósł 49.675,65 zł brutto  
i został sfinansowany z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego. 
W ramach bieżących potrzeb w latach 2015 - 2018 zakupiono 
sprzęt komputerowy: 

- W 2015 roku na kwotę ok. 34.000 zł (w tym zakup 

serwera za 24.169,50 zł) 

- W 2016 roku na kwotę  ok. 56.000 zł (m.in. zakup  17 

szt. komputerów, notebooka, kserokopiarki) 

- W 2017 roku na kwotę ok. 57.000 zł (min. zakup 6 szt. 

komputerów, notebooka, 8 drukarek, kserokopiarkę, 

UPS) 

- W 2018 roku na kwotę ok. 19.000 zł (m.in. zakup 2 

komputerów, 2 notebooków, kserokopiarki, drukarki  

i inny drobny sprzęt komputerowy typu switch, 

klawiatura, mysz)  

-  

w sprzęt komputerowy 
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Działanie: zmodernizowanie sieci informatycznej  
w Starostwie Powiatowym 

 W roku 2017 została dokonana modernizacja sieci na 

drugim piętrze w budynku Starostwa na ul. Daszyńskiego 

5. Stary switch został zastąpiony urządzeniem MikroTik 

Cloud Router Switch, który został zainstalowany w nowej 

szafie typu Rack. Między serwerownią, a drugim piętrem 

został zastąpiony standardowy kabel UTP kategorii piątej 

światłowodem, dzięki czemu praktycznie wyeliminowano 

straty prędkości połączenia internetowego. Na całym 

piętrze rozmieszczono nowe okablowanie oraz zarobiono 

nowe gniazda.  

 W roku 2018 zostało zmodernizowane połączenie między 

parterem, a serwerownią. Ponownie wykorzystany został 

światłowód, aby wyeliminować straty prędkości łącza 

internetowego. W pokoju 116 została zamontowana nowa 

szafa typu Rack, z której aktualnie rozprowadzany jest 

sygnał na parterze. Zlikwidowano stary switch w pokoju nr 

106, a zamiast niego położono nowe okablowanie  

i zarobiono nowe gniazda. 

 W roku 2018 po przenosinach wydziału Komunikacji, w ich 

nowej lokalizacji zostało położone nowe okablowanie, 

zainstalowany nowy switch oraz podłączony został 

FortiGate 30E, dzięki czemu przez szyfrowany tunel 

wydział komunikacji posiada dostęp do sieci lokalnej 

Starostwa. 

Ponadto w analizowanych latach Powiat Średzki zlecił 
cyfryzację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego 
 i kartograficznego za łączną kwotę 427 360 zł. Środki 
pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa i były 
wydatkowane w poszczególnych latach w następujący sposób: 
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2015 – 33 496 zł 
2016 – 117 465 zł 
2017 – 131 316 zł 
2018 – 136 600 zł 
 

 2. 
Modernizacja budynków 
Starostwa, w tym instalacja 
klimatyzacji 

Sukcesywnie realizowana jest modernizacja budynku starostwa 
przy ul. Daszyńskiego 5. 
Modernizacja pomieszczeń: 
2016 rok:  
- wykonano modernizację 5 pomieszczeń na parterze budynku, 
klatki schodowej, części korytarza oraz rozdzielnicę zasilania 
kryzysowego – 267.308,67 zł 
- dokonano adaptacji poddasza na II piętrze – 205.419,63 zł -  
zwrot spółce Środa XXI Sp. z o.o. poniesionych nakładów na 
adaptację poddasza na II piętrze  w związku z niedojściem do 
skutku umowy przyrzeczonej dot. najmu pomieszczeń  
 
2017 rok 
- rozpoczęto modernizacje 4 pomieszczeń na II piętrze – 
obecnie Wydz. FB -  prace zakończono w 2018 r. -175.886,74 zł  
 
2018 rok 
- wykonano modernizację 8 pomieszczeń na parterze budynku 
oraz części korytarza – 406.333,19 zł 
- zamontowano szklane drzwi automatyczne przy Punkcie 
Obsługi Klienta – 20.664,00 zł 
 
Montaż systemu przeciwpożarowego w budynku Starostwa 
W 2016 r. - rozpoczęto montaż systemu przeciwpożarowego  
w budynku Starostwa 
Wartość wydatków poniesionych przez Powiat w 2016 i 2017 r. 
to 39.000,84 zł.  
 

2016 – modernizacja 5 
pomieszczeń starostwa 
2017 – modernizacja 4 
pomieszczeń starostwa 
2018 – modernizacja 8 
pomieszczeń starostwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 – 2018 – rozpoczęto 
montaż systemu 
przeciwpożarowego w 
starostwie 
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 Sieć wentylacyjna i klimatyzacyjna 
W 2016 r. rozpoczęto prace związane z wykonaniem instalacji 
sieci wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Starostwa 
Powiatowego (parter i II piętro) – 55.292,50 zł. 
 
2017 rok: 
-  wykonano instalację sieci wentylacyjno-klimatyzacyjnej  
w budynku Starostwa Powiatowego (parter oraz pion) – 
198.563,99 zł 
 
2018 rok 
- wykonano montaż sieci wentylacyjnej oraz niezbędne prace 
elektryczne – które pozwolił na uruchomienie systemu 
wentylacji – 203.934,00 zł. Wartość zewnętrznych jednostek 
wentylacyjnych w ramach umowy leasingowej wynosi 
183.998,97 
- wykonano montaż sieci klimatyzacyjnej oraz niezbędne prace 
elektryczne – które pozwoliły na uruchomienie systemu 
klimatyzacji  – 185.016,60 zł  
Wartość zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych w ramach 
umowy leasingowej wynosi 330.426,77 zł. 
Montaż o którym mowa powyżej objął budynek główny 
Starostwa. 
W 2018 r. wykonano także montaż  klimatyzacji w skrzydle 
budynku Starostwa, gdzie znajdują się Wydziały Oświaty oraz 
Środowiska. Koszt montażu klimatyzacji wyniósł 35.670 zł.  
   
Łącznie na zadania związane z  montażem wentylacji  
i klimatyzacji wydatkowano 678.477,09 zł. Koszty leasingu 
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych to  514.425,74 
 

 
2016-2018 – wykonanie 
instalacji i montaż sieci 
wentylacyjnej 
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 3. 

Poprawa warunków 
lokalowych Wydziału 
Komunikacji  i Transportu 
(nowa siedziba) 

Celem polepszenia warunków lokalowych 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 – 35.670 zł.    

2018 – nowa siedziba 
Wydziału Komunikacji 
i Transportu przy ul. 
Czerwonego Krzyża 2 

Integracyjna, 
inspiracyjna i 

koordynująca rola 
Powiatu w ramach 

współpracy z 
samorządami 

gminnymi 
P 8.1. 

1. 

Rozwój współpracy z gminami 
(wspólne projekty, w tym 
aplikowane do funduszy UE), 
w pierwszej kolejności w 
sferach: 
a) rozwoju gospodarczego 
b) kultury 
c) turystyki 
d) promocji 
e) wspierania organizacji 

pozarządowych 
f) ochrony środowiska 
g) budowy ścieżek pieszo-

rowerowych 
 

Realizacja tożsama z następującymi działaniami: 
- projekt 1.1, działanie 15, 19, 20 ,27 ,29 
- projekt 4.1, działanie 6 
- projekt 7.2, działanie 1 

- 
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IX. Zestawienie celów strategicznych, projektów i działań zawartych  
w raporcie z przebiegu ich realizacji w latach 2015-2018  

- stan na dzień 31.12.2018 

Lp. Cele strategiczne 
Liczba 

projektów 
Liczba 
działań 

Realizacja działań 

Zrealizowanych W trakcie realizacji 
Nie 

zrealizowanych 

Realizacja 
planowana od 2019 

roku 

1 Cel strategiczny I 1 31 16 10 2 3 

2 Cel strategiczny II 8 41 4 14 5 18 

3 Cel strategiczny III 3 12 1 8 1 2 

4 Cel strategiczny IV 2 14 1 9 1 3 

5 Cel strategiczny V 3 13 3 9 1 0 

6 Cel strategiczny VI 2 5 0 5 0 0 

7 Cel strategiczny VII 3 11 1 9 1 0 

8 Cel strategiczny VIII 2 4 1 3 0 0 

  Razem: 24 131 27 67 11 26 

 Opracowała:        

 A.Ziętek          
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X. PODSUMOWANIE 
 

W Strategii Rozwoju Powiatu Średzkiego w latach 2015 - 2024, zaktualizowanej uchwałą 
nr IX/54/2019 Rady Powiatu Średzkiego z 28 marca 2019 roku, zapisano ogółem 8 celów 
strategicznych, 24 projekty oraz 131 działań.  

Do końca 2018 roku zrealizowano lub przystąpiono do realizacji 94 działań. Nie 
zrealizowano 11 działań, natomiast realizacja 26 działań rozpocznie się od 2019 roku.    
Wobec powyższego stopień realizacji działań na dzień 31.12.2018 r. kształtuje się na 
poziomie 71,76 %. 
 

Należy stwierdzić, że zostało podjętych wiele cennych inicjatyw oraz zrealizowano 
niezwykle ważne dla lokalnej społeczności działania. Ich realizacja z pewnością przybliżyła do 
osiągnięcia celów wyznaczonych w Strategii.  

 
 
 

Sporządziła: 
Oprac. 
A.Ziętek 
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