
 

 

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Międzychodzkiego  

z realizacji programu współpracy Powiatu Międzychodzkiego   

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego  za rok 2021 

(podstawa prawna art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 przyjęty został 

Uchwałą Nr XXVI/161/2021  Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Program określił obszary, zasady oraz formy współpracy samorządu Powiatu 

Międzychodzkiego z organizacjami pozarządowymi. Celem programu jest umacnianie i 

budowanie współpracy oraz partnerstwa pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a 

organizacjami pozarządowymi. Uchwalono następujące kierunki działania: 

1. poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców 

powiatu, w szczególności w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, 

kultury fizycznej, aktywności społecznej, 

2. zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych dzieci 

i młodzieży, 

3. umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój 

lokalnego środowiska, 

4. integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 

5. wpieranie programów i zadań realizowanych przez organizacje, 

6. promocja działalności organizacji pozarządowych, 

7. promocja powiatu  

 

Ze strony Powiatu Międzychodzkiego za realizację Programu odpowiadały  

w zakresie merytorycznej odpowiedzialności następujące wydziały Starostwa Powiatowego: 

 Stanowisko ds. Promocji i Rozwoju 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 



 Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa 

 oraz jednostki organizacyjne Powiatu.  

 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi określono następujące obszary 

współdziałania: 

1. upowszechnianie zdrowego stylu życia, sportu i kultury, 

2. promocja powiatu i turystyki, 

3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

4. wparcie dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących, 

5. odbudowa  populacji  zwierzyny  drobnej oraz  redukcja drapieżników, 

6. nieodpłatna pomoc prawna. 

 

Powiat współpracował z organizacjami pozarządowymi w formie finansowej i pozafinansowej, 

materialnej i niematerialnej. 

 

 

1. Upowszechnianie zdrowego stylu życia, sportu i kultury 

 

Samorząd powiatowy w roku 2021 prowadził bieżącą współpracę z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie współrealizacji zadań i przedsięwzięć z dziedziny zdrowego stylu 

życia, sportu i kultury. Ponadto samorząd powiatowy współpracował z instytucjami kultury, 

jednostkami budżetowymi oraz osobami fizycznymi.  

Jak co roku, Powiat wystąpił z inicjatywą do organizacji pozarządowych 

o przedstawienie propozycji zadań do współrealizacji w roku 2021. Decyzją Zarządu Powiatu 

przyjęto do współrealizacji ogółem 21 zadań, w tym 19 z zakresu sportu i 2 z zakresu kultury.  

Współrealizacja zadań potwierdzona została stosownymi umowami zawartymi przez Zarząd 

Powiatu Międzychodzkiego, określającymi charakter partycypacji w kosztach realizacji 

poszczególnych zadań.  

Ogółem na współrealizację zadań wydatkowano kwotę 31 193,42 zł. 

 

Ważniejsze zadania współorganizowane przez powiat w zakresie zdrowego stylu życia 

i sportu: 

 Zawody pływackie dla dzieci – pływanie na byle czym organizowane przez WOPR  

w Międzychodzie, 



 Spływ kajakowy - 4 pory roku w kajaku organizowany przez Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA 

 Otwarte Mistrzostwa Powiatu Międzychodzkiego w Siatkówce Plażowej 

organizowane przez OSiR Sieraków, 

 Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Międzychodzkiego dla szkół 

średnich organizowany przez Międzychodzkie Towarzystwo Piłki Siatkowej w 

Międzychodzie, 

 Wakacje z Koszykówką organizowane przez MKS Sokół Międzychód 

 Rajd Harcerski „Zapałka'18” organizowany przez Hufiec ZHP Międzychód, 

 II Bieg Europejski w Krainie 100 Jezior organizowany przez Stowarzyszenie Nowy 

Międzychód 

 Uroczyste podsumowanie sezonu lotowego 2021 organizowane przez Koło 

Hodowców Gołębi sekcja Sieraków, 

 Zlot Motocyklowy organizowany przez Międzychodzki Klub Motocyklowy „Junak” 

 Kwilecki Rajd Rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Stara 

Szkoła 19 

 Turniej o Puchar Starosty Międzychodzkiego w kopa sportowego i tysiąca 

organizowany przez Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i 

Umysłowych Kontra-Rej 

 Rajd Szlakami Powstania Wielkopolskiego organizowany przez Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

 Rodzinne Mistrzostwa z bieganiem i zabawą organizowane przez Stowarzyszenie 

Aktywny Międzychód 

 

Ogółem na współrealizację zadań w zakresie zdrowego stylu życia i sportu wydatkowano 

kwotę: 27 193,84 zł 

 

 

Wykaz zadań współorganizowanych w ramach wsparcia w zakresie kultury: 

 Konkurs "Cztery Pory Roku w Powiecie Międzychodzkim- Wiosna”, warsztaty 

plastyczne oraz plener malarstwa organizowany przez Stowarzyszenie Artystyczne 

„DRZEWCE 2002”, 

 Plenery malarskie organizowane przez Koło Międzychodzkich Plastyków 



Ogółem na współrealizację zadań w zakresie rozpowszechniania kultury wydatkowano kwotę: 

3 999,58 zł 

Ponadto Powiat wsparł działalność Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Międzychodzie (składka członkowska 3 000 zł) i w Sierakowie (składka członkowska  

1 000 zł). 

 

 

2. Promocja powiatu i turystyka 

 

W 2021 roku systematycznie przekazywaliśmy materiały promocyjne, gadżety i nagrody 

rzeczowe w ramach promocji powiatu międzychodzkiego, na takie inicjatywy jak: 

 

 Obchody Honorowego Krwiodawstwa dla Klubu Honorowych Dawców Krwi    

„Krewniacy Międzychodzko-Sierakowscy” 

 XLII Zlot Turystów „Na powitanie jesieni” organizowany przez Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Szamotuły 

 VII Jesienny Rajd Pojazdów Zabytkowych organizowany przez Automobil Klub 

Wielkopolski 

 Mistrzostw Rodzin Aktywnych organizowane przez Stowarzyszenie Aktywny 

Międzychód  

 Zbiórka publiczna OSP Kwilcz na rzecz doposażenia jednostki w specjalistyczny sprzęt 

 

W ramach współpracy z  Powiatowym Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w Międzychodzie wsparliśmy w roku 2021 Konkurs: „Czujka na 

straży Twojego bezpieczeństwa”. 

Jak członkowie wsparliśmy działalność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka”, 

poprzez składkę członkowską w wysokości 5 564 zł. 

 

3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Kontynuujemy współpracę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Tęcza” w Kwilczu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których w roku 

2021 brało udział 25 osób  (ze środków PFRON przeznaczono 538 360 zł, natomiast z budżetu 

powiatu 60 268 zł). Łącznie były to środki w wysokości 598 628 zł. 



 

4. Wparcie dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących 

 

W roku 2021 Powiat Międzychodzki przeznaczył 803 767,74 zł Stowarzyszeniu 

„Przyszłość” na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Chrzypsku Wielkim, 

w której opiekę znalazło 14 dzieci (łącznie w 2021 roku zaopiekowano się 16 dziećmi). 

 

 

5. Odbudowa populacji zwierzyny drobnej oraz redukcje drapieżników 

Uchwałą nr XXIV/148/2020 z dnia 26.11.2020 r., Rada Powiatu Międzychodzkiego 

przyjęła „Program odbudowy zwierzyny drobnej poprzez jej wsiedlanie oraz redukcję 

drapieżników na terenie powiatu międzychodzkiego na lata 2021-2025”. Zarząd Powiatu 

Międzychodzkiego w dniu 17 grudnia 2020 r., podjął Uchwałę nr 96/124/2020 dot. 

„Regulaminu nagradzania kół łowieckich w związku z osiągnięciami w zakresie redukcji lisów 

i drapieżników na terenie powiatu międzychodzkiego”.  

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, z uwagi na COVID-19 nie zorganizowało „XI 

Powiatowego polowania na lisy i drapieżniki” na przełomie stycznia i lutego 2021r.  

W dniu 22 maja 2021 r. zostały wręczone puchary dla „Najlepszych Lisiarzy Kół 

Łowieckich” biorących udział w Programie. Wręczono także nagrodę – lornetkę, dla 

„Najlepszego lisiarza Powiatu Międzychodzkiego”.  

Koszt pucharów i lornetki wyniósł 1600 zł.   

W roku 2021 zakupiono 300 sztuk bażantów oraz 150 sztuk kuropatw za kwotę  

13 800 zł.  

 

6. Nieodpłatna pomoc prawna 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945) 

prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie międzychodzkim w 

roku 2021 powierzono organizacji pozarządowej wybranej w drodze konkursu. 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w lokalach: w Sierakowie, Kwilczu 



i Chrzypsku Wielkim obsługiwany był przez organizację pozarządową Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych "WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ", ul. Stefana Batorego 8, 56 

200 Góra, w imieniu której porad udzielali adwokat lub radca prawny. Z pomocy prawnej 

skorzystało w tym punkcie 150 uprawnionych osób. W roku 2021 Powiat przeznaczył 64 020 

zł na prowadzenie punktu. 

.  

 

Podsumowanie 

Mimo wciąż trwającej pandemii udało się zrealizować szereg zadań z zakresu sportu i 

kultury we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z przyjętym programem o 

współpracy.  

Oprócz wsparcia finansowego i rzeczowego podejmowane były również działania  

służące wzmocnieniu i usprawnieniu funkcjonowania organizacji pozarządowych, poprzez 

przekazywanie informacji o podejmowanych zadaniach i inicjatywach. Świadczone były 

porady z zakresu procedur rejestracyjnych oraz bieżącej działalności stowarzyszeń. 

Przekazywano informacje dotyczące składania wniosków o dofinansowanie, wsparcia 

udzielano poprzez pomoc w wypełnianiu wniosków oraz redagowaniu pism. Informacje o 

wspólnych działaniach na bieżąco zamieszczane były na stronie internetowej powiatu 

www.powiat-miedzychodzki.pl oraz na powiatowym profilu Facebook. Powiat udzielał także 

wsparcia przekazując stowarzyszeniom różnego rodzaju materiały promujące powiat 

międzychodzki.    

Niniejsze sprawozdanie obrazuje sfery aktywności społecznej organizacji 

pozarządowych w realizacji zadań publicznych. W ramach tej współpracy powiat udzielił 

wsparcia finansowego, pomocy rzeczowej i niematerialnej. Dotychczasowe współdziałanie 

z organizacjami pozarządowymi oraz wspólne rozpoznawanie potrzeb mieszkańców powiatu 

międzychodzkiego wpływa na efektywne wykorzystanie aktywności społecznej.  

 

 

 

 

Międzychód, marzec 2022 r.  

Opracowała: Kinga Jasiak – inspektor ds. promocji i rozwoju 


