
Załącznik  
do Uchwały Nr 633/2018    

Zarządu Powiatu Średzkiego  
z dnia 18 kwietnia 2018 r. 

 
SPRAWOZDANIE  

Z REALIZACJI 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 2017 R. 
 

„Program współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”, został uchwalony przez Radę Powiatu 

Średzkiego Uchwałą Nr XXXVI/236/2016 w dniu 15 listopada 2016 r. 

W dniu 28 października 2016 r. Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą nr 317/2016 ogłosił 

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w powiecie średzkim w zakresie 

powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację 

pozarządową w 2017 roku.  

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Uchwałą Nr 321/2016 Zarząd 

Powiatu Średzkiego Uchwałą Nr 327/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku rozstrzygnął otwarty 

konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia jednego 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie średzkim w 2017 r. 

Zarząd Powiatu Średzkiego powierzył prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

w Dominowie, Krzykosach, Nowym Mieście nad Wartą i Zaniemyślu Fundacji Honeste Vivere  

z siedzibą w Warszawie, przekazując Fundacji dotację na obsługę punktu w wysokości 60.725,88 

zł.  

W dniu 23 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą nr 352/2017 ogłosił 

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w powiecie średzkim w 2017 roku  

w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz 

osób w wieku emerytalnym, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej  

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 

160), działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty i wychowania, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 



społeczeństwami, pomoc Polonii i Polakom za granicą, działalności na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki i krajoznawstwa.   

Po zapoznaniu sie z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Uchwałą Nr 366/2017 Zarząd 

Powiatu Średzkiego Uchwałą Nr 370/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku rozstrzygnął otwarty 

konkurs ofert na powyższe zakresy i przyznał dotacje niżej wymienionym organizacjom 

pozarządowym: 

1. W ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych przyznał dotację Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych Brodowianki  

na realizację zadania pn.: „Muzyka łączy pokolenia - impreza integracyjna mieszkańców sołectwa 

Brodowo” w kwocie 1.000 zł.  

2. W ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego przyznał dotację Średzkiemu Towarzystwu Kulturalnemu na realizację zadania  

pn.: „Przegląd filmów krótkometrażowych” w kwocie 2.400 zł.  

3. W ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

przyznał dotację Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Odział Rejonowy  

w Środzie Wielkopolskiej na realizację zadania publicznego pn: "Impreza kulturalna integracyjna - 

Dzień Inwalidy w powiecie średzkim" w kwocie 1.500 zł.  

4. W ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynek dzieci i młodzieży przyznał dotację Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie  

na realizację zadania publicznego pn: "Jak Mikołajek został strażakiem" w kwocie 2.000 zł.  

5. W ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej przyznał dotację Stowarzyszeniu Rodzin Powstańców Wielkopolskich na realizację 

zadania publicznego pn: "Znakowanie grobów Powstańców Wielkopolskich na cmentarzach 

powiatu średzkiego" w kwocie 5.000 zł.  

6. W ramach zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 

leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.  

z 2018, poz. 160) przyznał dotację Stowarzyszeniu Diabetyków Średzkich na realizację zadania 

publicznego pn: "Propagowanie wiedzy na temat cukrzycy, organizowanie badań przesiewowych 

w kierunku wykrywania cukrzycy, integracja środowiska osób chorych na cukrzycę" w kwocie 

4.000 zł.  

7. W ramach zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa przyznał dotację: 



1) Stowarzyszeniu Etyliniarze Motocykliści Ziemi Średzkiej na realizację zadania publicznego  

pn: "I Motocyklowy Rajd Turystyczno - Patriotyczny dla uczestników w wieku +50 - Nie rzucim 

ziemi skąd nasz ród - śladami stolic Polski: Poznań - Gniezno - Płock - Warszawa - Kraków""  

w kwocie 4.100 zł.  

2) Towarzystwu Przyjaciół Kolejki Średzkiej "Bana" na realizację zadania publicznego  

pn: "Kolej na Wyspę" w kwocie 140.400 zł.  

8. W ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

przyznał dotację: 

1) Wiejskiemu Towarzystwu Tenisowemu w Solcu na realizację zadania publicznego  

pn: " Renowacja kortów tenisowych w Solcu"" w kwocie 4.500 zł.  

2) Klubowi Sportowemu Polonia Środa Wielkopolska na realizację zadania publicznego  

pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie, szkolenie i propagowanie 

wśród mieszkańców powiatu średzkiego aktywnych form kultury fizycznej -  w dziedzinie piłka 

nożna" w kwocie 147.500 zł.  

W dniu 25 maja 2017 r. Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą nr 409/2017 ogłosił Otwarty 

Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w powiecie średzkim w zakresie działalności  

na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku.  

Po zapoznaniu sie z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Uchwałą Nr 425/2017 w dniu  

13 czerwca 2017 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą Nr 428/2017 w dniu 21 czerwca 2017 

roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności 

na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku w powiecie 

średzkim w 2017 r. przyznając dotację w wysokości 120.000 zł. Stowarzyszeniu "Zawsze  

dla Średzian" na realizację zadania publicznego pn.: "Letnia Koloniada zawsze dla średzian". 

W dniu 25 lipca 2017 r. Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą nr 441/2017 ogłosił Otwarty 

Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w powiecie średzkim w zakresie turystyki  

i krajoznawstwa. Po zapoznaniu sie z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Uchwałą  

Nr 448/2017 w dniu 10 sierpnia 2017 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą Nr 455/2017  

w dniu 22 sierpnia 2017 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  

z zakresu turystyki i krajoznawstwa przyznając dotację w wysokości 150.000 zł. Towarzystwu 

Przyjaciół Kolejki Średzkiej "Bana" na realizację zadania publicznego pn.: "Jesień z Kolejką". 

W dniu 5 czerwca 2017 r. zawarto protokół dot. rozwiązania umowy o wsparcie realizacji 

zadania publicznego pod tytułem: "I Motocyklowy Rajd Turystyczno-Patriotyczny  

dla uczestników w wieku +50 - Nie rzucim ziemi skąd nasz ród - śladami stolic Polski: Poznań - 

Gniezno - Płock - Warszawa - Kraków", zawartym pomiędzy Powiatem Średzkim 



reprezentowanym przez Starostę Średzkiego i Wicestarostę Stowarzyszeniem  

oraz Stowarzyszeniem Etyliniarze Motocykliści Ziemi Średzkiej. Umowę rozwiązano z powodu 

rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu osób w wieku powyżej 50 lat. Stowarzyszenie 

zwróciło dotację w wysokości 4.100 zł. na mocy porozumieniem stron. 

 Wszystkie ww. organizacje pozarządowe rozliczyły się z otrzymanych dotacji zgodnie 

z zawartymi umowami. 

Ponadto Zarząd Powiatu Średzkiego z pominięciem otwartego konkursu ofert,  

na podstawie art. 19 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 450) postanowił zlecić niżej wymienionym 

organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w ramach trybu małych zleceń: 

1) z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Stowarzyszeniu Emerytów  

i Rencistów Gminy Dominowo "Złoty Wiek" z siedzibą w Dominowie na zadanie 

pn.: „Porcelanowe Gody Złotego Wieku” w kwocie 1.500 zł.  

2) z zakresu turystyki i krajoznawstwa Wielkopolskiemu Związkowi Inwalidów Narządu Ruchu 

Koło Środa Wielkopolska na zadanie pn.: „Na tropie Pomorza Zachodniego” w kwocie 10.000 zł. 

3) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018, poz. 160)  Stowarzyszeniu 

na Rzecz Mieszkańców Gminy Dominowo „Bona Fides”  na zadanie Piknik pn.: „Zdrowym Być” 

w kwocie 4.000 zł. 

4) z zakresu ochrony i promocji zdrowia,  w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018, poz. 160)  Stowarzyszeniu 

Kobiet Aktywnych "Brodowianki"  na zadanie pn.: „Jestem kobietą - dbam o zdrowie swoje  

i rodziny” - cykl spotkań o tematyce profilaktyki zdrowotnej dla kobiet sołectwa Brodowo"  

w kwocie 2.590 zł.  

5) z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 

Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych Brodowianki na zadanie pn.: „Festyn - Dzień Dziecka  

w Brodowie” w kwocie 2.000 zł.  

6) z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Stowarzyszeniu Uniwersytet 

Trzeciego Wieku  na zadanie pn.: „Zwiedzamy najpiękniejsze, najciekawsze miasta Polski ... 

Toruń, Ciechocinek” w kwocie 10.000 zł. 

7) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Klubowi Karate Do Shotokan Dragon 

Środa Wielkopolska na zadanie pn.: „Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach 

sportowych - karate olimpijskie WKF” w kwocie 10.000 zł.  



8) z zakresu turystyki i krajoznawstwa Stowarzyszeniu Etyliniarze Motocykliści Ziemi Średzkiej 

na zadanie pn.: "I Motocyklowy Rajd Turystyczno-Patriotyczny - Nie rzucim ziemi skąd nasz ród 

- śladami stolic Polski: Poznań - Gniezno - Płock - Warszawa - Kraków” w kwocie 4.100 zł. 

9) z zakresu ochrony i promocji zdrowia,  w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018, poz. 160) Towarzystwu 

Średzkich Amazonek  na zadanie pn.: ”Poznajemy piękno naszej Ojczyzny - wycieczka  

do Torunia i Ciechocinka” w kwocie 5.000 zł. 

10) Średzkiemu Towarzystwu Kulturalnemu z zakresu turystyki i krajoznawstwa na zadanie  

pn.: ”Wyprawa na Białoruś w poszukiwaniu średzkich śladów” w kwocie 10.000 zł. oraz z zakresu 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na zadanie pn: "Miejsca, wydarzenia i ludzie 

małej i większej ojczyzny" w kwocie 1.500 zł.  

11) z zakresu turystyka i krajoznawstwo Klub Turystyki Rowerowej z siedzibą w Środzie 

Wielkopolskiej na zadanie pn.: ”Potop Szwedzki” w kwocie 10.000 zł. 

12) z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 

Fundacji Piotra Reissa na zadanie pn.:”SportujMy.pl - obóz” dla najwybitniejszych zawodników 

Akademii  Piłkarskiej Reissa z powiatu średzkiego w kwocie 10.000 zł. 

13) Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Środa Wielkopolska z zakresu podtrzymywanie  

i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej na zadanie pn. "Łączy nas historia i krzyż" w kwocie 2.449 

zł. oraz z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 

na zadanie pn: "Śladami bohaterów kinowych ekranizacji" w kwocie 2.000 zł.  

14) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Stowarzyszeniu Klub Jeździecki 

Stajnia Adamus na zadanie pn: "Jeździeckie dni otwarte" w kwocie 10.000 zł.  

15) z zakresu ochrony i promocji zdrowia,  w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018, poz. 160) Fundacja Pomocy 

Dzieciom "PomaGosie" im. Małgosi Staszak na zadanie pn: "Zdrowe odżywianie wśród 

młodzieży" w kwocie 4.000 zł. Z otrzymanej dotacji Fundacja zwróciła na konto Starostwa 

Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej kwotę z dotacji w wysokości 500 zł. i odsetki w kwocie 

29,04 zł. naliczone od niewłaściwie wykorzystanej części dotacji. 

16)  z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Stowarzyszeniu Wielkopolscy 

Przyjaciele Francji na zadanie pn.: „Promocja ziemi średzkiej na jubileuszowych 50 targach Foire 

aux Fromage w La Capelle - Wielkopolski stół u francuskiej Polonii” w kwocie 5.000 zł.  



Z otrzymanej dotacji Stowarzyszenie zwróciło na konto Starostwa Powiatowego w Środzie 

Wielkopolskiej kwotę niewykorzystaną dotacji w wysokości 3,61 gr. oraz odsetki naliczone  

w kwocie 0,27 gr. od niewykorzystanej kwoty dotacji. 

17) z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 

Stowarzyszeniu Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego "EDU-XXI" na zadanie  

pn.: „Wzrost samooceny uczniów szkół wiejskich powiatu średzkiego wielkopolskiego -  

Z piratami dookoła Świata” w kwocie 10.000 zł. Stowarzyszenie zwróciło na konto Starostwa 

Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej kwotę dotacji w wysokości 2.065 zł. oraz odsetki  

w kwocie 133,07 zł. od nieprawidłowo wykorzystanej kwoty dotacji.  

18) z zakresu turystyki i krajoznawstwa Stowarzyszeniu Klub Szalonego Podróżnika na zadanie 

pn.: „IV Festiwal Podróżniczy Klubu Szalonego Podróżnika” w kwocie 2.850 zł. Klub zwrócił  

na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w całości przekazaną dotację  

w wysokości 2.850 zł. oraz odsetki w kwocie 196,77 zł. od nieprawidłowo wykorzystanej kwoty 

dotacji. 

Organizacje pozarządowe wymienione w poz. 1-14 rozliczyły się z otrzymanej dotacji 

zgodnie z zawartymi umowami. 

 

W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej 28 marca 2017 r., do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego została 

przekazana zbiorcza informacja o wykonaniu zadania publicznego polegającego na udzieleniu 

nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu średzkiego za 2017 rok. Fundacja Honeste 

Vivere z siedzibą w Warszawie w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. udzielała 

pomocy prawnej osobom uprawnionym w wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej  

4 godziny dziennie zgodnie z harmonogramem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 

powiatu średzkiego. Na realizację ww. zadania Fundacja otrzymała dotację celową w wysokości 

60.725,88 zł.  

Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań w 2017 r., podejmowanych przez samorząd 

powiatowy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, na stronie internetowej Powiatu 

Średzkiego zamieszczano na bieżąco informacje dla organizacji pozarządowych. 

Przez cały rok pracownicy Starostwa odpowiedzialni merytorycznie udzielali pomocy 

organizacjom pozarządowym, w zakresie swoich kompetencji, m.in. w wypełnianiu wniosków 

dotyczących rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu oraz ewidencji 



uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, 

sporządzaniu statutów stowarzyszeń oraz ofert do otwartych konkursów ofert i późniejszym  

ich rozliczaniu, a także informowali o możliwościach ubiegania się o środki finansowe z zewnątrz. 

Ponadto organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania imprez do kalendarza imprez 

kulturalnych i sportowych na 2017 r. 

Z kolei głównym obszarem działań promocyjnych Wydziału Organizacyjnego i Inwestycji 

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi było promowanie potencjału 

gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu poprzez rzeczowe lub finansowe wsparcie 

organizowanych imprez.  

Następujące organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie Wydziału OP poprzez: 

1. przekazanie gadżetów i publikacji promocyjnych w postaci m.in. folderów, albumów, ulotek, 

plecaków, toreb, długopisów, ołówków – pacynek, usb, bidonów turystycznych, kamizelek 

odblaskowych, odblasków, itp.: 

a) Stowarzyszenie Pomocy SOS Środa Wielkopolska – Bal Karnawałowy – luty 2017; 

b) Stowarzyszenie Diabetycy Średzcy – Średzka Szkoła Cukrzycy – maj 2017; 

c) Fundacja Dwóch Serc w Sulęcinku – konkurs rysunkowy z okazji Dnia Dziecka – czerwiec 

2017; 

d) Grupa Rowerowa SOLCZANIE w Solcu – V Rajd Rowerowy – lipiec 2017; 

e) Szkolne Koło CARITAS przy Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wlkp. – wyjazd 

szkoleniowo – wypoczynkowy dla dzieci – lipiec 2017; 

f) Fundacja Dwóch Serc w Sulęcinku – konkurs rysunkowy dla dzieci podczas Dożynek 

Gminnych – sierpień 2017; 

g) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Brodowianki w Brodowie – spotkanie  

z Mikołajem dla dzieci – grudzień 2017; 

2. sfinansowanie z budżetu Wydziału OP  następujących usług lub zakupów dla: 

a) PZERiI Koło w Krzykosach – usługa cateringowa dla uczestników obchodów 20-lecia 

Koła – luty 2017; 

b) Etyliniarze Motocykliści Ziemi Średzkiej – pokaz stuntu motocyklowego na otwarcie 

sezonu – kwiecień 2017; 

c) Parafia p.w. Chrystusa króla w Sulęcinku – usługa wykonania pucharów dla zwycięzców 

Biegu Papieskiego – kwiecień 2017; 



d) OSP Pięczkowo – usługa wynajmu namiotów eventowych w związku z organizacją 

obchodów Dnia Strażaka – kwiecień 2017; 

e) Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet Oddział Wielkopolski – koncert z okazji Dnia 

Matki – maj 2017; 

f) Stowarzyszenie „Hospicjum im. Piotra Króla” – usługa promocyjna – bilboardy i banery – 

czerwiec 2017; 

g) Stowarzyszenie Morsy z Doliny Moskawy – usługa transportowa na amatorskie zawody 

kajakowe – czerwiec 2017; 

h) WTT Solec – usługa cateringowa dla uczestników zawodów tenisowych o Puchar Starosty 

– czerwiec 2017; 

i) PZERiI Koło w Krzykosach – wykonanie pucharów dla uczestników IV Krajowego 

Festiwalu Seniorów „Śpiewaj razem z nami” – lipiec 2017; 

j) Stowarzyszenie Fabryka Kurzu – wsparcie organizacji imprezy Cloud9 Festival – sierpień 

2017; 

k) OSP Środa Wlkp. – usługa cateringowa dla uczestników obchodów z okazji 150- lecia OSP 

– wrzesień 2017; 

l) KS Polonia Środa Sekcja Piłki Nożnej – usługa wykonania pucharów dla zwycięzców 

turnieju piłkarskiego dla dzieci „Lena Ligthing CUP” -  sierpień 2017; 

m) KS Polonia Środa Sekcja Szachowa - usługa wykonania pucharów dla zwycięzców cyklu 

turniejów szachowych o Puchar Starosty – grudzień 2017; 

Finansowe wsparcie powiatu w związku z współorganizowaniem imprez i przedsięwzięć 

wymienionych w pkt 2 wyniosło 66 100,00 zł. 

Wydział Oświaty Kultury i Spraw Społecznych udzielił wsparcia finansowego 

nw. organizacjom pozarządowym: 

1) Klub Karate Do Shotokan Dragon – XXIII Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży 

Dragon Cup Środa Wielkopolska – przygotowanie zaproszeń, plakatów, dyplomów. 

2) Uczniowski Klub Hokejowy "Iuventa" – 8. urodziny klubu (turniej hokeja dla dzieci) - 

zakup wody i słodyczy dla uczestników turnieju, 

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

4) Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu – zakup piłeczek tenisowych dla uczestników 

Mistrzostw Wielkopolski Zrzeszenia LZS w tenisie ziemnym, 



5) Klub Sportowy „Polonia” Sekcja Hokeja na Trawie w Środzie Wielkopolskiej – nagrody 

dla zawodników uczestniczących w XVIII Międzynarodowym Memoriale im. Andrzeja 

Pieścickiego w hokeju na trawie, 

6) Klub Sportowy „Polonia” Sekcja Piłki Ręcznej w Środzie Wielkopolskiej – wykonanie 

koszulek dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców, 

7) Klub Sportowy "Orkan"  Jarosławiec - wynajem hali sportowej na organizowany turniej 

piłki nożnej, 

8) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" - zakup medali dla uczestników Turnieju 

Mikołajkowego w zapasach, 

9) „Orkan” Jarosławiec – wykonanie dresów na zakończenie sezonu piłkarskiego,  

10) Klub Sportowy "PhytoPharm" Klęka - wykonanie grawertonu z okazji organizacji 

obchodów 35-lecia klubu, 

11) Oddział Rejonowy PCK i Rejonowa Rada HDK – zakup pucharów w ramach 

organizowanego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PCK w Środzie 

Wielkopolskiej. 

12) Polski Związek Wędkarski – puchary i nagrody w ramach organizowanych zawodów 

wędkarskich, 

13) UKS Taekwondo - zakup medali i pucharów w ramach organizowanego Turnieju  

III Kolejki Ligi Taekwondo "Wesołek Cup", 

14) Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie - 

wykonanie tarczy okolicznościowej upamiętniającej księdza Mieczysława Meissnera oraz zakup 

nagród okolicznościowych z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Rodzin Powstańców 

Wielkopolskich oraz inauguracji obchodów 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 

15) Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej - zakup nagród dla 

uczestników Powiatowej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, ufundowanie nagród 

książkowych dla uczniów działających przy Klubie HDK PCK "Perełka" przy Zespole Szkół 

Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, Klubie HDK PCK "Hemoglobinka" przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Środzie Wielkopolskiej oraz Klubie HDK PCK "Kropelka" przy Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej a także  dofinansowanie 

spotkania integracyjnego krwiodawców na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu. 

Finansowe wsparcie wydziału w związku z współorganizowaniem imprez i przedsięwzięć 

wymienionych w pkt 1-15 wyniosło 33.506,94zł. 



W 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej  wspierało 

działania organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców 

powiatu średzkiego, w szczególności w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki 

osób niepełnosprawnych. Ogółem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Średzkiego 6 organizacjom pozarządowym 

dofinansowano realizację 15 przedsięwzięć na łączną kwotę 44.000 zł , w tym: 

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Środzie 

Wielkopolskiej otrzymał na organizację 5 wyjazdów rekreacyjnych oraz dwóch imprez 

kulturalnych ( Dnia Seniora i Wieczerzy Wigilijnej) kwotę 12.200 zł; 

- Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruch – Koło Środa Wielkopolska - na organizację 

dwóch przedsięwzięć rekreacyjno-turystycznych otrzymał 11.000 zł; 

- Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich na organizację wycieczki turystycznej - 6.000 zł; 

- Polski Związek Niewidomych – Koło w Środzie Wielkopolskiej na organizację wycieczki 

turystycznej oraz imprezy kulturalnej pn.: ,,Obchody Dnia Białej Laski” - 10.440 zł; 

- Towarzystwo Średzkich Amazonek na organizację wycieczki turystycznej oraz imprezy 

kulturalnej ,,Wigilijne spotkanie” - 1.860 zł; 

- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Dominowo ,,Złoty Wiek” na organizację imprezy 

kulturalnej ,,Dzień Seniora” - 2.500 zł ; 

W 2017 r. co do przebiegu współpracy organizacje pozarządowe nie złożyły do Zarządu Powiatu 

Średzkiego żadnych uwag ani wniosków w zakresie wprowadzenia ewentualnych zmian  

do przedmiotowego programu. 

 

Środa Wielkopolska, dnia 18 kwietnia 2018 r. 

 
 
 
/-/ Elżbieta Morawiec 
Koordynator ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 
 
 


