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Załącznik Nr 5  
do Raportu o stanie  

Powiatu Średzkiego za 2018 roku  
  

Lp. 

 
Numer uchwały, data 

podjęcia uchwały 
 

 
Tytuł uchwały 

 
Sposób realizacji uchwały 

1.  Uchwała Nr LVI/436/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
31 stycznia 2018 roku 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej. 

Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok, który Komisja Rewizyjna w całości 
zrealizowała.  

2.  Uchwała  Nr LVI/437/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z 
dnia 31 stycznia 2018 roku 
 

w sprawie przyjęcia od Wojewody 
Wielkopolskiego zadań publicznych z 
zakresu administracji rządowej.  

Przekazane zadania polegały na zawieraniu przez Powiat Średzki w imieniu Wojewody 
Wielkopolskiego umów z  podmiotami leczniczymi, lekarzami prowadzącymi indywidualne 
specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz psychologami, na 
prowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej 
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej 
w Środzie Wielkopolskiej w 2018 roku.  
Wojewoda przekazał na ten cel środki finansowe w wysokości 4.000 złotych. 
Wykorzystano 1.620 złotych. Dokonano zwrotu kwoty 2.380 zł na konto Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 

3.  Uchwała Nr LVI/438/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
31 stycznia 2018 roku 

 

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego 
w uchwale Nr LIV/400/2017 Rady Powiatu 
Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 roku w 
sprawie udzielania pomocy finansowej 
Gminie Miłosław w formie dotacji celowej 
na zadania z zakresu ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami. 

W uchwale Nr LIV/400/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 roku 
dokonano zmiany zapisu w ten sposób, że  w § 1 zapis: „ Powiat Średzki udziela Gminie 
Miłosław pomocy finansowej w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację za 
własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami tj. na dotacje na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, nie będących własnością Gminy Miłosław” zastąpiono zapisem „(…)na realizację 
zadania własnego gminy (…)’’.  
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4.  Uchwała Nr LVI/439/2018  
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 31 stycznia 2018 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Krzykosy z przeznaczeniem na realizację 
zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka 
rzeki Kanał Miłosławski od ujścia Kanału 
Miłosławskiego do rzeki Moskawa 
na długości 6,0 km”. 

Uchwałą Nr LVI/439/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w 
formie dotacji celowej dla Gminy Krzykosy ze środków budżetu na 2018 rok na realizację 
zadania pod nazwą ,,Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski od ujścia Kanału 
Miłosławskiego do rzeki Moskawa na długość 6.0 km’’ w wysokości do kwoty 30.000 złotych. 
Przekazano 30.000 złotych. 
Dotacja została wykorzystana w całości. 
 

5.  Uchwała Nr LVI/440/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego  z dnia 31 
stycznia 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Średzkiego dla Województwa 
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na 
realizację projektu „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" w 
ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo 
informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój 
elektronicznych usług medycznych.  

W uchwale Nr XLVI/321/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 roku dokonano 
następującej zmiany: 
§ 2 otrzymał brzmienie:  
,,Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej, 
w następującej wysokości: 
- w roku 2018 roku w kwocie do:  177 917,13 zł 
- w roku 2019 roku w kwocie do:  145 568,57 zł 
Razem do kwoty 323.485,70 zł.”. 

 

6.  Uchwała Nr LVI/441/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 31 
stycznia 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z 
przeznaczeniem na wykonanie zadań 
inwestycyjnych dotyczących rozbudowy 
infrastruktury sportowej na Stadionie 
Średzkim. 

Uchwała została zmieniona uchwałą Nr  LXIV/531/2018 – zwiększenie kwoty pomocy 
finansowej.   
 Gmina 07.01.2019 r. przedstawiła rozliczenie z udzielonej pomocy finansowej na zadania 
określone w uchwale, tj. 
- Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim – wartość wykorzystanej 
pomocy finansowej 350.000 zł. 
- Budowa boiska piłkarskiego – rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim 
- wartość wykorzystanej pomocy finansowej 659.543,25 zł. 
 Ostateczna wartość udzielonej pomocy finansowej wyniosła 1.009.543,25 zł.   
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7.  Uchwała Nr LVI/442/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 31 
stycznia 2018 roku 
 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Nowe Miasto nad Wartą. 

 

Powiat udzielił pomocy rzeczowej Gminie Nowe Miasto nad Wartą polegającej na budowie 
oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3739P Nowe Miasto nad Wartą-Wolica 
Kozia na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 436 do drogi krajowej nr 11. 
Pomoc rzeczowa polegała na budowie oświetlenia drogowego  w ciągu drogi powiatowej nr 
3739P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 436 do drogi krajowej nr 11. W ramach 
udzielonej pomocy rzeczowej wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano 24 
słupy oświetleniowe. Wartość  udzielonej Gminie pomocy rzeczowej wyniosła 106.641,00 
zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane Gminie. 

 
 

8.  Uchwała Nr LVI/443/2018  
Rady Powiatu Średzkiego  
z dnia 31 stycznia 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
przystąpienia do Stowarzyszenia 
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 
Samorządowych w charakterze członka 
zwyczajnego.  
 

W uchwale Nr IX/34/99 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 maja 1999 roku w sprawie 
przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 
Samorządowych w charakterze członka zwyczajnego wprowadza się zmianę ustanawiającą 
Sekretarza Powiatu Średzkiego Bartosza Wielińskiego jako przedstawiciela uprawnionego 
do reprezentowania Powiatu Średzkiego w Stowarzyszeniu WOKiSS. 

9.  Uchwała Nr LVI/444/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 31 
stycznia 2018 roku 
  
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na 
zakup sprzętu dla OSP Mączniki i OSP Środa 
Wielkopolska. 

 

Uchwałą Nr LVI/444/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w formie 
dotacji celowej dla Gminy Środa Wielkopolska ze środków budżetu na 2018 rok z 
przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Mączniki i OSP Środa Wielkopolska w wysokości  
14.400 złotych. 
Przekazano: 14.400 złotych  
Dotacja została wykorzystana w całości. 
 

10.  Uchwała Nr LVI/445/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 31 
stycznia 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu 
Średzkiego. 

Uchwała została uchylona uchwałą Nr LIX/486/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku. 
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11.  Uchwała Nr LVI/446/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 31 
stycznia 2018 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT 
w drodze bezprzetargowej na czas 
określony do 31.12.2028 roku Stadionu 
lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa 
Szczepańskiego, znajdującego się przy 
ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na 
działce oznaczonej nr 750/23, stanowiącej 
własność Powiatu Średzkiego. 
 

Wyrażono zgodę na oddanie w drodze bezprzetargowej na czas do 21.12.2028 roku 
Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego na rzecz Spółdzielni Socjalnej 
HIT. 
  
  
  

12.  Uchwała nr LVI/447/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 31 
stycznia 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Średzkiego na lata 2018 - 2033. 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 

 

13.  Uchwała Nr LVI/448/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 31 
stycznia 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2018 rok. 

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr LV/413/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok i ustalono następujące 
wielkości w budżecie:  
1) dochody: 57.297.987 zł,  
2) wydatki: 60.984.044,59 zł, 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem.  

14.  Uchwała Nr LVI/449/2018 
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 31 stycznia 2018 roku 
 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na 
realizację zadania pod nazwą: 
,,Konserwacja Rowu Topolowego od km 
0+000 do km 4+290 Jarosławiec – Środa 
Wielkopolska’’ 

Uchwałą Nr LVI/449/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w formie 
dotacji celowej dla Gminy Środa Wielkopolska ze środków budżetu na 2018 rok na realizację 
zadania pod nazwą ,,Konserwacja Rowu Topolskiego od km 0+000 do km 4+290 Jarosławiec 
– Środa Wielkopolska’’ w wysokości do kwoty 50.000 złotych. 
Przekazano 50.000 złotych. 
Dotacja została wykorzystana w całości. 
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15.  Uchwala Nr LVII/450/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 28 
lutego 2018 roku  

w sprawie zwolnienia od opłat za wymianę 
praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla 
mieszkańców miasta Środa Wielkopolska. 

Uchwała Nr LVII/450/2018 Rady Powiatu Średzkiego została uchylona Rozstrzygnięciem 
Nadzorczym Wojewody z dnia 9 kwietnia 2018 roku.  
 

16.  Uchwała Nr LVII/451/2018 
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 28 lutego 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z 
przeznaczeniem na realizację zadania z 
zakresu  lokalnego transportu zbiorowego  

W uchwale Nr LV/426/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku dokonano
następującej zmiany zapisu:  
§2 otrzymuje brzmienie: ,,Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w 
formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok, w wysokości 119 973 złotych’’. 
Zgodnie z umową z dnia 02.01.2018r. i aneksem nr 1 z dnia 08.03.2018r. środki zostały  
przekazane w 12 miesięcznych ratach. 

17.  Uchwała Nr LVII/452/2018 
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 28 lutego 2018 roku. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych podmiotów oświatowych 
oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania.  

Uchwałą Nr LVII/452/2018 Rada Powiatu Średzkiego ustaliła tryb udzielania i rozliczania 
dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli ich pobierania i wykorzystania dla publicznych 
oraz niepublicznych podmiotów oświatowych. Uchwała ta uchyla uchwałę Nr LV/435/2017 
z dnia 20 grudnia 2017 roku oraz została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. W 2018 r. udzielono z budżetu Powiatu Średzkiego dotacji dla 11 
niepublicznych szkół i placówek oświatowych na łączną kwotę 1.226.258,40 zł. Dotację 
otrzymało, w całości wykorzystało i rozliczyło: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w 
Środzie Wielkopolskiej, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej ul. 
Surzyńskich 2, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EURONAUKA” w Środzie 
Wielkopolskiej, Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Szkoleniowiec” w 
Dominowie, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Mieście nad 
Wartą, Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Nowym Mieście nad Wartą, Szkoła 
Policealna „Szkoleniowiec” w Dominowie, Studium Medyczne „LIDER” w Dominowie, 
Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy Zielona Wyspa z oddziałem wczesnego 
wspomagania w Miąskowie, Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Środzie 
Wielkopolskiej, Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zaniemyślu. 
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18.  Uchwała Nr LVII/453/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z 
dnia 28 lutego 2018 roku. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Witowo. 

Uchwałą Nr LVII/453/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w 
formie dotacji celowej dla Gminy Krzykosy ze środków budżetu na 2018 rok z 
przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Witowo w wysokości 1.200 złotych. 
Przekazano kwotę: 1.200 złotych 
Wykorzystano kwotę 1.190 złotych 
Dokonano zwrotu kwoty 10  zł na konto Powiatu. Sprawozdanie złożone w terminie. 

19.  Uchwała Nr LVII/454/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 28 
lutego 2018 roku. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem 
na zakup sprzętu dla OSP Nowe Miasto nad 
Wartą. 

Uchwałą Nr LVII/454/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w 
formie dotacji celowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą ze środków budżetu na 2018 rok
z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Nowe Miasto nad Wartą w wysokości 4.400 
złotych. 
Przekazano kwotę: 4.400 złotych. 
Dotacja wykorzystana w całości. 

20.  Uchwała Nr LVII/455/2018 
Rady Powiatu Średzkiego  
z dnia 28 lutego 2018 roku. 
  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Zaniemyśl z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu dla OSP Kępa Wielka.  

Uchwałą Nr LVII/455/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w 
formie dotacji celowej dla Gminy Zaniemyśl ze środków budżetu na 2018 rok z 
przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Kępa Wielka w wysokości 6.000 złotych. 
Przekazano kwotę:    6.000 złotych. 
Dotacja wykorzystana w całości.  

21.  Uchwała Nr LVII/456/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego  z dnia 28 
lutego 2018 roku. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Średzkiego dla Województwa 
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na 
realizację projektu „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" w 
ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo 
informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój 
elektronicznych usług medycznych. 

W uchwale Nr XLVI/321/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 roku dokonano 
następującej zmiany: 
§2 otrzymuje brzmienie: ,,Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w 
formie dotacji celowej, w następującej wysokości:  

 w roku 2018 roku w kwocie do  178.137,60 zł  
 w roku 2019 roku w kwocie do  145.584,42 zł  

Razem do kwoty 323.722,02 zł.” 
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22.  Uchwała Nr LVII/457/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego  z dnia 28 
lutego 2018 roku 
  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Średzkiego na lata 2018 - 2033. 
 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 
 

23.  Uchwała Nr LVII/458/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 28 
lutego 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2018 rok. 

 

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr LV/413/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok i ustalono następujące 
wielkości w budżecie:  
1) dochody: 57.379.685,47 zł,  
2) wydatki: 62.665.743,06 zł.  
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem.  

 
24.  Uchwała Nr LVII/459/2018 Rady 

Powiatu Średzkiego z dnia 28 
lutego 2018 roku 

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu 
„Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie średzkim (IV)” w 
ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na 
rynku pracy Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 
Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy –
projekty pozakonkursowe, Poddziałania 
1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  

Uchwałą Nr LVII/459/2018 Rada Powiatu Średzkiego wyraziła wolę realizacji projektu 
,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (IV)’’.  
Uchwała ta została zmieniona uchwałą Nr LX/490/2018 Rady Powiatu Średzkiego z 29 maja 
2018 roku.  
Zmiana polegała na zmianie zapisu w ten sposób, że w §1 zapis:  
„Całkowity koszt projektu: 1 778 889,05 zł:  
rok 2018 – 1 368 889,05 zł,  
rok 2019 –    410 000,00 zł” 
zastąpiono zapisem: 
„Całkowity koszt projektu: 1 779 568,75 zł:  
rok 2018 – 1 368 899,05 zł,  
rok 2019 –    410 669,71 zł”. 
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25.  Uchwała Nr LVII/460/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 28 
lutego 2018 roku  

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu 
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy w powiecie średzkim 
(IV)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek 
Pracy Wielkopolskiego  Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy -
projekty pozakonkursowe realizowane 
przez PSZ. 

Uchwałą Nr LVII/450/2018 Rada Powiatu Średzkiego wyraziła wolę realizacji projektu 
,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim 
(IV)’’.  
Uchwała została zmieniona uchwałą Nr LX/491/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 
maja 2018 roku.  
Zmiana polegała na zmianie zapisu w ten sposób, że w §1 zapis:  
„Całkowity koszt projektu: 1 045 802,16 zł: 
rok 2018 –    805 802,16 zł  
rok 2019 –    240 000,00 zł” 
zastąpiono zapisem: 
„Całkowity koszt projektu: 1 047 542,81 zł: 
rok 2018 –    805 802,16 zł  
rok 2019 –    241 740,65 zł” 
 

26.  Uchwała Nr LVII/461/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 28 
lutego 2018 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z 
przeznaczeniem na realizację zadania z 
zakresu  lokalnego transportu zbiorowego. 
  

W uchwale Nr LV/425/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku dokonano 
następującej zmiany:  
§2 otrzymuje brzmienie: ,,Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w 
formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok, w  wysokości 84 600 złotych’’. 
Zgodnie z umową z dnia 02.01.2018r. i aneksem nr 1 z dnia 08.03.2018r. środki zostały  
przekazane w 12 miesięcznych ratach. 

27.  Uchwała Nr LVII/462/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 28 
lutego 2018 roku  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na 
zakup odkurzacza komunalnego. 

Uchwałą Nr LVII/462/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w 
formie dotacji celowej dla Gminy Środa Wielkopolska ze środków budżetu na 2018 rok z 
przeznaczeniem na zakup odkurzacza komunalnego w wysokości do kwoty 63 500 złotych. 
Gmina 04.06.2018 roku przedstawiła rozliczenie z udzielonej pomocy finansowej. 
Ostateczna wartość udzielonej pomocy finansowej wyniosła 63.035 złotych.  

28.  Uchwała Nr LVII/463/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
28 lutego 2018 roku  

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Krzykosy z przeznaczeniem na realizację 
zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka 
rzeki Kanał Miłosławski na długości 3,5 km 
na terenie gminy Krzykosy”. 

Uchwała Nr LVII/463/2018 została uchylona uchwałą Nr LVIII/468/2018 z dnia 27 marca 
2018 roku. 
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29.  Uchwała Nr LVII/464/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
28 lutego 2018 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na 
realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie 
odcinka rzeki Kanał Miłosławski na długości 
3,2 km na terenie gminy Środa 
Wielkopolska”.  

Uchwałą Nr LVII/464/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w 
formie dotacji celowej dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację 
zadania pod nazwą ,,Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski na długości 3,2 km na 
terenie gminy Środa Wielkopolska’’ ze środków budżetu na 2018 rok w wysokości do kwoty 
10 000 złotych. 
Przekazano kwotę: 10.000 złotych. 
Dotacja została wykorzystana w całości.  

30.  Uchwała Nr LVIII/465/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z 
dnia 27 marca 2018 roku 

w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach, wpisanych do 
rejestru zabytków, nie będących własnością 
Powiatu Średzkiego dla Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym oraz 
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi 
Śląskiej w Mądrem. 

Zgodnie z uchwałą LI/353/2017 organem uprawnionym do udzielania dotacji jest Rada 
Powiatu Średzkiego. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie 
Kościelnym złożyła wniosek o dotacje w dniu 03.01.2018 roku. Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem złożyła ww wniosek w dniu 25.01.2018 roku. 
Wnioski uzyskały pozytywną opinię Zarządu Powiatu Średzkiego oraz pozytywną opinię 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rada Powiatu uchwałą 
LVIII/465/2018 przyznała Parafii w Murzynowie Kościelnym dotację w kwocie 54 088,76 
złotych, a Parafii w Mądrem 55 639 złotych.  
Przekazano kwotę: 54 088,76  zł Parafii w Murzynowie Kościelnym oraz kwotę 55 639 zł 
Parafii w Mądrem. Dotacje zostały wykorzystane w całości. Sprawozdania złożono w 
terminie. 

 
31.  Uchwała Nr LVIII/466/2018 Rady 

Powiatu Średzkiego z dnia 27 
marca 2018 roku 

w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach, 
wpisanych do rejestru zabytków, nie 
będących własnością Powiatu Średzkiego 
dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. 
Marcina w Śnieciskach. 

Zgodnie z uchwałą Nr XI/69/2007 organem uprawnionym do udzielania dotacji jest Rada 
Powiatu Średzkiego. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Śnieciskach złożyła 
wniosek o dotację na konserwację pokrycia dachu z gontów. Rada Powiatu Średzkiego 
uchwałą nr LVIII/466/2018 przyznała Parafii w Śnieciskach dotacji w kwocie 34 352,73 
złotych.  
Przekazano kwotę: 34 352,73 zł. 
Dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie złożono w terminie. 
 

 
 



str. 10 
 

32.  Uchwała Nr LVIII/467/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
27 marca 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Średzkiego dla Gminy Dominowo z 
przeznaczeniem na przeprowadzenie 
kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy dla członków ochotniczej straży 
pożarnej. 

W uchwale Nr LV/415/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku dokonano
następującej zmiany:  
§2 otrzymuje brzmienie: ,,Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w 
formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok, w  wysokości 2 250 złotych’’. 
Przekazano kwotę:    2.250 złotych. 
Dotacja wykorzystana w całości. 

33.  Uchwała Nr LVIII/468/2018 
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 27 marca 2018 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Krzykosy z przeznaczeniem na realizację 
zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka 
rzeki Kanał Miłosławski na długości 3,5 km 
na terenie gminy Krzykosy”.  

  

Uchwałą Nr LVIII/468/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w 
formie dotacji celowej dla Gminy Krzykosy ze środków budżetu na 2018 rok z 
przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą ,,Utrzymanie odcinka rzeki Kanał 
Miłosławski na długości 3,5 km na terenie gminy Krzykosy’’ w wysokości do kwoty 24 000 
złotych. 
Przekazano kwotę :24.000 złotych. 
Dotacja została wykorzystana w całości.  

34.  Uchwała Nr LVIII/469/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
27 marca 2018 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń 
i zakazu używania jednostek pływających 
napędzanych silnikami spalinowymi na 
zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego. 
 

Uchwała LVIII/469/2018 została uchylona uchwałą Nr LIX/484/2018 z dnia 25 kwietnia 
2018 roku. 

35. Uchwała Nr LVIII/470/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
27 marca 2018 roku  

w sprawie określenia zadań, na które 
przeznacza się środki przekazane 
Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2018.  
  

Uchwałą zatwierdzono określenie zadań, na które przeznaczono w 2018 roku środki 
przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.  
Przekazano uchwałę Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie do wiadomości i służbowego 
wykorzystania.  
Uchwała została zmieniona uchwałą nr LXIV/521/2018 z dnia 6 września 2018 roku. 
Zmiana polegała na zmianie nazwy załącznika.  
 

36. Uchwała Nr LVIII/471/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
27 marca 2018 roku 

w sprawie przyjęcia do realizacji 
,,Powiatowego program rozwoju pieczy 
zastępczej na lata 2018-2020”.  
  

Rada Powiatu Średzkiego przyjęła do realizacji ,,Powiatowy program rozwoju pieczy 
zastępczej na lata 2018-2020’’. 
Przekazano uchwałę Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie do wiadomości i służbowego 
wykorzystania. 
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37. Uchwała Nr LVIII/472/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
27 marca 2018 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskiemu. 

  

Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w formie dotacji celowej dla 
Województwa Wielkopolskiego ze środków budżetu na 2018  z przeznaczeniem na 
realizację zadania pod nazwą ,,Wzmocnienie Wojewódzkich kolejowych przewozów 
pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości 
połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)’’ w 
wysokości 65 832 złotych. 
Przekazano kwotę: 65 832 zgodnie z umową DT/III/2018 w trzech transzach. 
 
 

38. Uchwała Nr LVIII/473/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
27 marca 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Średzkiego na lata 2018 - 2033.  
 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 
 

39. Uchwała Nr LVIII/474/2018 
Rady Powiatu Średzkiego  z dnia 
27 marca 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2018 rok. 
  

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr LV/413/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok i ustalono następujące 
wielkości w budżecie:  
1) dochody: 60.829.819,47 zł,  
2) wydatki: 66.115.877,06 zł. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem.  

 
40. Uchwała Nr LVIII/475/2018 

Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
27 marca 2018 roku  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej 
na zadania z zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego. 
 
  

Uchwałą Nr LVIII/475/2018 Rada Powiatu Średzkiego udzieliła pomocy finansowej Gminie 
Krzykosy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego w kwocie 3.000 złotych na rok 2018.  
Przekazano kwotę: 3 000 zł. 
Dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie złożono w terminie. 
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41.  Uchwała Nr LIX/476/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 25 
kwietnia 2018 roku  
  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
składów osobowych stałych Komisji Rady 
Powiatu Średzkiego.  

Uchwałą LIX/476/2018 Rada Powiatu Średzkiego zmieniła skład Komisji Środowiska, 
Rolnictwa i Polityki Społecznej odwołując ze składu radnego Pawła Szymczaka i powołując 
w to miejsce radną Halinę Biechowiak – Drożak  
   

42.  Uchwała Nr LIX/477/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 25 
kwietnia 2018 roku   

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP 
Miąskowo.  

  

Uchwałą Nr LIX/477/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w formie 
dotacji celowej dla Gminy Krzykosy ze środków budżetu na 2018 rok z przeznaczeniem na 
zakup sprzętu dla OSP Miąskowo w wysokości do kwoty 5 500 złotych. 
Uchwała została zmieniona uchwałą Nr LXVII/562/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku. 
Zmiana polegała na zmianie tytułu uchwały oraz zmianie brzmienia § 2 na:  
,,Postanawia udzielić z budżetu Powiatu Średzkiego pomocy finansowej Gminie Krzykosy z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez OSP Miąskowo aparatów ochrony dróg 
oddechowych.” 
Przekazano kwotę:     5.550 złotych 

  Dotacja wykorzystana w całości. 
43.  Uchwała Nr LIX/478/2018 Rady 

Powiatu Średzkiego z dnia 25 
kwietnia 2018 roku  
 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej na terenie powiatu średzkiego, 
odcinka od końca drogi dojazdowej drogi 
ekspresowej S11 przez miejscowość Wolica 
Pusta do granicy powiatów średzkiego i 
jarocińskiego (byłej drogi krajowej nr 11). 

Uchwałą Nr LIX/478/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku Rada Powiatu Średzkiego pozbawiła 
kategorii drogi powiatowej drogę na terenie powiatu średzkiego, odcinek od końca drogi 
dojazdowej drogi ekspresowej S11 przez miejscowość Wolica Pusta do granicy powiatów 
średzkiego i jarocińskiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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44.  Uchwała Nr LIX/479/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 25 
kwietnia 2018 roku  
 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Środa Wielkopolska polegającej 
na wykonaniu powierzchniowego 
podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg w 
Gminie Środa Wielkopolska. 
  
  

Uchwałą Nr LIX/479/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła udzielenie pomocy 
rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska, polegającej na wykonaniu powierzchniowego 
podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg. Pomoc rzeczowa została sfinansowana z budżetu 
Powiatu w wysokości nie wyższej niż 400.000 złotych.  
Uchwała została zmieniona uchwałą Nr LXI/508/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku. 
Zmiana polegała na zwiększeniu limitu kwoty do której finansowana była pomoc rzeczowa 
do wysokości 635.000 złotych. 
W ramach udzielonej pomocy rzeczowej wykonano powierzchniowe podwójne utrwalenie 
nawierzchni następujących dróg gminnych: 

1) Lorenka – Annopole dł. 1.534,36 m - wartość zadania 200.677,21 zł  
2) Trzebisławki dł. 710 m  - wartość zadania 64.449,54 zł   
3) Zielniki – wieś dł. 670 m   - wartość zadania 68.719,39 zł   
4) Pętkowo dł. 240 m   - wartość zadania 64.420,02 zł    
5) Mączniki – Dębicz odc. 2.500 m - wartość zadania 234.352,52 zł. 

Łączna wartość udzielonej pomocy rzeczowej wyniosła – 632.618,68 zł. 
Zadanie zostało wykonane i przekazane Gminie. 

45.  Uchwała Nr LIX/480/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 25 
kwietnia 2018 roku  
 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Środa Wielkopolska polegającej 
na przebudowie parkingu przy ul. 
Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej.  

Uchwałą Nr LIX/480/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła udzielenie pomocy 
rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska, polegającej na przebudowie parkingu przy ul. 
Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej. Pomoc rzeczowa została sfinansowana z budżetu 
Powiatu w wysokości nie wyższej niż 150.000 złotych.   
Uchwała została zmieniona uchwałą Nr LXI/532/2018 z dnia 6 września 2018 roku 
Zmiana polegała na zwiększeniu limitu kwoty do której finansowana była pomoc rzeczowa 
do wysokości 515.000 złotych.  
W ramach udzielonej pomocy rzeczowej wykonano prace przygotowawcze oraz położono 
kostkę betonową na pow. 2.091,60 m2. 
Wartość udzielonej pomocy rzeczowej wyniosła – 514.888,75 zł. 
Zadanie zostało wykonane i przekazane Gminie. 

46. Uchwała Nr LIX/481/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 25 
kwietnia 2018 roku  

 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Środa Wielkopolska polegającej 
na budowie oświetlenia drogowego w 
ciągu drogi powiatowej nr 2410P. 

 

Uchwałą Nr LIX/481/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła udzielenie pomocy 
rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska, polegającej na budowie oświetlenia drogowego w 
ciągu drogi powiatowej nr 2410P. Pomoc rzeczowa została sfinansowana z budżetu Powiatu 
w wysokości nie wyższej niż 158.000 złotych.  
W ramach udzielonej pomocy rzeczowej wykonano oświetlenie hybrydowe, wykorzystujące 
dwa odnawialne źródła energii tj. słoneczną i wiatrową, wzdłuż drogi powiatowej nr 2410P 
na odcinku ok. 800 m od ul. Bławatkowej w kierunku Topoli. Ustawionych zostało 20 słupów 
oświetleniowych.  
Wartość udzielonej pomocy rzeczowej wyniosła – 151.978,80 zł. 
Zadanie zostało wykonane i przekazane Gminie. 
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47.  Uchwała Nr LIX/482/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 25 
kwietnia 2018 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Średzkiego na lata 2018 - 2033.  

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 

48.  Uchwała Nr LIX/483/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 25 
kwietnia 2018 roku  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2018 rok. 

  
 

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr LV/413/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok i ustalono następujące 
wielkości w budżecie:  
1) dochody: 65.089.438,87 zł,  
2) wydatki: 72.341.496,46 zł.  

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem.  

49.  Uchwała Nr LIX/484/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 25 
kwietnia 2018 roku  

 

uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w 
sprawie ograniczeń i zakazu używania 
jednostek pływających napędzanych 
silnikami spalinowymi na zbiornikach 
wodnych Powiatu Średzkiego. 

Rada Powiatu uchyliła uchwałę nr LVIII/469/2018 z dnia 27 marca 2018 roku.   
 

50.  Uchwała Nr LIX/485/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 25 
kwietnia 2018 roku  

.  

zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń 
i zakazu używania jednostek pływających 
napędzanych silnikami spalinowymi na 
zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.  

  

W uchwale Nr XLV/304/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku 
dokonano zmiany zapisu w ten sposób, że §3 otrzymuje brzmienie:  
,,Dopuszcza się używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na 
Zbiorniku retencyjnym „Środa" w Środzie Wielkopolskiej z zastrzeżeniem, że będą używane 
pod następującymi warunkami:  
1) w okresie: od 1 maja do 30 września każdego  roku, w godzinach: od godziny 12:00 do
godziny  18:00,  
2) w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora, kąpieliska oraz urządzeń 
piętrzących.". 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

51.  Uchwała Nr LIX/486/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 25 
kwietnia 2018 roku  

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Średzkiego. 

 

Uchwała została zmieniona uchwałą nr IV/33/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku. Zmiana 
polegała na zmianie brzmienia § 1: 
„Wyraża zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Średzkiego, położonej w Kijewie, oznaczonej numerem działki 155/55 o powierzchni 0,2415 
ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00052988/0 na nieruchomość położoną w 
Środzie Wielkopolskiej, oznaczoną numerami działek: 2748/6 o powierzchni 0,0737 ha 
i 2744/7 o powierzchni 0,0028 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1D/000052199/2, 
stanowiącą własność Spółki Środa XXI Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie 
Wielkopolskiej." 
Uchwała jest w trakcie realizacji. 
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52.  Uchwała Nr LIX/487/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 25 
kwietnia 2018 roku  

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Dominowo z przeznaczeniem na budowę 
placu zabaw  

Uchwałą Nr LIX/487/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w formie 
dotacji celowej dla Gminy Dominowo ze środków budżetu na 2018 rok z przeznaczeniem na 
budowę placu zabaw w Orzeszkowie w wysokości do kwoty 16 000 złotych. 

Gmina 15.01.2019 r. przedstawiła rozliczenie z udzielonej pomocy finansowej, która została 
wykorzystana w całości, tj. w kwocie 16.000 zł. Wartość wykonanego przez Gminę zadania 
wyniosła 26.000 zł. 

 
53.  Uchwała Nr LX/488/2018 Rady 

Powiatu Średzkiego z dnia 29 
maja 2018 roku 

  
 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2017 rok. 

Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
wykonania budżetu na rok 2017.  

54.  Uchwała Nr LX/489/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 29 
maja 2018 roku  

 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 
Średzkiego absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2017 rok.  
  

Rada Powiatu Średzkiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego z tytułu 
wykonanego budżetu.  

 

55. Uchwała Nr LX/490/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 29 
maja 2018 roku  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia 
woli realizacji projektu „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez pracy w 
powiecie średzkim (IV)” w ramach Osi 
priorytetowej I Osoby młode na rynku 
pracy Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie 
osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy – projekty 
pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 
Wsparcie udzielanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  

W uchwale Nr LVII/459/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku
dokonano zmiany zapisu w ten sposób, że w §1 zapis:  
„Całkowity koszt projektu: 1 778 889,05 zł:  
rok 2018 – 1 368 889,05 zł,  
rok 2019 –    410 000,00 zł” 
zastąpiono zapisem: 
„Całkowity koszt projektu: 1 779 568,75 zł:  
rok 2018 – 1 368 899,05 zł,  
rok 2019 –    410 669,71 zł”. 
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56.  Uchwała Nr LX/491/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 29 
maja 2018 roku  
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia 
woli realizacji projektu „Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy w powiecie średzkim 
(IV)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek 
Pracy Wielkopolskiego  Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy -
projekty pozakonkursowe realizowane 
przez PSZ.  

W uchwale Nr LVII/460/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 roku 
dokonano zmiany zapisu w ten sposób, że w §1 zapis: 
„Całkowity koszt projektu: 1 045 802,16 zł: 
rok 2018 –    805 802,16 zł  
rok 2019 –    240 000,00 zł” 
zastąpiono  zapisem: 
„Całkowity koszt projektu: 1 047 542,81 zł: 
rok 2018 –    805 802,16 zł  
rok 2019 –    241 740,65 zł” 

 

57.  Uchwała Nr LX/492/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 29 
maja 2018 roku  
  

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu 
średzkiego.  

Uchwałą Nr LX/492/2018 Rada powiatu Średzkiego wprowadza zmiany do uchwały nr 
LIV/392/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku. Zmiana polega na aktualizacji godzin pracy 
aptek „Prima” oraz „Pod Złotą Wagą” w Środzie Wielkopolskiej. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
 

58.  Uchwała  Nr LX/493/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 29 
maja 2018 roku  

.   

zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 
2018 - 2033. 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem 
 

59. Uchwała Nr LX/494/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 29 
maja 2018 roku  
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2018 rok. 

  
  

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr LV/413/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok i ustalono następujące 
wielkości w budżecie:  
1) dochody: 65.888.783,87 zł,  
2) wydatki: 73.140.841,46 zł, 
 Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem.  
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60.  Uchwała Nr LX/495/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 29 
maja 2018 roku 

  

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu 
Średzkiego.  

 

Rada Powiatu uchyliła uchwałę nr LIV/401/2017 z dnia 22 listopada 2018 roku.   
 

61.  Uchwała Nr LX/496/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 29 
maja 2018 roku  

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Środa Wielkopolska polegającej na 
przebudowie drogi dojazdowej w rejonie ul. 
Brodowskiej w Środzie Wielkopolskiej.  

 

Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc rzeczową dla Gminy Środa Wielkopolska 
polegającej na realizacji zadania pod nazwą ,,Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie 
ul. Brodowskiej w Środzie Wielkopolskiej” w wysokości nie wyższej niż 150.000 złotych.  
Nie przystąpiono do realizacji zadania. 

62.  Uchwała Nr LX/497/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 29 
maja 2018 roku  

w sprawie powierzenia Gminie Środa 
Wielkopolska zadania publicznego w 
zakresie zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 3722P - ul. Paderewskiego w 
Środzie Wielkopolskiej. 

Uchwałą Nr LX/497/2018 Rada Powiatu Średzkiego powierzyła Gminie Środa Wielkopolska 
prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 3722P 
w zakresie utwardzenia pobocza pasa jezdnego do dnia 31 grudnia 2018 roku.  
Na realizację zadania Powiat przekazał Gminie dotację w kwocie 39.000 zł. Gmina 
29.11.2018 r. przedstawiła rozliczenie z udzielonej dotacji, która została wykorzystana w 
całości. Wartość wykonanego przez Gminę zadania wyniosła 39.000 zł. 
 

63. Uchwała  Nr  LX/498/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 29 
maja 2018 roku  
 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
najem na czas nieokreślony w drodze 
bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 o 
powierzchni 26,22 m², stanowiącego 
odrębną własność Powiatu Średzkiego, 
położonego przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w 
Środzie Wielkopolskiej na rzecz 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej. 

Uchwałą LX/498/2018 Rada Powiatu Średzkiego wyraziła zgodę na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 
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64. Uchwała Nr LXI/499/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 19 
czerwca 2018 roku 

  
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Środa Wielkopolska na zakup sprzętu dla 
OSP Koszuty  

  

Uchwałą Nr LXI/499/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w formie 
dotacji celowej dla Gminy Środa Wielkopolska ze środków budżetu na 2018 rok z 
przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Koszuty w wysokości do kwoty 3 200 złotych. 
Przekazano kwotę: 3.200 złotych 
Dotacja wykorzystana w całości. 

65. Uchwała Nr LXI/500/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 19 
czerwca 2018 roku 

  
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Nowe Miasto nad Wartą  na zakup sprzętu 
dla OSP Boguszyn  

  

Uchwałą Nr LXI/500/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w formie 
dotacji celowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą ze środków budżetu na 2018 rok z 
przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Boguszyn w wysokości do kwoty 10 000 złotych. 
Przekazano kwotę:     10 000 złotych. 

  Dotacja wykorzystana w całości 

66. Uchwała Nr LXI/501/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 19 
czerwca 2018 roku 

  
 

w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku, wpisanym do 
rejestru zabytków, nie będącym własnością 
Powiatu Średzkiego dla Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia 
NMP w Środzie Wielkopolskiej.  

  

Zgodnie z uchwałą LI/353/2017 organem uprawnionym do udzielania dotacji jest Rada 
Powiatu Średzkiego. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie 
Wielkopolskiej złożyła wniosek o udzielenie dotacji w dniu 06.06.2018 roku.  
Wniosek uzyskały pozytywną opinię Zarządu Powiatu Średzkiego oraz pozytywną opinię 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rada Powiatu uchwałą 
LXI/501/2018 przyznała Parafii 65 000 złotych.  
Przekazano kwotę: 65 000 zł. 
Dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie złożono w terminie. 

67. Uchwała Nr LXI/502/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 19 
czerwca 2018 roku 

  
 

w sprawie określenia tygodniowego 
wymiaru zajęć, zasad jego rozliczania oraz 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach dla których Powiat Średzki jest 
organem prowadzącym.  
   

  

Rada Powiatu Średzkiego określiła zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego. 
Uchwałą LXI/502/2018 Rada Powiatu Średzkiego uchyla uchwały: nr XXX/175/2009 z dnia 
26 maja 2009 roku, Nr VI/34/2011 z dnia 29 marca 2011 roku oraz Nr XXIX/199/2016 z dnia 
30 sierpnia 2016 roku. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
W 2018 r. zaszła konieczność dostosowania zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli oraz 
stosowania zniżek godzin do stanu prawnego, który obowiązywać miał od dnia 1 września 
2018 r. Należało przede wszystkim ustalić nowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 
zawodowych, tak by wymiar ten był zgodny z zapisami ustawowymi. 
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68. Uchwała Nr LXI/503/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 19 
czerwca 2018 roku 
  

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Średzkiego.  
 

Wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. 

69. Uchwała Nr LXI/504/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 19 
czerwca 2018 roku 
  

  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
najem na czas nieokreślony w drodze 
bezprzetargowej pomieszczenia 
o powierzchni 15,83 m², znajdującego się 
w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w 
Środzie Wielkopolskiej, stanowiącym 
własność Powiatu Średzkiego, na rzecz 
Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Środzie 
Wielkopolskiej.  
 

Uchwałą LXI/504/2018 Rada Powiatu Średzkiego wyraziła zgodę na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 
 

70. Uchwała Nr LXI/505/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 19 
czerwca 2018 roku 

  
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Średzkiego na lata 2018 - 2033. 

  

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 

 
  

71.  Uchwała Nr LXI/506/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 19 
czerwca 2018 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2018 rok. 

  
 

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr LV/413/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok i ustalono następujące 
wielkości w budżecie:  
1) dochody: 68.549.440,93 zł, 
2) wydatki: 79.005.498,52 zł, 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem.  

  
 



str. 20 
 

72.  Uchwała Nr LXI/507/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 19 
czerwca 2018 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Środa Wielkopolska. 

  
  
 

Rada Powiatu postanowiła udzielić pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska 
polegającej na realizacji określonych w uchwale zadań inwestycyjnych:  

1. Montaż wentylacji na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Środzie 
Wielkopolskiej  

2. Rozbudowa wewnętrznej sieci oświetlenia istniejącego boiska na Stadionie 
Średzkim 

3. Przebudowa ul. Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej  
4. Przebudowa ul. gen. pil. Witolda Urbanowicza w Środzie Wielkopolskiej 
5. Przebudowa ul. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Środzie Wielkopolskiej 
6. Przebudowa ul. Bułgarskiej w Środzie Wielkopolskiej 
7. Przebudowa ul. Francuskiej w Środzie Wielkopolskiej 
8. Przebudowa ul. Polskiej, Włoskiej, Greckiej i Portugalskiej w Środzie 

Wielkopolskiej 
9. Przebudowa ul. Chorwackiej w Środzie Wielkopolskiej. 

Pomoc rzeczowa miała być udzielona do wysokości 731.000 złotych. 
Uchwała została zmieniona uchwałą LXII/514/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku. Zmiana polegała 
na zwiększeniu limitu pomocy rzeczowej do wysokości 826.800 złotych.  
Uchwała przewidywała udzielenie pomocy rzeczowej dla Gminy Środa Wielkopolska na 
wskazane w niej zadania ostatecznie do kwoty 826.800,00 zł.  
W ramach udzielonej pomocy rzeczowej wykonano następujące zadania: 
- Montaż wentylacji na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Środzie 
Wielkopolskiej – wartość zadania 195.786,25 zł.  
- Rozbudowa wewnętrznej sieci oświetlenia boiska na Stadionie Średzkim – w ramach 
zadania zamontowano 4 słupy oświetleniowe - Wielkopolskiej – wartość zadania 145.570,50 
zł.  
- Przebudowa ul. Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej – w ramach zadania wykonano 
powierzchniowe utrwalenia nawierzchni oraz położono nakładkę asfaltową na dł. 400 m - 
wartość zadania 199.604,40 zł.     
 
Łączna wartość ww. zadań wyniosła 540.961,15 zł. 
Zadania zostały wykonane i przekazane Gminie. 
 
W związku z tym iż Gmina Środa Wielkopolska nie wykonała prac przygotowawczych 
niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzchniowego podwójnego utrwalenia 
nawierzchni oraz położenia warstwy asfaltowej nie zostały wykonane zadania zaplanowane  
w uchwale, tj.: 
- Przebudowa ul. gen. pil. Witolda Urbanowicza w Środzie Wielkopolskiej  
- Przebudowa ul. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Środzie Wielkopolskiej  
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- Przebudowa ul. Bułgarskiej w Środzie Wielkopolskiej  
- Przebudowa ul. Francuska w Środzie Wielkopolskiej 
- Przebudowa ul. Polskiej, Włoskiej, Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej 
- Przebudowa ul. Chorwackiej w Środzie Wielkopolskiej. 

73.  Uchwała Nr LXI/508/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z 
dnia 19 czerwca 2018 roku 
  

w sprawie zmiany uchwały nr 
LIX/479/2018 Rady Powiatu Średzkiego z 
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Środa Wielkopolska polegającej na 
wykonaniu powierzchniowego 
podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg 
w Gminie Środa Wielkopolska.  
   

W uchwale Nr LIX/479/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku 
dokonano następującej zmiany zapisu: 
§1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,Pomoc rzeczowa, o której mowa w ust. 1 zostanie 
sfinansowana w 2018 roku z budżetu Powiatu w wysokości nie wyższej niż 635.000  złotych 
(słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych)’’. 
Opis sposobu realizacji uchwały przy poz. 44. 

74.  Uchwała Nr LXI/509/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 19 
czerwca 2018 roku 
  
.  

w sprawie udzielania pomocy finansowej 
Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej 
na zadania z zakresu kultury fizycznej i 
turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i 
urządzeń sportowych. 
  
  

Uchwałą Nr LXI/509/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w formie 
dotacji celowej dla Gminy Krzykosy ze środków budżetu na 2018 rok z przeznaczeniem na 
realizację zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki w kwocie 3200 
złotych.  
Przekazano kwotę: 3 200 zł.  
Wykorzystano kwotę 3 187,58 zł  z przyznanej dotacji. Dokonano zwrotu kwoty 12,42 zł na 
konto Powiatu. Sprawozdanie złożone w terminie. 
 

75.  Uchwała Nr LXI/510/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 19 
czerwca 2018 roku 

  
.  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Starosty Średzkiego. 

  
 

Uchwałą LXI/510/2018 Rada Powiatu Średzkiego zmieniła stawki wynagrodzenia dla 
Starosty Średzkiego.  
Uchwałą tą Rada uchyliła również uchwałę Nr XVI/87/2015 z dnia 26 października 2015 roku. 
 

76.  Uchwała nr LXII/511/2018
Rady Powiatu Średzkiego
 z dnia 5 lipca 2018 roku  
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Średzkiego na lata 2018 - 2033. 

   

  

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 
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77.  Uchwała nr LXII/512/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 5 
lipca 2018 roku  

  
  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2018 rok.  

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr LV/413/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok i ustalono następujące 
wielkości w budżecie:  

1) dochody: 73.310.490,93 zł, 
2) wydatki: 83.766.548,52 zł, 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 
 

78.  Uchwała nr LXII/513/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 5 
lipca 2018 roku  

 

w sprawie emisji obligacji komunalnych 
Powiatu Średzkiego oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu. 
  

Na podstawie uchwały nr LXII/513/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 roku 
Powiat Średzki wyemitował 6.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na 
łączną kwotę 6.000.000 zł. Obligacje zostały wyemitowane w 11 seriach i zostaną wykupione 
przez Powiat do 2029 roku. 
 

79.  Uchwała nr LXII/514/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 5 
lipca 2018 roku  

  
  

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Gminie Środa 
Wielkopolska  

W uchwale Nr LXI/507/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 roku 
dokonano zmiany zapisu w ten sposób, że §2 otrzymał brzmienie:  
,,Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie sfinansowana ze środków zabezpieczonych 
w budżecie Powiatu Średzkiego na 2018 r. w wysokości nie wyższej niż 826.800  złotych 
(słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych).”  
Opis sposobu realizacji uchwały przy poz. 73. 
 

80.  Uchwała Nr LXIII/515/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 31 
lipca 2018 roku 

   

zmieniająca uchwałę w sprawie 
wprowadzenia ograniczeń i zakazu 
używania jednostek pływających 
napędzanych silnikami spalinowymi na 
zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.   

W uchwale Nr XLV/304/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku 
dokonano zmiany zapisu w ten sposób, że §3 otrzymał brzmienie:  
,, Dopuszcza się używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi 
o mocy do 104 kW na zbiorniku retencyjnym „Środa" w Środzie Wielkopolskiej 
z zastrzeżeniem, że będą używane pod następującymi warunkami: 
1) w okresie:  od 1 maja do 30  września każdego  roku, w godzinach: od godziny 13:00  do 
godziny  17:00,  
2) w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora, kąpieliska oraz urządzeń 
piętrzących.” 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
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81.  Uchwała Nr LXIII/516/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 31 
lipca 2018 roku 

  
.  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2018 rok. 

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr LV/413/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 
 

82.  Uchwała Nr LXIII/517/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 31 
lipca 2018 roku 

  
.  

w sprawie zmiany statutu Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie 
Wielkopolskiej.  

  
  

 

Uchwałą wprowadzono zmiany do uchwały Nr XVII/101/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku. 
Zmiany dotyczyły statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. 
Przekazano uchwałę Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie do wiadomości i służbowego 
wykorzystania. 
 

83.  Uchwała Nr LXIII/518/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 31 
lipca 2018 roku 

  
.  

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego 
Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.  
  

Uchwałą wprowadzono zmiany do uchwały Nr XXXIV/235/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku. 
Zmiany dotyczyły statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Przekazano 
uchwałę Powiatowemu Urzędowi Pracy do wiadomości i służbowego wykorzystania. 
  

84.  Uchwała Nr LXIII/519/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 31 
lipca 2018 roku 

  
.  

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu 
„Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie średzkim (V)” w 
ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na 
rynku pracy Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 
Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy –
projekty pozakonkursowe, Poddziałania 
1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

  

Uchwałą Nr LXIII/519/2018 Rada Powiatu Średzkiego wyraziła wolę realizacji projektu 
,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)’’. 
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85.  Uchwała Nr LXIV/520/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
6 września 2018 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Sulęcin.  

 
  
  

Uchwałą Nr LXIV/520/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w 
formie dotacji celowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP 
Sulęcin ze środków budżetu na 2018 rok w wysokości do kwoty 3 000 złotych. 
Przekazano kwotę: 
Przekazano kwotę     3.000 zł  
Dotacja wykorzystana w całości. 

86.  Uchwała Nr LXIV/521/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 6 
września 2018 roku  
.  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki 
przekazane Powiatowi Średzkiemu przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2018. 

  
 

Uchwałą wprowadzono zmiany do uchwały Nr LVIII/470/2018 z dnia 27 marca 2018 roku. 
Zmiany polegały na zmianie nazwy załącznika w ww. uchwalę na nazwę jak w załączniku do 
uchwały Nr LXIV/521/2018.  
 

87.  Uchwała Nr LXIV/522/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 6 
września 2018 roku  
  

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu. 

  
  

W uchwale Nr LVIII/472/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku dokonano 
zmiany zapisu w ten sposób, że §1 otrzymał brzmienie:  
,,Udziela się z budżetu Powiatu Średzkiego pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu w latach 2018, 2019 i 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: 
„Wzmocnienie Wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze
oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -
dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.  
Natomiast §2 otrzymał brzmienie:  
,, Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu na lata 2018, 2019 i 2020 w następujących wysokościach: 

- w roku 2018 w wysokości - 65 832,00 zł,  
- w roku 2019 w wysokości - 143.585,00 zł,  
- w roku 2020 w wysokości - 146.859,00 zł.” 

Zgodnie z wieloletnią umową DT/III/2018 oraz aneksem nr 1 z 10.12.2018r. przekazanie 
pomocy finansowej następuje wg transz kwartalnych oraz terminów ich przekazania. 
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88.  Uchwała Nr LXIV/523/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 6 
września 2018 roku  
.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę 
komunikacji autobusowej na terenie Gminy 
Kleszczewo. 

  
  

Uchwałą Nr LXIV/523/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w 
formie dotacji celowej dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji 
autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo ze środków budżetu na 2018 rok w wysokości do 
kwoty 5 522,84 złotych. 

Przekazano kwotę: 5 522,84 zł. jednorazowo – umowa z 12.09.2018r. 
 
 

89.  Uchwała Nr LXIV/524/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 6 
września 2018 roku  
  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Krzykosy z przeznaczeniem  na utwardzenie 
placu przy scenie letniej w Sulęcinku. 

  
 

Uchwałą Nr LXIV/524/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w 
formie dotacji celowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na utwardzenie placu przy 
scenie letniej w Sulęcinku ze środków budżetu na 2018 rok w wysokości do kwoty 3 500 
złotych. 
Przekazano kwotę: 3 500 zł. 
Dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie złożone w terminie. 
 

90.  Uchwała Nr LXIV/525/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 6 
września 2018 roku  
.  

w sprawie powierzenia Gminie Środa 
Wielkopolska zadania własnego Powiatu 
Średzkiego z zakresu ochrony zdrowia.  

  
  

Uchwałą powierzono Gminie Środa Wielkopolska prowadzenie zadania publicznego 
obejmującego zapewnienie niezbędnej infrastruktury medycznej Szpitalowi im. Serca 
Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej.   
Przekazano uchwałę do: Powiatowego Centrum Rozwoju, Powiatowego Centrum Inwestycji 
oraz Gminie Środa Wielkopolska do wiadomości i służbowego wykorzystania. 

 
 

91.  Uchwała Nr LXIV/526/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 6 
września 2018 roku  

.  

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 
spółki „Powiatowe Centrum Rozwoju” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz umorzenie udziałów.  

  

Uchwałą Nr LXIV/526/2018 Rada Powiatu Średzkiego wyraziła zgodę na rozwiązanie spółki 
Powiatowe Centrum Rozwoju. 
Przekazano uchwałę do: Powiatowego Centrum Rozwoju do wiadomości i służbowego 
wykorzystania 

92.  Uchwała Nr LXIV/527/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 6 
września 2018 roku  

  

w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do spółki „Powiatowe 
Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” Gminy Środa 
Wielkopolska, określenia zasad wnoszenia 
wkładów oraz objęcia udziałów w ww. 
spółce i wyrażenia zgody na powierzenie 
zadania publicznego.  

Uchwałą Nr LXIV/527/2018 Rada Powiatu Średzkiego wyraziła zgodę na przystąpienie do 
spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Gminy Środa Wielkopolska.    
Przekazano uchwałę do: Powiatowego Centrum Rozwoju do wiadomości i służbowego 
wykorzystania 
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93.  Uchwała Nr LXIV/528/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 6 
września 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Średzkiego na lata 2018 - 2033.  

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 

94.  Uchwała Nr LXIV/529/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 6 
września 2018 roku  

  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2018 rok 

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr LV/413/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok i ustalono następujące 
wielkości w budżecie:  
1) dochody: 75.819.669,53 zł, 
2)  wydatki: 86.275.727,22 zł, 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 

95.  Uchwała Nr LXIV/530/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
6 września 2018 roku  

  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP 
Pięczkowo.  

  

Uchwałą Nr LXIV/530/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w 
formie dotacji celowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP 
Pięczkowo ze środków budżetu na 2018 rok w wysokości do kwoty 15 000 złotych. 
Przekazano kwotę: 15.000 zł 
Dotacja wykorzystana w całości. 

96.  Uchwała Nr LXIV/531/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
6 września 2018 roku 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z 
przeznaczeniem na wykonanie zadań 
inwestycyjnych dotyczących rozbudowy 
infrastruktury sportowej na Stadionie 
Średzkim.  
 

W uchwale Nr LV/434/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku 
dokonano zmiany zapisu w ten sposób, że §1 ust. 2 otrzymał brzmienie:  
,,Budowa boiska piłkarskiego - rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim 
- pomoc finansowa w wysokości do kwoty 660.000 złotych”. 
Natomiast § 2 otrzymał brzmienie:  
,, Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu na 2018 rok, w łącznej wysokości do kwoty 1.010.000 złotych”. 

Opis sposobu realizacji uchwały przy poz. 6. 

97.  Uchwała Nr LXIV/532/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
6 września 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Gminie Środa 
Wielkopolska polegającej na przebudowie 
parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie 
Wielkopolskiej.  

W uchwale Nr LIX/480/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku 
dokonano zmiany zapisu w ten sposób, że §1 ust. 2 otrzymał brzmienie:  
,,Pomoc rzeczowa, o której mowa w ust. 1 zostanie sfinansowana w 2018 roku z budżetu 
Powiatu w wysokości nie wyższej niż 515.000  złotych (słownie: pięćset piętnaście tysięcy 
złotych)”. 
Opis sposobu realizacji uchwały przy poz. 45. 
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98.  Uchwała Nr LXIV/533/2018 
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 6 września 2018 roku  

.   

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Gminie Środa Wielkopolska polegającej 
na wykonaniu powierzchniowego 
podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg 
gminnych w Gminie Środa Wielkopolska.  
  

Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Środa 
Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia 
nawierzchni dróg gminnych w Gminie Środa Wielkopolska. Pomoc rzeczowa zostanie 
sfinansowana w wysokości do kwoty nie wyższej niż 160.650 złotych.  
W ramach udzielonej pomocy rzeczowej wykonano powierzchniowe podwójne utrwalenie 
nawierzchni następujących dróg gminnych: 

1) w mieście Środa Wielkopolska w zakresie ulic: 
- ul. Gen. L. Okulickiego na dł. 127 mb.– wartość zadania 11.426,76 zł  
- ul. D. Inki - Siedzikówny na dł. 186 mb. – wartość zadania 16.735,26 zł  
- ul. Gen. Pełczyńskiego na dł. 128 mb. – wartość zadania 11.516,74 zł  

2) w gminie Środa Wielkopolska w zakresie dróg: 
- nr 555525 Urniszewo - Zielniczki na odc. 720 mb. – wartość zadania 64.781,64 zł  
- droga wewnętrzna w Jarosławcu – między blokami 1400 m2 – wartość zadania  25.192,86 
zł. 
Łączna wartość pomocy rzeczowej wyniosła – 129.653,26 zł. 
Zadania zostały wykonane i przekazane Gminie.  
Z uwagi na nie wykonanie przez Gminę prac przygotowawczych niezbędnych do wykonania 
powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni nie zrealizowano 
powierzchniowego utrwalania na  ulicy Platanowej w Środzie Wielkopolskiej. 

99.  Uchwała Nr LXIV/534/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 6 
września 2018 roku  

  

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Województwa Wielkopolskiego na 
realizację zadania pn. „Remont chodnika w 
miejscowości Środa Wielkopolska w ciągu 
drogi DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do 
ul. Lotniczej”. 
  
 

Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa 
Wielkopolskiego na realizację zadania pod nazwą: ,,Remont chodnika w miejscowości Środa 
Wielkopolska w ciągu drogi DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej w wysokości 
do kwoty 180.000 złotych.  
Uchwała została zmieniona uchwałą Nr  LXVII/563/2018 – zwiększenie kwoty pomocy 
finansowej i terminu. 
W 2018 r. została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania. Wartość dokumentacji 
wyniosła 19.680 zł. Roboty budowlane zostaną wykonane w 2019 roku. 

100.  Uchwała Nr LXIV/535/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego 

z dnia 6 września 2018 roku  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Środa Wielkopolska na dofinansowanie 
zakupu lekkiego samochodu dla OSP 
Mączniki  

Uchwałą Nr LXIV/535/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w 
formie dotacji celowej dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu lekkiego samochodu dla OSP Mączniki ze środków budżetu na 2018 rok w wysokości 
50 000 złotych.  
Przekazano kwotę: 50.000 złotych 
Dotacja wykorzystana w całości 
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101.  Uchwała Nr LXV/536/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 26 
września 2018 roku 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach, wpisanych do rejestru 
zabytków, nie będących własnością 
Powiatu Średzkiego dla Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w 
Śnieciskach. 

W uchwale Nr LVIII/466/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2018 roku dokonano 
zmiany zapisu w ten sposób, że §1 otrzymał brzmienie:  
,,Udziela się dotacji: Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Śnieciskach -
na konserwację pokrycia dachu z gontów w kwocie 19.352,73 zł”. 
Przekazano kwotę: 19 352,73 zł. 
Dotacja została wykorzystana w z całości. Sprawozdanie złożono w terminie. 
 

102.  Uchwała Nr LXV/537/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 26 
września 2018 roku 

w sprawie udzielania pomocy finansowej 
Gminie Środa Wielkopolska w formie 
pomocy finansowej na zadania bieżące 
dotyczące sportu. 

Uchwałą Nr LXV/537/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w 
formie pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na zadanie 
bieżące dotycząc sportu w zakresie wykonania piłkochwytów na boisku sportowym w 
Jarosławcu w wysokości 13 000 złotych. 
Przekazano kwotę: 13 000,00 zł 
Wykorzystano kwotę 12 329,52 zł  z przyznanej dotacji. Dokonano zwrotu kwoty  670,48 zł 
w dniu 10.12.2018 roku na konto Powiatu. Sprawozdanie złożone w terminie. 

103.  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.  

 

Uchwałą Nr LXV/538/2018 Rada Powiatu Średzkiego określa warunki oraz tryb finansowania 
zadania własnego obejmującego tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 
Uchwała ta uchyliła uchwałę nr LIII/381/2017 z dnia 25 października 2017 roku. 
Realizacja uchwały polegała na przyznawaniu dotacji klubom sportowym  na zadania 
związane z rozwojem sportu na terenie Powiatu Średzkiego, w sumie przyznano 647 200,00 
(dotację otrzymały: Klub Sportowy „Polonia”- wydatkowanie w 2019 roku oraz  Uczniowski 
Klub Sportowy „MOSKAWA  Środa Wielkopolska”). Rozliczenie przyznanych  dotacji nastąpi 
w połowie 2019 roku 

104.  Uchwała Nr LXV/539/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 26 
września 2018 roku 

  
  

w sprawie nagród i wyróżnień dla 
zawodników za osiągnięte wyniki 
sportowe, trenerów oraz szczegółowych 
zasad i trybu ich przyznawania.  

  

Uchwałą Nr LXV/539/2018 Rada Powiatu Średzkiego ustanowiła nagrody i wyróżnienia dla 
zawodników i trenerów.  
Uchwała ta uchyliła uchwałę Nr XLVIII/334/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku oraz uchwałę 
Nr LIII/382/2017 z dnia 25 października 2017 roku. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
Realizacja uchwały polegała na przyznaniu nagród sportowcom oraz trenerom zamieszkałym 
na terenie Powiatu Średzkiego za wybitne osiągnięcia w sporcie. W sumie przyznano nagród 
na kwotę 12  050,00 zł. 
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105.  Uchwała Nr LXV/540/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 26 
września 2018 roku 

  
  

w sprawie okresowych stypendiów 
sportowych dla zawodników za osiągnięte 
wyniki sportowe.  

 

Uchwałą Nr LXV/540/2018 Rada Powiatu Średzkiego ustanowiła stypendia sportowe dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym.  
Uchwała ta uchyliła uchwalę Nr XLVIII/333/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku oraz uchwałę 
Nr LIII/383/2017 z dnia 25 października 2017 roku.  
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
Realizacja uchwały polegała na przyznaniu stypendiów sportowych wybitnym sportowcom 
zamieszkałym na terenie Powiatu Średzkiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu. W sumie 
przyznano stypendiów na kwotę 27 675,00 zł. 

106.  Uchwała Nr LXV/541/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 26 
września 2018 roku 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
niezabudowanych działek stanowiących 
własność Powiatu Średzkiego, położonych w 
Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych 
geodezyjnie numerami: 4061, 4062, 4063, 
4064, 4065, 4066, 4067.  

Uchwała w trakcie realizacji. 

107.  Uchwała Nr LXV/542/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 26 
września 2018 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości na rzecz Gminy 
Środa Wielkopolska 

Uchwała w trakcie realizacji.  

108. Uchwała Nr LXV/543/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 26 
września 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Średzkiego na lata 2018 - 2033. 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 
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109.  Uchwała Nr LXV/544/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 26 
września 2018 roku 

  
  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2018 rok. 

  
  

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr LV/413/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok i ustalono następujące 
wielkości w budżecie:  
3) dochody: 76.118.996,01 zł, 
4) dotacje celowe z budżetu państwa: 8.326.064,48 zł,  
5)  wydatki: 86.575.053,60 zł, 
 Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu sprawdzenia zgodności zapisów 
w/w uchwały z prawem. 
 

110.  Uchwała Nr LXV/545/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 26 
września 2018 roku 

  
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP 
Krzykosy 

Uchwałą Nr LXIV/545/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w 
formie dotacji celowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
agregatu pompowego dla OSP Krzykosy ze środków budżetu na 2018 rok w wysokości 50 
000 złotych. 
Przekazano kwotę: 50.000 zł 
Dotacja wykorzystana w całości 
 

111.  Uchwała Nr LXV/546/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 26 
września 2018 roku 

  
  

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Średzkiego dla Województwa 
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na 
realizację projektu „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" w 
ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo 
informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój 
elektronicznych usług medycznych.  

W uchwale Nr XLVI/321/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 roku dokonano 
zmiany zapisu w ten sposób, że §2 otrzymał brzmienie:  
,, Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej, 
w następującej wysokości:  

 w roku 2018 roku w kwocie do    29.080,97 zł  
 w roku 2019 roku w kwocie do  296.141,05 zł  

Razem do kwoty 325.222,02 zł.” 
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112.  Uchwała Nr LXVI/547/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 17 
października  2018 roku 

  
  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Krzykosy na zakup bramy garażowej dla 
jednostki OSP Witowo.  

  
  

Uchwałą Nr LXVI/547/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w 
formie dotacji celowej dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
bramy garażowej dla OSP Witowo ze środków budżetu na 2018 rok w wysokości 12 000 
złotych. 
Przekazano kwotę: 12.000 złotych 
Wykorzystano        11.870 złotych  
Dokonano zwrotu kwoty 130,00 zł na konto Powiatu. Sprawozdanie złożone w terminie. 

 
 

113.  Uchwała Nr LXVI/548/2018 
Rady Powiatu Średzkiego dnia 
17 października  2018 roku 
  

   

w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie i przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających w 2019 
roku. 
  

  

Uchwałą Nr LXVI/548/2018 ustalono wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie 
statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku.  
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
 W budżecie na 2019 rok ustalono kwotę 6.000 złotych na chwilę obecną przeniesiono 
5.000 złotych do wydziału OP na zakup komputera wraz z oprogramowaniem do 
przetworzenia informacji niejawnych. Pozostała kwota na 2019 roku na usunięcie i 
przechowywanie statków lub innych obiektów pływających to 1.000 złotych.  

 
114.  Uchwała Nr LXVI/549/2018 

Rady Powiatu Średzkiego z 
dnia 17 października  2018 roku 
  

  

w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowej z budżetu Powiatu 
Średzkiego spółkom wodnym, trybu 
postępowania w sprawie udzielania 
dotacji oraz sposobu jej rozliczania. 
  
  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziła nieważność uchwały Nr 
LXVI/549/2018. 

115.  Uchwała Nr LXVI/550/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z 
dnia 17 października  2018 roku 

 

w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku, wpisanym do 
rejestru zabytków, nie będącym 
własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym. 
  
 

Zgodnie z uchwałą LI/353/2017 organem uprawnionym do udzielania dotacji jest Rada 
Powiatu Średzkiego. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie 
Kościelnym złożyła wniosek o dotacje w dniu 10.09.2018 roku.  
Wniosek uzyskały pozytywną opinię Zarządu Powiatu Średzkiego oraz pozytywną opinię 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rada Powiatu uchwałą 
LXVI/550/2018 przyznała Parafii w Murzynowie Kościelnym dotację w kwocie 10 000 
złotych. 
Przekazano kwotę: 10 000 zł 
Dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie złożono w terminie. 
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116.  Uchwała Nr LXVI/551/2018 

Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
17 października  2018 roku 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego 
z drogi na parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 
2019.  

  

Uchwałą Nr LXVI/551/2018 Rada Powiatu Średzkiego ustaliła wysokość opłat za usunięcie i 
parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów 
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2019.  
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
Umowa zawarta w dniu 20.12.2019r. KT.032.9.2018 na wykonaniu usług w zakresie 
usuwania pojazdów oraz przechowywania na parkingu strzeżonym. 

117.  Uchwała Nr LXVI/552/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 17 
października  2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Średzkiego na lata 2018 - 2033. 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 

118.  Uchwała Nr LXVI/553/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 17 
października  2018 roku 

  
  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2018 rok. 

  
  

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr LV/413/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok i ustalono następujące 
wielkości w budżecie:  
1) dochody: 77.298.279,56 zł, 
2) wydatki: 87.754.337,15 zł, 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 

119.  Uchwała Nr LXVI/554/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 17 
października  2018 roku 

  
  

w sprawie statutu Powiatu Średzkiego.  
  

Uchwałą Nr LXVI/554/2018 Rada Powiatu Średzkiego uchwaliła nowy Statut Powiatu 
Średzkiego. 
Uchwała ta uchyliła uchwały:  

- Nr XXVIII/130/2002 z dnia 30 sierpnia 2001 roku 
- Nr I/6/2002  z dnia 27 listopada 2002 roku 
- Nr XXIX/200/2005 z dnia 8 grudnia 2005 roku 
- Nr II/6/2006 z dnia 14 grudnia 2006 roku 
- Nr V/28/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku 
- Nr XXXIII/229/2016 z dnia 26 października 2016 roku.  

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

120.  Uchwała Nr LXVI/555/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 17 
października  2018 roku 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych w przedmiocie 
budżetu obywatelskiego powiatu 
średzkiego.  

 W 2018 roku przedmiotowa uchwała nie był realizowana.  
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121.  Uchwała Nr LXVI/556/2018 

Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
17 października  2018 roku 
  

  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę w trybie bezprzetargowym na 
czas nieokreślony nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Średzkiego 
położonych w Środzie Wielkopolskiej 
oznaczonych jako działki nr: 3787, 3790, 
3848, 3779, 3825, 4061, 4062, 4063, 4064, 
4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 3831/3, 3838, 
3833, 3837, 3834, 3835, 3896, 3931, 3925, 
3919 oraz 3926  

Wyrażono zgodę na oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na czas nieokreślony 
nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej. 

122.  Uchwała Nr LXVI/557/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
17 października  2018 roku 

w sprawie powierzenia zadania spółce 
działającej pod firmą Powiatowe Centrum 
Inwestycji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

Uchwałą Nr LXVI/557/2018 Rada Powiatu Średzkiego powierzyła spółce działającej pod 
firmą Powiatowe Centrum Inwestycji realizację zadania własnego Powiatu Średzkiego w 
zakresie ochrony zdrowia.  

 
123.  Uchwała Nr LXVI/558/2018 

Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
17 października  2018 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na 
obsługę komunikacji autobusowej na 
terenie Gminy Środa Wielkopolska.  

Uchwałą Nr LXVI/558/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w 
formie dotacji celowej dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na obsługę 
komunikacji autobusowej na terenie Gminy Środa Wielkopolska ze środków budżetu na 
2018 rok w wysokości 16 000 złotych. 
16 000 zł. jednorazowo  u umowa z dnia 06.11.2018r 

124.  Uchwała Nr LXVII/559/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
14 listopada 2018 roku  
 

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Średzkiego dla Województwa 
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na 
realizację projektu „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" w 
ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo 
informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój 
elektronicznych usług medycznych. 

Uchwałą Nr LXVII/559/2018 Rada Powiatu Średzkiego uchyliła uchwałę Nr XLVI/321/2017 z 
dnia 31 maja 2017 roku. 
Uchwała została uchylona uchwałą nr LXVII/559/2018 z uwagi na to, że środki na 
przedmiotowy projekt mają formę dotacji. Środki na przedmiotowe zadanie są 
zaplanowane w WPF oraz w budżecie Powiatu jako dotacja celowa. 
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125.  Uchwała Nr LXVII/560/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
14 listopada 2018 roku  

  
  

w sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy Powiatu Średzkiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2019 r.”. 
  

Uchwałą Nr LXVII/560/2018 Rada Powiatu Średzkiego uchwaliła uchwalenia „Programu 
współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”. 
 

126.  Uchwała Nr LXVII/561/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
14 listopada 2018 roku  

  
  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu średzkiego. 
 

 

Uchwałą Nr LXVII/561/2018 Rada Powiatu Średzkiego ustaliła rozkład godzin pracy aptek 
działających na terenie powiatu średzkiego w okresie od 11 stycznia 2019 roku do 10 
stycznia 2020 roku.  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

127.  Uchwała Nr LXVII/562/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
14 listopada 2018 roku  

  
  

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Średzkiego dla Gminy Krzykosy z 
przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP 
Miąskowo.  

  

W uchwale Nr LIX/477/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku 
dokonano zmiany zapisu w ten sposób, że §2 otrzymał brzmienie:  
,,Postanawia udzielić z budżetu Powiatu Średzkiego pomocy finansowej Gminie Krzykosy z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez OSP Miąskowo aparatów ochrony dróg 
oddechowych.” 
Zmiana uchwały była konieczna ze względu, że zakupu dokonała OSP, a nie jak pierwotnie 
było Gmina Krzykosy. 

128. Uchwała Nr LXVII/563/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
14 listopada 2018 roku  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Województwa 
Wielkopolskiego na realizację zadania pn. 
„Remont chodnika w miejscowości Środa 
Wielkopolska w ciągu drogi DW432 na 
odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej”. 

W uchwale Nr LXIV/534/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 września 2018 roku 
dokonano zmiany zapisu w ten sposób, że tytuł uchwały otrzymał brzmienie:  
,,w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację 
zadania pn. „Przebudowa DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej w Środzie 
Wielkopolskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej”. 
Natomiast §1 otrzymał brzmienie: ,,Udziela się pomocy rzeczowej dla Województwa 
Wielkopolskiego polegającej na wykonaniu zadania pn. „Przebudowa DW432 na odcinku od 
ul. Szlafroka do ul. Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie budowy ścieżki 
rowerowej”. 
Opis sposobu realizacji uchwały przy poz. 100. 
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129. Uchwała Nr LXVII/564/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
14 listopada 2018 roku  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Średzkiego na lata 2018 - 2033. 

 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 
 

130. Uchwała Nr LXVII/565/2018 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
14 listopada 2018 roku  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2018 rok 

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr LV/413/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok i ustalono następujące 
wielkości w budżecie:  
1) dochody: 76.530.107,87 zł, 
2) wydatki: 86.986.165,46 zł, 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu sprawdzenia zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem 

 

131. Uchwała I/1/2018 Rady Powiatu 
Średzkiego z dnia 23 listopada 
2018 roku 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Powiatu Średzkiego. 

 

Uchwałą Nr I/1/2018 Rada Powiatu Średzkiego stwierdziła wybór na Przewodniczącego 
Rady Powiatu Średzkiego radną Małgorzatę Fertała.  

132. Uchwała I/2/2018 Rady Powiatu 
Średzkiego z dnia 23 listopada 
2018 roku 

 

w sprawie ustalenia liczby 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
Średzkiego. 

Uchwałą Nr I/2/2018 Rada Powiatu Średzkiego ustaliła liczbę dwóch wiceprzewodniczących 
Rady. 

133. Uchwała I/3/2018 Rady Powiatu 
Średzkiego z dnia 23 listopada 
2018 roku 

 

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu Średzkiego. 

Uchwałą Nr I/3/2018 Rada Powiatu Średzkiego stwierdziła wybór na 
wiceprzewodniczących: radnego Jacka Gabały oraz radnego Przemysława Jankowiaka.  
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134. Uchwała  I/4/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 23 
listopada 2018 roku 

 

w sprawie wyboru Starosty. 
 

Uchwałą Nr I/4/2018 Rada Powiatu Średzkiego stwierdziła wybór radnego Ernesta 
Iwańczuka na Starostę Powiatu Średzkiego.  

135. Uchwała  I/5/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 23 
listopada 2018 roku 

 

w sprawie wyboru Wicestarosty. 
 

Uchwałą Nr I/5/2018 Rada Powiatu Średzkiego stwierdziła wybór radnej Małgorzaty 
Wiśniewskiej – Zabłockiej na Wicestarostę Powiatu Średzkiego.  

136. Uchwała  I/6/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 23 
listopada 2018 roku 

 

w sprawie wyboru pozostałych członków 
Zarządu Powiatu Średzkiego. 

Uchwałą Nr I/6/2018 Rada Powiatu Średzkiego stwierdziła wybór pozostałych członków 
Zarządu w osobach: radny Bogusław Biernat, radna Agnieszka Król, radny Michał Matelski.  

137. Uchwała Nr II/7/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 5 
grudnia 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Starosty Średzkiego. 

 

Uchwałą Nr II/7/2018 Rada Powiatu Średzkiego ustaliła wynagrodzenie dla Starosty 
Średzkiego Ernesta Iwańczuka. Proponowane wynagrodzenie wynika z Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych.   
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138. Uchwała Nr II/8/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 5 
grudnia 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia składu osobowego 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Średzkiego. 

Uchwałą Nr II/8/2018 Rada Powiatu Średzkiego ustaliła skład Komisji Rewizyjnej. Do składu 
Komisji Rewizyjnej powołano: Marcina Bednarza, Piotra Kasprzaka, Iwonę Klepacką, Stefana 
Kominka oraz Jadwigę Wieland.  

139. Uchwała Nr II/9/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 5 
grudnia 2018 roku 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. 

 

Uchwałą Nr II/9/2018 Rada Powiatu Średzkiego stwierdziła wybór radnego Stefana Kominka 
na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

140. Uchwała Nr II/10/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 5 
grudnia 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia składu osobowego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Powiatu Średzkiego. 

 

Uchwałą Nr II/10/2018 Rada Powiatu Średzkiego ustaliła skład Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji. Do składu Komisji powołano: Iwonę Klepacką, Ewę Kusik, Stefana Kominka i Macieja 
Pawlikowskiego. 

141. Uchwała Nr II/11/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 5 
grudnia 2018 roku 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Uchwałą Nr II/11/2018 Rada Powiatu Średzkiego stwierdziła wybór radnej Iwony Klepackiej 
na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

142. Uchwała Nr II/12/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 5 
grudnia 2018 roku 

 

w sprawie delegowania radnych do pracy w 
Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku. 

Uchwałą Nr II/12/2018 Rada Powiatu Średzkiego delegowała radnego Michała Matelskiego 
oraz Marcina Nowaka do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

143. Uchwała Nr II/13/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 5 
grudnia 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia składów osobowych 
stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego. 

 

Uchwałą Nr II/13/2018 Rada Powiatu Średzkiego ustaliła składy osobowe stałych Komisji. 
W skład Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki powołano: Bogusława Biernata, Jacka 
Gabałę, Iwonę Klepacką, Agnieszkę Król, Jadwigę Wieland oraz Małgorzatę Wiśniewską - 
Zabłocką.  
W skład Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej powołano się: Ryszarda 
Grześkowiaka, Przemysława Jankowiaka, Piotra Kasprzaka, Stefana Kominka, Agnieszkę Król 
oraz Marcina Nowaka.  
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W skład Komisji Strategii i Planowania Rozwoju powołuje się: Małgorzatę Fertałę, Jacka 
Gabałę, Przemysława Jankowiaka, Ewę Kusik, Marcina Nowaka oraz Macieja 
Pawlikowskiego.  
W skład Komisji Budżetu i Finansów powołano: Marcina Bednarza, Ernesta Iwańczuka, 
Stefana Kominka, Michała Matelskiego, Marcina Nowaka oraz Jadwigę Wieland. 

144. Uchwała Nr II/14/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 5 
grudnia 2018 roku 

 

w sprawie wyboru przewodniczących 
stałych komisji Rady. 

Uchwałą Nr II/14/2018 Rada Powiatu Średzkiego stwierdziła wybór: 
- radnego Bogusława Biernata na przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki, 
- radnego Ryszarda Grześkowiaka na przewodniczącego Komisji Środowiska, Rolnictwa i 
Polityki Społecznej,  
- radnego Jacka Gabały na przewodniczącego Komisji Strategii i Planowania Rozwoju, 
- radnego Marcina Nowaka na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.  

145. Uchwała Nr II/15/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 5 
grudnia 2018 roku 

 

w sprawie wyznaczenia dodatkowych 
przedstawicieli do zgromadzenia Związku 
Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki" w 
Środzie Wielkopolskiej. 

Uchwałą Nr II/15/2018 Rada Powiatu wyznaczyła: Bogusława Biernata, Małgorzatę Fertała, 
Michała Matelskiego oraz Małgorzatę Wiśniewską – Zabłocką jako dodatkowych 
przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego ,,Sejmik Średzki’’ w 
Środzie Wielkopolskiej. 

146. Uchwała Nr II/16/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 5 
grudnia 2018 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Średzkiego na lata 2018 - 2033. 

 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 
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147. Uchwała Nr II/17/2018 Rady  
Powiatu Średzkiego z dnia 5 
grudnia 2018 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2018 rok. 

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr LV/413/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok i ustalono następujące 
wielkości w budżecie:  
1) dochody: 69.822.468,87 zł, 
2) wydatki: 80.278.526,46 zł, 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu sprawdzenia zgodności zapisów 
w/w uchwały z prawem 
 

148. Uchwała Nr III/18/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 18 
grudnia 2018 roku 

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia 
nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 
listopada 2018 roku. 

Stosowne dokumenty zostały przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu – sprawa jest w realizacji.  

149. Uchwała Nr III/19/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 18 
grudnia 2018 roku 

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia 
nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 
grudnia 2018 roku .  

 

Stosowne dokumenty zostały przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu – sprawa jest w realizacji. 

150. Uchwała Nr III/20/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 18 
grudnia 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Średzkiego na lata 2018 - 2033. 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 
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151. Uchwała Nr III/21/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 18 
grudnia 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2018 rok. 

 

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr LV/413/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok polegające na: 

1. w § 2 ust. 1: 
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 400.000,- do kwoty - 53.496.356,17,- 
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 400.000,- do kwoty - 26.829.110,97,- 

2. § 2 ust. 3 otrzymał brzmienie: „Wydatki bieżące obejmują wpłaty z tytułu poręczeń i 
gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do 
spłaty w danym roku budżetowym w wysokości 440.000 zł, w tym gwarancja w 
wysokości 400.000 zł i poręczenie w wysokości 40.000 zł”. 

3. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego 
w roku budżetowym 2018 w podziale na poszczególne zadania określa załącznik Nr 
2.” 

152. Uchwała Nr IV/22/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 20 
grudnia 2018 roku 

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego 
na lata 2019 – 2033. 

 

Uchwałą Nr IV/22/2018 Rada Powiatu uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu 
Średzkiego.  

153. Uchwała Nr IV/23/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 20 
grudnia 2018 roku 

 

w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 
rok.  

 

Uchwałą Nr IV/23/2018 Rada Powiatu Średzkiego uchwaliła budżet na rok 2019.  
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

154. Uchwała Nr IV/24/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 20 
grudnia 2018 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z 
przeznaczeniem na dofinansowanie 
ekwiwalentu pieniężnego za udział w 
działaniu ratowniczym dla członków 
ochotniczej straży pożarnej. 

 

W uchwale Nr LV/422/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku dokonano 
następującej zmiany:  
§2 otrzymał brzmienie: ,,Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w 
formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok w wysokości 3.100 zł.". 
Ostatecznie Gmina Zaniemyśl nie podpisała aneksu do umowy o zwiększeniu dotacji z 2.300 
zł na 3.100 zł.  
Przekazano 2.300 zł 
Dotację wykorzystano w całości. 
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155. Uchwała Nr IV/25/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 20 
grudnia 2018 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
Średzkiego dla Gminy Krzykosy z 
przeznaczeniem na dofinansowanie 
ekwiwalentu pieniężnego za udział w 
działaniu ratowniczym dla członków 
ochotniczej straży pożarnej.  

 

W uchwale Nr LV/420/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku dokonano 
następującej zmiany: 
§2 otrzymał brzmienie: ,,Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w 
formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok w wysokości 8.910 złotych’’. 
Przekazano dotacje w kwocie 8.910 złotych Wykorzystano kwotę 8905,24 złote 
Dokonano zwrotu kwoty 4,76  zł na konto Powiatu. Sprawozdanie złożone w terminie. 
 
 
 

156. Uchwała Nr IV/26/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 20 
grudnia 2018 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Średzkiego na lata 2018 - 2033. 

 

Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności zapisów w/w 
uchwały z prawem. 

 

157. Uchwała Nr IV/27/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 20 
grudnia 2018 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 
budżetowej na 2018 rok. 

Uchwałą wprowadzono zmiany do Uchwały Nr LV/413/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 
20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok i ustalono następujące 
wielkości w budżecie:  
1) dochody: 69.714.630,55 zł, 
2) wydatki: 80.170.688,14 zł, 
Uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Została również 
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu sprawdzenia zgodności zapisów 
w/w uchwały z prawem 
 

158. Uchwała Nr IV/28/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 20 
grudnia 2018 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację 
zadania z zakresu  lokalnego transportu 
zbiorowego. 

 

Uchwałą Nr IV/28/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w formie 
dotacji celowej dla Gminy Kostrzyn ze środków budżetu na 2019 rok z przeznaczeniem na 
realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 4 000 złotych.  
Zgodnie z umową z dnia 02.01.2019r. środki są  przekazywane w  miesięcznych ratach. 
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159. Uchwała Nr IV/29/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 20 
grudnia 2018 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację 
zadania z zakresu  lokalnego transportu 
zbiorowego. 

 

Uchwałą Nr IV/29/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w formie 
dotacji celowej dla Gminy Kleszczewo ze środków budżetu na 2019 rok z przeznaczeniem 
na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 53 000 
złotych.  
Zgodnie z umową z dnia 02.01.2019r. środki są  przekazywane w  miesięcznych ratach. 
 
 

160. Uchwała Nr IV/30/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 20 
grudnia 2018 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Krzykosy z przeznaczeniem na realizację 
zadania z zakresu  lokalnego transportu 
zbiorowego. 

 

Uchwałą Nr IV/30/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w formie 
dotacji celowej dla Gminy Krzykosy ze środków budżetu na 2019 rok z przeznaczeniem na 
realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 37 500 złotych.  
Zgodnie z umową z dnia 02.01.2019r. środki są  przekazywane w  miesięcznych ratach. 
 

 

161. Uchwała Nr IV/31/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 20 
grudnia 2018 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na 
realizację zadania z zakresu  lokalnego 
transportu zbiorowego. 

 

Uchwałą Nr IV/31/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w formie 
dotacji celowej dla Gminy Środa Wielkopolska ze środków budżetu na 2019 rok z 
przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w 
wysokości 70 000 złotych.  
Zgodnie z umową z dnia 02.01.2019r. środki są  przekazywane w  miesięcznych ratach. 
 

162. Uchwała Nr IV/32/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 20 
grudnia 2018 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy 
Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację 
zadania z zakresu  lokalnego transportu 
zbiorowego. 

 

Uchwałą Nr IV/32/2018 Rada Powiatu Średzkiego zatwierdziła pomoc finansową w formie 
dotacji celowej dla Gminy Zaniemyśl ze środków budżetu na 2019 rok z przeznaczeniem na 
realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 36 000 złotych.  
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163. Uchwała Nr IV/33/2018 Rady 
Powiatu Średzkiego z dnia 20 
grudnia 2018 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu 
Średzkiego. 

 

W uchwale Nr LIX/486/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku dokonano następującej zmiany: 
§ 1 otrzymał brzmienie: „Wyraża zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie, oznaczonej numerem działki 155/55 o 
powierzchni 0,2415 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00052988/0 na 
nieruchomość położoną w Środzie Wielkopolskiej, oznaczoną numerami działek: 2748/6 
o powierzchni 0,0737 ha i 2744/7 o powierzchni 0,0028 ha, zapisaną w księdze wieczystej 
nr PO1D/000052199/2, stanowiącą własność Spółki Środa XXI Sp. z o. o. z siedzibą przy 
ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej." 
 

  


