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WSTĘP 
 

Planowanie strategiczne to bardzo waŜny element zarządzania, a w przypadku samorządu to 
równieŜ dbałość o interes publiczny.  Przy przyjętej długofalowej strategii działania realizacja 
poszczególnych zadań przebiega w sposób przemyślany i dostosowany do moŜliwości finansowych 
budŜetu powiatu.  

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013 został przyjęty uchwałą 
nr XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 30 listopada 2005 r. Dotychczas dokument 
ten był zmieniany 10 razy: 

� uchwałą nr XXXV/297/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 kwietnia 2006r.  
� uchwałą nr XXXVII/316/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 czerwca 

2006r.  
� uchwałą nr XXXVIII/344/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 września 

2006r.  
� uchwałą nr IV/36/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 lutego  

2007 r.  
� uchwałą nr VII/68/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 maja 2007 r. 
� uchwałą nr IX/95/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 września 2007 r. 
� uchwałą nr XI/125/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2007 r. 
� uchwałą nr XVII/178/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. 
� uchwałą nr XXXVIII/305/2009 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 czerwca  

2009 r. 
� uchwałą nr XLVII/373/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2010 r. 
 

 
PowyŜsze zmiany czynią z Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego dokument 

aktualny, który ewaluuje w czasie i opisuje wszystkie waŜne sfery działalności samorządu 
powiatowego.  

W listopadzie 2005, kiedy Plan Rozwoju Lokalnego został zatwierdzony do realizacji na 
najbliŜsze klika lat do roku 2013 włącznie, przyjęto 91 projektów w czterech następujących obszarach 
– celach strategicznych: 

 
I. Troska o rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Gnieźnieńskiego: 
II. Poprawa standardów Ŝycia mieszkańców wsi i miast  

III. Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwój turystyki  
IV. Wykorzystanie warunków gospodarczych, kulturowych, historycznych i turystycznych Powiatu 

Gnieźnieńskiego  
 

W ramach kaŜdego z w/w czterech celów strategicznych rozróŜniono ponadto tzw. cele 
operacyjne, w ramach których przewidziano określoną ilość zadań – projektów.  

Poprzez kilkukrotną zmianę uchwały nr XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 
30 listopada 2005 r. ilość projektów uległa zwiększeniu. Obecnie dokument zawiera 113 projektów. 
Niniejszy raport opisuje jednak jedynie te projekty, które były realizowane w roku 2009.  

Zgodnie z § 3 w/w uchwały po zakończeniu danego roku budŜetowego, nie później jednak niŜ 
do końca kwietnia roku następnego, Radzie Powiatu jest przedstawiany roczny raport z realizacji Plan 
Rozwoju Lokalnego.  

Oprócz monitoringu niezwykle waŜną sprawą jest równieŜ dostępność niniejszego dokumentu 
dla szerszego odbiorcy. Wszystkie zmiany dokonywane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego są na 
bieŜąco umieszczane na stronie internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego pod adresem: www.powiat-
gniezno.pl w dziale strategie, plany. Dla łatwości posługiwania się dokumentem jest równieŜ 
umieszczony tekst jednolity Planu.   
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CEL STRATEGICZNY nr I: 
 Troska o rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Gnieźnieńskiego: 

1) Infrastruktura szansą na  rozwój Powiatu  
2) Promocja zatrudnienia  
3) Dostosowanie działań edukacyjnych Powiatu do potrzeb społeczności lokalnej  
4) Dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego 
5) Zaspokojenie oczekiwań kulturalnych mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego  
6) Ochrona środowiska jako waŜny czynnik rozwoju gospodarczego 

 
W ramach niniejszego celu strategicznego w roku 2009 do realizacji zostały przewidziane następujące 
projekty (oznaczone pogrubioną czcionką): 
 

1. Budowa i modernizacja dróg (I1Aa), 
2. Remonty dróg (I1Ab), 
3. Informator dla osób poszukujących pracy (I2Aa), 
4. Wspieranie i inicjowanie tworzenia Klubów Pracy (I2Ab), 
5. Gnieźnieńskie Targi Pracy i Sezonowe Giełdy Pracy (I2Ba), 
6. Spotkania otwarte dla przedsi ębiorców (I2Bb), 
7. Dotacje i refundacje dla przedsi ębiorczych (I2Ca), 
8. Aktywizacja młodzie Ŝy i osób długotrwale bezrobotnych (I2Cb), 
9. Aktywizacja osób po 50. roku Ŝycia (I2Cc), 
10. Promocja przekwalifikowywania si ę  i ustawicznego kształcenia (I2Cd), 

 108.  Centrum Aktywizacji Zawodowej (I2Ce) 
11. ,Poprawa standardów obsługi osób bezrobotnych w  PUP (I2Da), 
12. Łatwy dost ęp do informacji (I2Db), 
13. Zespół doradczy (I2Dc), 
14. Zwiększenie wydatków na pomoce naukowe (I3Aa), 
15. Tworzenie i doposaŜenie laboratoriów szkolnych (I3Ab), 
16. Zapewnienie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (I3Ac), 
17. Zagwarantowanie właściwej jakości kształcenia praktycznego (I3Ad), 
112. Realizacja projektu „Z matematyk ą w przyszło ść” (I3Ae) 
18.  Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego (I3Ba), 
19. Integracja środowiska akademickiego (I3Bb), 
20. Wsparcie dla szkolnictwa wy Ŝszego (I3Bc), 
21. Termomodernizacja budynków oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych (I4Aa), 
22. Remont pomieszcze ń i budynków o światowych oraz opieku ńczo - 

wychowawczych (I4Ab), 
93.  Modernizacja pomieszcze ń i budynków o światowych oraz opieku ńczo-  

wychowawczych (I4Ac) 
23. Przygotowanie i udostępnienie internetowego informatora o imprezach kulturalnych i 

sportowych (I5Aa), 
24. Wprowadzenie sms-owego systemu informowania o imprezach kulturalnych  

i sportowych (I5Ab), 
25. Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i s portowych (I5Ac), 
26. Modernizacja sprzętu wykorzystywanego do statutowej działalności MDK (I5Ba), 
27. Promocja wła ściwego zagospodarowania odpadów komunalnych (I6Aa),  
28. Promocja budowania przydomowych oczyszczalni ścieków (I6Ab), 
29. Propagowanie na terenach wiejskich odnawialnych  źródeł energii (I6Ac), 
30. Promocja ograniczania  emisji hałasu (I6Ad), 
31. Prowadzenie masowych edukacyjnych akcji proekol ogicznych dla dzieci  

i młodzie Ŝy (I6Ca), 
32. Media w słuŜbie ochrony środowiska – konkurs dla lokalnych mediów (I6Cb), 
33. Remont obiektów Jednostek Organizacyjnych Starostwa Powiatowego  

w zakresie termomodernizacji (I6Da), 
34. Termomodernizacja obiektów Jednostek Organizacyjnych Starostwa Powiatowego  

(I6Db), 
35. Kontrola bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (I6Dc), 
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Nr projektu  
I1Aa/1 
 
Nazwa projektu  
Budowa i modernizacja dróg  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
4 074 071 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 4 115 278 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu 3 905 278 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
Gminy Kiszkowo 160 000 zł    
Gminy Gniezno 30 000 zł 
Gminy Kłecko 10 000 zł 
Gminy Łubowo 10 000 zł 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 roku została opracowana dokumentacja techniczna 
zawierająca dane techniczne na poszczególne zadania. Wykonanie zadań ma na celu udogodnienie w 
odbywającym się ruchu kołowym oraz poprawę bezpieczeństwa korzystających z chodników na 
drogach powiatowych. W/w zadania zostały wykonane po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego i 
wyłonieniu wykonawcy. 

2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2212P Gniezno ul. Orcholska 

Środki własne 147 085 zł                                                                        RAZEM 147 085 zł 
Budowę chodnika zrealizowano zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy. Do 
przetargu przystąpiło 6 podmiotów gospodarczych . Jedynym kryterium wyboru była 
cena. Umowę podpisano z firmą WOL - BUD , Wolek Marcin dnia 25.03.2009 r. 
Inwestycja zakończona.    
             

2  Przebudowa drogi powiatowej nr 2289 P, Gniezno ul. Wschodnia - wykonanie chodnika 
Środki własne 59 928 zł                                                                            RAZEM 59 928 zł 
Przebudowę drogi zrealizowano zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy. Do 
przetargu przystąpiło 4 podmiotów gospodarczych. Jedynym kryterium wyboru była cena. 
Umowę podpisano z Usługi Transportowe i Drogowe G. Losik dnia 18.03.2009 r. 
Inwestycja zakończona. 
 

3 Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2169  P Trzemeszno - Zieleń 
Środki własne  83 373 zł                                                                          RAZEM  83 373 zł 
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Przebudowę chodnika zrealizowano zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 
ustawy. Do przetargu przystąpiły 2 podmioty gospodarcze. Jedynym kryterium wyboru 
była cena. Umowę podpisano z firmą Usługi Transportowe i Drogowe G. Losik dnia 
03.06.2009 r. Inwestycja zakończona. 
 

4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2192P Olekszyn – Łagiewniki Kościelne  - Zakrzewo 
Środki własne 1 486 180 zł    Gmina Kiszkowo 160 000 zł                  RAZEM 1 646 180 zł  
Przebudowę drogi zrealizowano zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy. Do 
przetargu przystąpiły 4 podmioty gospodarcze. Jedynym kryterium wyboru była cena. 
Umowę podpisano z firmą STRABAG Sp. z o.o. dnia 09.06.2009 r. Inwestycja 
zakończona 
 

5 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2152P w miejscowości Mnichowo 
Środki własne 11 510 zł    Gmina Gniezno 30 000 zł                                RAZEM 41 510 zł  
Budowę chodnika zrealizowano zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy. Do 
przetargu przystąpiły 5 podmiotów gospodarczych. Jedynym kryterium wyboru była cena. 
Umowę podpisano z firmą Usługi Transportowe i Drogowe G. Losik dnia 13.10.2009 r. 
Inwestycja zakończona. 
 

6 Przebudowa drogi powiatowej nr 2157P Owieczki – Łubowo - dokumentacja 
Środki własne 10 000 zł       Gmina Łubowo 10 000 zł                          RAZEM    20 000 zł 
Powiat Gnieźnieński w roku 2009 złoŜył do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wniosek 
o dofinansowanie przebudowy w/w drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. W roku 2009 sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej. 
 

7 Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P Łopienno – Charbowo - dokumentacja 
Środki własne 10 000 zł        Gmina Kłecko 10 000 zł                              RAZEM 20 000 zł             
Powiat Gnieźnieński w roku 2009 złoŜył do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wniosek 
o dofinansowanie przebudowy w/w drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. W roku 2009 sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej. 
 

8 Przebudowa drogi powiatowej nr 2161P Witkowo – Wiekowo – gr. pow. słupeckiego – 
(Powidz)          Środki własne 2 015 264 zł                                           RAZEM 2 015 264zł 
Przebudowę drogi zrealizowano zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy. Do 
przetargu przystąpiły 3 podmioty gospodarcze. Jedynym kryterium wyboru była cena. 
Umowę podpisano z firmą STRABAG Sp. z o.o. dnia 10.09.2009 r. Zakończenie 
inwestycji planowane jest w sierpniu 2010r. 

9 Budowa kanalizacji z odbudową nawierzchni jezdni ul. Grunwaldzkiej w Gnieźnie 
Przebudowa była realizowana przez Urząd Miejski w Gnieźnie z udziałem Starostwa 
Powiatowego. Zgodnie z zawartym  porozumieniem z dnia 11.02.2009r. i aneksem z dnia 
18 05.2009r. udział Starostwa Powiatowego w zadaniu wyniósł 81 938 zł. i obejmował 
odbudowę nawierzchni jezdni. 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 
w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy  
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Nr projektu  
I1Aa/2 
 
Nazwa projektu  
Remont dróg  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
2 050 000 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 2 121 084 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu 1 971 084 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
Gmina Kłecko 100 000 zł    
Gmina Łubowo 50 000 zł 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Remonty cząstkowe na drogach powiatowych zostały wykonane wg potrzeb w celu likwidacji ubytków 
występujących w nawierzchni. Remonty chodników oraz zatok autobusowych wykonane zostały dla 
bezpieczeństwa podróŜnych oraz poruszających się pieszych. Nakładki bitumiczne zostały wykonane 
na drogach powiatowych gdzie nawierzchnia była najbardziej zniszczona. W/w zadania zostały 
wykonane po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy oraz na zlecenie PZD. Odwodnienie dróg 
zostało wykonane na drogach, gdzie tworzyły się zastoje wody na nawierzchni. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
1 Remonty cząstkowe dróg                                                                                     410 740 zł 

Remonty cząstkowe przeprowadzono na drogach: 2290P, 2287P, 2286P, 2285P, 2291P, 
2288P, 2292P, 2152P, 2212P, 2281P, 2280P, 2293P, 2294P, 2304P, 2302P, 2165P, 
2166P, 2269P, 2232P, 2160P, 2158P, 2147P, 2154P, 2151P, 2195P, 2183P, 2149P, 
2157P, 2159P, 2483P, 2215P, 2194P, 2150P, 2221P, 2261P, 2237P, 2214P, 2270P, 
2211P, 2484P, 2193P, 2155P, 2199P, 2198P, 2150P, 2260P, 2213P, 2236P, 2165P, 
2241P, 2295P, 2156P, 1698P. Przełomy wykonano na drogach nr 2149P Zdziechowa – 
Mączniki oraz 2293P Gniezno ul. Słoneczna 

2  Remont – nakładka bitumiczna                                                                        1 121 877 zł 
Nakładki bitumiczne wykonano na drogach: 2152P Czerniejewo ul. Pałacowa, 2194P 
Mączniki – Bojanice, 2190P w m. Wilkowyja, 2199P w m. Lednogóra, 2183P Karniszewo 
– Dębłowo, 2228P Kędzierzyn – Nowa Wieś Niechanowska, 2169P Rudki – Trzemeszno, 
2195P w m. Działyń, 2160P w m. Niechanowo, 2212P Gniezno ul. Orcholska 

3  Remont – chodniki                                                                                               362 334 zł 
Remonty chodników wykonano przy drogach: 2149P w m. Zdziechowa, 2150P w m. 
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Mieleszyn, 2226P w m. Czechowo, 2195P w m. Działyń, 2152P w m. Pawłowo, 2295P 
Gniezno ul. Grunwaldzka. Remonty chodników, obniŜenie krawęŜników przy drogach 
2247P w m. Zieleń, 2149P w m. Zdziechowa, 2169P w m. TrzemŜal, 2154P w m. Polska 
Wieś, 2158P w m. Karsewo,  

4 Remont – zatoki autobusowe                                                                                 74 443 zł 
Remonty zatok autobusowych wykonano na drogach: 2280P Gniezno ul. Gdańska, 
2158P w m. Jelitowo, 2152P w m. Mnichowo 

5 Remont – odwodnienie                                                                                           60 000 zł 
Remonty odwodnienia wykonano na drogach: 2221P w m. Czeluścin, 2280P Gniezno ul. 
Gdańska, 2149P w m. Zdziechowa, 2152P Czerniejewo ul. Pałacowa, 2160P w m. 
Niechanowo 

6 Remont - mosty i przepusty                                                                                    49 965 zł 
Remonty mostów i przepustów wykonano na drogach: 2154P w m. Zakrzewo, 2150P w 
m. Mielno, 2212P Gniezno ul. Orcholska, 2147P w m. Łopienno, 2151P w m. Dziećmiarki 

7 Remont tłuczniem                                                                                                   41 725 zł 
Remont tłuczniem wykonano na drodze pow. nr 2191P Polska Wieś - Świniary 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy  
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Nr projektu  
I2Ab/ 04  
 
Nazwa projektu  
Wspieranie i inicjowanie tworzenia Klubów Pracy  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 

2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
0,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 672,20 

z czego: 
z budŜetu powiatu  

z innych źródeł (jakich?): 

Fundusz Pracy 
672,20 

    
 

   
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Celem projektu było nawiązanie współpracy z gminami w których nie działają jeszcze Kluby Pracy, 
szkolenia dla przedstawicieli gmin z zakresu prezentacji zadań klubu, przekonanie co do słuszności 
uruchomienia Klubu Pracy w gminie. Wymiana doświadczeń Liderów Klubów Pracy działających na 
terenie powiatu. 
Określenie terminu spotkania liderów, realizacja spotkania, prezentacja działań dotychczasowych 
Klubów Pracy (przygotowanie i przekazanie materiałów informacyjnych, ulotek, plakatów oraz 
informatorów dot. działań prowadzonych przez Kluby Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie), 
wymiana doświadczeń oraz fachowe wsparcie ze strony pracowników PUP (pośrednik pracy, doradca 
zawodowy, specjalista ds. szkoleń, specjalista ds. programów ) i ustalenie dalszych form współpracy, 
sprawozdania, nawiązanie współpracy co do wzajemnie świadczonych usług, wymiana trenerska. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 

1 Nawiązano współpracę z gminami w których nie działają jeszcze Kluby Pracy. Powiatowy 
Urząd Pracy kierując się przekonaniem, iŜ tylko wspólne działanie i wymiana 
doświadczeń są drogą do osiągnięcia zamierzonego celu przekazał 10 infokiosków 
gminom naszego powiatu. Dzięki nim klienci – osoby bezrobotne, poszukujące pracy 
mają łatwy dostęp do aktualnych informacji i wyrównane szanse na otwartym rynku pracy. 
Osoby korzystające z tych urządzeń zdobywają wiedzę edukacyjną, zawodową, nowe 
umiejętności, doświadczenia, pomocne w procesie aktywnego poszukiwania pracy i samo 
zatrudnienia.   
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2 
Wykonano zlecone zadania związane z prowadzeniem szkoleń wg programu klubu pracy, 
prowadzono szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, udostępniano informacje elektroniczną z 
bazy danych słuŜących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia, 
oraz realizowano działania wpisane w Strategię Rozwoju Lokalnego. Przeprowadzono wg 
programu klubu pracy 17 szkoleń w klubie pracy 3 tygodniowych (90 godzinnych), oraz 
dwu dniowe zajęcia aktywizacyjne dla 30 grup. Przygotowano osoby bezrobotne do 
samodzielnego poszukiwania pracy i samozatrudnienia, do kontaktów z potencjalnym 
pracodawcą, udzielono pomocy w dostępie do źródeł informacji potrzebnych w 
kształtowaniu umiejętności poszukania pracy.  
 W pierwszym kwartale 26.03.2009 wysłano zaproszenia do klubu pracy w  Witkowie, 
Kłecku, Niechanowie i klubu pracy przy Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw 
Obywatelskich w Gnieźnie. Tematyka spotkania dotyczyła przygotowania planu 
prowadzonych szkoleń na rok 2009 oraz ustalenia wspólnego kierunku działań. 
Zaproszenie do uczestnictwa w II kwartale 29 czerwca otrzymali liderzy wszystkich 
działających klubów pracy. Podczas spotkania przedstawiono prezentacje”Wyznaczanie 
celów i umiejętność planowania”. W spotkaniu 28 września 2009 liderzy klubów  i 
pośrednicy pracy Powiatowego Urzędu Pracy spotkali się z liderami klubów pracy z 
powiatu. Celem spotkania była prezentacja usług EURES  i praca za granicą. Na 
spotkaniu 18 grudnia 2009 uczestniczyło 3 liderów (klub pracy Kłecko, Witkowo, klub 
pracy Wspierania Inicjatyw Obywatelskich ). Tematem spotkania był instruktaŜ z zakresu 
sporządzania sprawozdań za 2009r. 
Kluby pracy zostały wyposaŜone dodatkowo w laptopy dzięki czemu umoŜliwiono osobom 
bezrobotnym i poszukującym pracy korzystanie z elektronicznej informacji bazy danych 
słuŜących uzyskaniu  lepszej umiejętności poszukiwania pracy i samo zatrudnienia.  

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

Bariery nie wystąpiły. Nie doszło do stworzenia nowego klubu pracy, ale nawiązano współpracę z 
pozostałymi gminami  Powiatu Gnieźnieńskiego. W konsekwencji nastąpiła poprawa  i zwiększenie 
przepływu informacji na rzecz społeczności lokalnej . 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
 
Klub Pracy w Niechanowie 

 
Współpraca i wymiana doświadczeń 

 
Klub Pracy przy Regionalnym Centrum 
Wspierania Inicjatyw Obywatelskich 

 
Współpraca i wymiana doświadczeń 

 
Klub Pracy Witkowo 

 
Współpraca i wymiana doświadczeń 

 
Klub Pracy Kłecko 

 
Współpraca i wymiana doświadczeń 
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Nr projektu  
I2Ba /05 
 
Nazwa projektu  
Gnieźnieńskie Targi Pracy i Sezonowe Giełdy Pracy  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 

2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
0,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 12 500,00 

z czego: 
z budŜetu powiatu  

z innych źródeł (jakich?): 
Fundusz Pracy 12 500,00     
   
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Na rok 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy zaplanował   Wiosenne i Jesienne Targi Pracy.   
W kwietniu 2009 r. Urząd zorganizował  po raz kolejny Targi Pracy. W całym roku pośrednicy pracy 
zorganizowali 364 Giełdy Pracy na terenie Urzędu oraz u Pracodawców.  
Projekt zakładał umoŜliwienie bezrobotnym bezpośredniego kontaktu z pracodawcami w celu 
uzyskania pracy oraz umoŜliwienie pracodawcom uzupełnienie zasobów kadrowych. Ponadto projekt 
prowadził do spotkań pracowników z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy w celu nawiązania 
wzajemnych kontaktów. 
 W 2009 roku Urząd Pracy aktywnie uczestniczył w Targach organizowanych w Gnieźnie i Poznaniu. 
W dniu 8.04.2009 roku odbyły się Targi Edukacyjne w Gnieźnie, w których PUP był uczestnikiem. 
Stoisko PUP w Gnieźnie  cieszyło się duŜym zainteresowaniem ze strony uczniów . Udzielano 
informacji dot. staŜy oraz udzielano porad dot. dokumentów aplikacyjnych. 
Dodatkowo PUP uczestniczył po raz pierwszy w dniu 13.06.2009 roku w  II Targach Edukacji i Pracy w 
Poznaniu. Głównymi uczestnikami targów byli studenci , którzy byli  zainteresowani ofertami pracy 
oraz staŜami.  Udzielano równieŜ informacji o sytuacji na rynku pracy oraz sposobach aplikowania na 
określone stanowiska pracy. 

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Promocja projektu w celu pozyskania pracodawców, firm i instytucji. 

W I kwartale 2009 roku rozpoczęto proces przygotowawczy w celu zorganizowania 
kolejnych Gnieźnieńskich Targów Pracy.  Opracowano materiały informacyjne, ustalono 
termin targów na dzień 17.04.2009 r. W III kwartale roku zaplanowano Jesienne Targi. 
Targi odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie. Promowano targi poprzez  : 
komunikaty radiowe i prasowe., oplakatowanie miasta.  
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie nawiązywali kontakty z 
pracodawcami poprzez: 
-wizyty pośredników pracy u pracodawców, 
-pisemne zaproszenie do uczestnictwa Targach Pracy, 
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-informacje na stronie internetowej PUP, 
-bezpośrednie kontakty z pracodawcami w PUP. 
Pracodawcy dostali imienne zaproszenia do udziału w targach oraz wskazano im 
stanowisko targowe przeznaczone do prezentacji Firmy. 
Ustalano terminy Giełd w zaleŜności od zapotrzebowania pracodawców. Giełdy były 
organizowane na terenie urzędu bądź na terenie zakładu pracy. 
 

2  Targi i giełdy-realizacja działania 
Na Wiosennych Targach zaprezentowało się 60 przedsiębiorców z Gniezna i okolic oraz z 
Poznania. W targach wśród wystawców uczestniczyły -firmy z branŜy budowlanej, 
drogowej, transportowej, gastronomicznej, produkcyjnej, usługowej, handlowej równieŜ 
agencje zatrudnienia, Szkoły i Uczelnie WyŜsze. Dodatkowo udział brały takie instytucje i 
urzędy jak: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Wojskowa Komenda Uzupełnień oraz 
Komenda Powiatowa Policji. 
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie w trakcie targów świadczył kompleksowo usługi i 
dysponował takimi propozycjami jak oferty pracy, szkolenia, jednorazowymi środkami na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, pracami interwencyjnymi, refundacją kosztów 
wyposaŜenia i doposaŜenia dodatkowych stanowisk pracy, staŜami, pracami społecznie 
uŜytecznymi. Zainteresowaniem cieszyły się oferty pracy za granicą. 
Dodatkowo podczas targów porad udzielali radca prawny, jak równieŜ doradcy zawodowi 
oraz liderzy klubu pracy. Informacji udzielał równieŜ  pośrednik pracy zajmujący się 
sprawami EURES. 
W roku 2009 zorganizowano dodatkowo 364 giełdy pracy, dzięki którym osoby 
bezrobotne uzyskały zatrudnienie a pracodawcy uzyskali nowych pracowników. 
 

3 Monitoring dni,  podczas których odbywały się targi i giełdy pracy.  
Opracowane zostały ankiety dotyczące udziału pracodawców w targach i giełdach. Na 
podstawie analizy ankiet stwierdzono, Ŝe najczęściej pojawiającymi się zawodami, w 
których przedstawiano oferty pracy to: murarz, pomocnik murarza, płytkarz, malarz, 
zawody związane z wykańczaniem budynków, równieŜ sprzedawca, magazynier, 
kierowca kat C, D, handlowiec, piekarz, kucharz, kelner, szwacz, obsługa restauracji, 
ochrona obiektów, pracownicy produkcyjni, spawacz, ślusarz, sprzątacze obiektów, prace 
biurowe,  miejsca pracy w jednostkach wojskowych, oraz policji, lektor języka 
angielskiego,  tech. elektronik, mechanik, 
Pracodawcy uznali, iŜ dzięki uczestnictwu w targach mogli: przedstawić oferty pracy 
zainteresowanym osobom, zaprezentować własną firmę na stoisku, skorzystać z usług 
świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu oraz skorzystać z porad pracowników ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Dodatkowo 
mogli nawiązać nowe kontakty z innymi przedsiębiorcami oraz instytucjami.  
W ramach organizowanych Giełd Pracy pracodawcy mogli dokonać naboru właściwych 
pracowników na wolne miejsca pracy w swoich firmach. Projekt uznano za efektywny, 
gdyŜ prace w wyniku udziału w Targach Pracy i Giełdach Pracy uzyskało wiele osób 
bezrobotnych. 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
Planowane Jesienne Targi Pracy nie odbyły się ze względu na kłopoty techniczne związane z 
wynajmowana  sala w I liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie . Organizowane Targi Pracy oraz 
Giełdy Pracy cieszyły się mniejszym zainteresowaniem w 2009 ze względu na kryzys gospodarczy jaki 
rozpoczął się od połowy 2008 roku. Urząd mimo, Ŝe   borykał się z trudnościami, obsadził  60 stoisk 
targowych na których często oferowane były oferty pracy.    

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości Współorganizator Targów Pracy 
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Nr projektu  
I2Bb/ 06  
 
Nazwa projektu  
Spotkania otwarte dla przedsi ębiorców  

 

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
0,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 9 500,00 

z czego: 
z budŜetu powiatu  

z innych źródeł (jakich?): 
Fundusz Pracy  9 500,00   
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Projekt miał na celu promocję  spotkań otwartych dla pracodawców z terenu powiatu gnieźnieńskiego. 
Informacje o usługach i instrumentach rynku pracy były szeroko propagowane w miejscowej prasie 
lokalnej, telewizji kablowej i na stronach internetowych oraz w gablotach informacyjnych  Powiatowego 
Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego i Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Poza tym 
PUP zawarł roczne umowy dot. współpracy promocyjnej z tygodnikiem „Przemiany na Szlaku 
Piastowskim” i gnieźnieńską Telewizją Kablową. Wszystkie inicjatywy zmierzające do przybliŜenia 
współpracy z przedsiębiorcami były szeroko nagłaśniane w mediach. Targi Pracy, które odbyły się 17 
kwietnia 2009 r. były rozpowszechniane w  internecie, prasie, radiu, telewizji, Agencji Reklamowej 
TUBA oraz poprzez plakaty na 40 słupach ogłoszeniowych oraz w autobusach komunikacji miejskiej. 
Wszystkie szkolenia i spotkania otwarte dla przedsiębiorców były dla nich bezpłatne. 

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
` Zadanie 1: PROMOCJA SPOTKAŃ OTWARTYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Wszystkie spotkania z przedsiębiorcami były szeroko propagowane na stronie 
internetowej urzędu , w miejscowej prasie , telewizji, poprzez plakatowanie, w radiu i 
Agencji Reklamowej TUBA. Do uczestnictwa zachęcali równieŜ pośrednicy pracy , 
pracownicy zajmujący się szkoleniami , staŜami oraz refundacją i doposaŜeniem 
stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 

2  Zadanie 2 : SPOTKANIA OTWARTE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – REALIZACJA 
Podczas Targów Pracy, które odbyły się 17 kwietnia 2009 r. wszyscy pracodawcy 
otrzymali materiały informacyjne dot. moŜliwości korzystania z doposaŜenia stanowiska 
pracy dla osoby bezrobotnej, zatrudniania bezrobotnych na staŜ, przygotowanie 
zawodowe osób bezrobotnych powyŜej 50 roku Ŝycia, zapewnienia zatrudnienia 
bezrobotnych kierowanych na szkolenia zawodowe refundowane przez Powiatowy Urząd 
Pracy. Przedsiębiorcy wypełniali anonimowo ankiety, które pozwalają spełnić ich 
oczekiwania. W  ramach Targów Pracy porad udzielali pracownicy Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Poznaniu, Urzędu Skarbowego, Inspektoratuakładu Ubezpieczeń 
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Społecznych oraz Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego . 
Urząd zorganizował w sobotę, 23 maja 2009 r. Drzwi Otwarte. Inicjatywa była skierowana 
szczególnie dla pracodawców, którzy mieli okazję zapoznać się z moŜliwościami 
skorzystania z oferty urzędu. W tym dniu urząd  odwiedzali przede wszystkim 
przedsiębiorcy, którym trudno w ciągu tygodnia znaleźć wolny czas. Pracownicy PUP 
udzielali fachowej pomocy przy wypełnianiu wniosku o refundację lub doposaŜenie 
stanowiska pracy oraz informowali o moŜliwościach przyjęcia na staŜ , skierowania na 
szkolenie lub skorzystania z moŜliwości robót publicznych i prac interwencyjnych.  
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy wzięli równieŜ w ogólnopolskiej akcji Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych „Jedno okienko” w celu udzielenia pomocy  przedsiębiorcom 
dopiero rozpoczynającym działalność gospodarczą. 
Przez dwa dni przedsiębiorcy brali udział w spotkaniu, które odbyło się 24 i 25 listopada 
2009 r. w Urzędzie Skarbowym w Gnieźnie. Szkolenie prowadzili pracownicy 
Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego oraz gnieźnieńskiego Inspektoratu 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymali 
wyczerpujące materiały informacyjne. W szkoleniu uczestniczyło 57 osób, które uzyskały 
informacje o podatku VAT, ryczałcie i zasadach wypełniania dokumentów zgłoszeniowych 
, rozliczeniowych i płatniczych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie o ukończonym kursie. 
Pod koniec roku, 29 grudnia 2009 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie zorganizował 
konferencję dla przedsiębiorców. Tego dnia odbyło się otwarcie Centrum Aktywizacji 
Zawodowej oraz przekazanie infokiosków ośmiu gminom powiatu gnieźnieńskiego. W 
trakcie konferencji  uczestnicy wysłuchali wykładu Krzysztofa Urbańskiego, wicedyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w poznaniu „ Pomoc dla pracodawców w przejściowych 
trudnościach finansowych „ i Justyny Jastrzębskiej z Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich Starostwa Powiatowego w Gnieźnie „ Zasady dofinansowania dla 
przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
brak  

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Inspektorat  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
w Gnieźnie 

Współorganizator szkoleń dla pracodawców  
Organizator akcji „ Jedno okienko” 

Urząd Skarbowy w Gnieźnie Współorganizator szkoleń dla pracodawców  

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Udział pracowników z Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich przy Wydziale  Promocji i 
Rozwoju – szkolenia na temat pozyskiwania 
funduszy unijnych 

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego  Udział w Targach Pracy 
Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w 
Gnieźnie  

Współorganizacja Targów Pracy 
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Nr projektu  
I2Ca/ 07 
 
Nazwa projektu  
Dotacje i refundacje dla przedsi ębiorczych  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
0,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 0,00 

z czego: 
z budŜetu powiatu 0,00 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Projekt realizowany był  przez Powiatowy Urząd Pracy przez cały 2009 r. w oparciu o Rozporządzenie  
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania 
refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposaŜenia i doposaŜenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności 
gospodarczej (Dz. U  z 2009, nr 62 poz.512) oraz  stosowne regulaminy. Podstawą do realizacji 
projektu były  wnioski składane przez osoby bezrobotne  i   pracodawców. Urząd pozyskał w 2009 r. 
dodatkowe środki na pełną realizacje projektu  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
projektu „PERSPEKTYWA” jak równieŜ z Rezerwy Ministra z projektów „KOLEJNY KROK” , „ MŁODZI 
NA RYNKU PRACY”, „PRZEDSIĘBIORCZY POWIAT””, „NA SWOIM”,. Pozyskane środki  
przeznaczono na udzielanie dotacji i refundacji  dla przedsiębiorczych.    

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Pomoc w przygotowaniu wniosków oraz pisaniu biznes planów, weryfikacja 

składanych wniosków  
Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów 
wyposaŜenia i doposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 
przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form 
zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków, opracowano stosowne regulaminy oraz 
wzory wniosków dla osób bezrobotnych  i  dla pracodawców. Wnioski oraz regulaminy 
przyznawania dotacji lub refundacji dla pracodawców są dostępne w urzędzie oraz na 
stronie internetowej urzędu  www.pup-gniezno.pl . 

• Weryfikacja składanych wniosków następowała na posiedzeniach komisji ds. 
rozpatrywania wniosków (powołanej przez Starostę), w skład której wchodzą 
przedstawiciele Rady Powiatu, Rady Zatrudnienia, Banku oraz Powiatowego 
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Urzędu Pracy 
Realizacja zadania: 

- Udzielanie wszechstronnych informacji o dotacjach i refundacjach dla 
pracodawców, pomoc przy wypełnianiu wniosków przez pracownika zajmującego 
się w/w sprawami 

- Składanie wniosków, 
- Sprawdzenie złoŜonych wniosków pod względem formalnym 
- Sporządzenie na posiedzenie komisji listy osób ubiegających się o dotację lub 

refundację dla pracodawców 
- Ocena wniosków na posiedzeniu komisji powołanej przez Starostę  

       -     Spotkania Komisji cykliczne wg zapotrzebowania 
       -     Wypłata dotacji i refundacji 
 
W 2009 roku ogółem udzielono 339 dotacji dla osób bezrobotnych rozpoczynających 
działalność gospodarczą, finansowanych z róŜnych źródeł: 
 

• Fundusz Pracy                                                                 
61 

• Rezerwa Ministra „Kolejny Krok”  
52 

• Rezerwa Ministra „Młodzi  na rynku pracy”  
5 

• Rezerwa Ministra „Na Swoim”  
32 

• Rezerwa Ministra „Przedsiębiorczy powiat”  
 64    

• Projekt 6.1.3 EFS „PERSPEKTYWA”                                                                                                                            
125 

 
Źródło finansowania: 

• Fundusz Pracy 
1 084 155,09 zł                                                                    

• Rezerwa Ministra „Kolejny Krok”  
942 145,70 zł 

• Rezerwa Ministra „Młodzi”  
92 290,00 zł 

• Rezerwa Ministra „Na Swoim”  
571 789,55 zł 

• Rezerwa Ministra „Przedsiębiorczy powiat”  
1 153 508,85 zł    

• Projekt 6.1.3 EFS ”PERSPEKTYWA”                                                                         
2 198 389,35 zł 
 

W 2009 roku ogółem utworzono  184  stanowiska pracy w ramach refundacji, w tym: 
• Fundusz Pracy                                                                 

82 
• Rezerwa Ministra „Na Swoim”  

62 
• Rezerwa Ministra „Przedsiębiorczy powiat”  

40 
    

Źródło finansowania: 
• Fundusz Pracy                                                                 

1 500 932,88 zł 
• Rezerwa Ministra „Na Swoim”  

1 142 810,45 zł 
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• Rezerwa Ministra „Przedsiębiorczy powiat”  
737 691,15 zł     

 
2 • Kontrola realizacji dotacji i refundacji 

Ustalenie terminów kontroli, sprawdzenie zgodności realizowanych umów, w przypadku 
nieprawidłowości podjęcie odpowiednich kroków prawnych 
 
Realizacja umów o przyznanie bezrobotnemu jednorazo wych środków na podj ęcie 
działalno ści gospodarczej:   
 
                  -    podpisanie umowy (wysokość dotacji nie moŜe przekroczyć 6-krotnego    
                        przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy)  

- rejestracja działalności (dostarczenie wpisu do ewidencji, REGON-u, 
NIP-u) 

- dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o figurowaniu w 
ewidencji jako prowadzący działalność gospodarczą 

- dostarczenia zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 
zgłoszeniu się do ubezpieczenia społecznego 

- monitoring realizacji umowy  
• rozliczenie się w terminie do 2 miesięcy od daty  rozpoczęcia 

działalności gospodarczej z wydatkowania otrzymanych środków 
zgodnie ze specyfikacją zakupów określonych we wniosku  

• wizyta u beneficjenta w trakcie trwania umowy 
• końcowe rozliczenie się z wypełnienia warunków umowy po okresie 

12 miesięcy prowadzenia działalności 
 

 
Realizacja umów o refundacj ę kosztów wyposa Ŝenia lub doposa Ŝenia stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego:  
 
                 -    podpisanie umowy (wysokość refundacji na 1 stanowisko pracy nie moŜe  
                     przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w    

dniu podpisania umowy)  
- dokonanie zakupów ze środków własnych dot. wyposaŜenia lub 

doposaŜenia stanowiska pracy 
- zgłoszenie w urzędzie oferty pracy na tworzone stanowisko pracy 
- zatrudnienie bezrobotnego na utworzonym stanowisku pracy 
- refundacja kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy 
 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości realizowanych umów następuje procedura 
związana z windykacją zwrotu dotacji lub refundacji.  

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
Realizacja projektu w 2009r nie była obarczona barierami. Środki otrzymane  w ramach algorytmu 
wystarczyły  jedynie na   61 dotacji i utworzenie 82 stanowisk  w ramach refundacji  kosztów 
wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Biorąc pod uwagę  
duŜe zainteresowanie powyŜszymi formami pomocy Urząd pozyskał dodatkowe środki   z Rezerwy 
Ministra oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym  w 2009r. udzielono pięciokrotnie  r 
więcej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych i utworzono  dwukrotnie  więcej stanowisk  
w ramach refundacji  kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego niŜ planowano na początku  2009 roku. Informacje o pozyskaniu dodatkowych środków 
zostały przez Powiatowy Urząd Pracy przekazane do urzędów gmin, zamieszczone zostały   w 
lokalnej prasie i  w mediach. W wyniku  sprawnej kampanii promocyjnej zorganizowano tak duŜą ilośc 
miejsc pracy. 
 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
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Nazwa partnera Rola w projekcie 
Gnieźnieńska  Agencja Rozwoju Gospodarczego  
 w  Gnieźnie  

Świadczy pomoc na podstawie porozumienia              
o współpracy z dnia 20.06.2007 r. 
GARG nieodpłatnie  pomaga  w przygotowaniu 
wniosku o dotację. UmoŜliwia  bezpłatne 
konsultacje  i pomoc w ramach Punktu 
Konsultacyjnego  dla osób prowadzących  
działalność po uzyskaniu dotacji  . 
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Nr projektu  
I2Cb /08 
 
Nazwa projektu  
Aktywizacja młodzie Ŝy i osób bezrobotnych  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
0,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 3 528 420,00 

z czego: 
z budŜetu powiatu  

z innych źródeł (jakich?): 
EFS 3 528 420,00    
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Niniejszy projekt był realizowany przez cały 2009 r.. Realizacja projektu przebiegała w oparciu o 
ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(tekst jednolity Dz.U.z 2008r. Nr 69 poz. 
415 z późniejszymi zmianami). Urząd pozyskał środki na pełną realizację projektu z Europejskiego 
Funduszu Społecznego jak równieŜ dodatkowe środki finansowe z Rezerwy Ministra. Środki te 
przeznaczono na działania aktywizujące osoby bezrobotne.    

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Dz. 6.1.3 Perspektywa – projekt aktywizacji bezrobotnych  

Projekt realizowany jest od 2008r. i adresowany jest do bezrobotnych, zarejestrowanych 
w PUP, a w szczególności do osób, które ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy określa jako znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby 
spełniające to kryterium zostały objęte formami aktywizacji. W 2009 roku osoby 
bezrobotne brały udział w szkoleniach – 194 osoby ( w 2008r. 272 osoby) i staŜach – 262 
osoby ( w 2008r. – 275 osób). Przyznano równieŜ  125 osobom bezrobotnym środki na 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W roku 2008 jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 120 osób spełniających kryteria projektu 
systemowego. 

2 Dz. 7.2.1 Mobilni zawodowo – projekt aktywizacji osób zagro Ŝonych wykluczeniem 
społecznym 
Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych zagroŜonych wykluczeniem społecznym, 
a w szczególności osób do 25 roku Ŝycia oraz długotrwale bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Osoby w ramach projektu 
skierowane zostały na staŜe, dzięki czemu zniwelowane zostaną bariery utrudniające 
podjęcie zatrudnienia.  

3 „Młodzi na rynku pracy” – program zwi ększaj ący aktywno ść zawodow ą osób w 
wieku do 30 lat 
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Program adresowany jest do osób bezrobotnych. Skierowano do odbycia staŜu 162 
osoby. Ponadto bezrobotnym spełniającym kryteria programu -5 osobom przyznano 
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 
„Kolejny krok” – program aktywizacji osób bezrobotn ych, w tym osób zwolnionych 
z przyczyn zakładu pracy 
Wsparciem objęto m.in. osoby bezrobotne zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością 
pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego. W ramach programu przyznano 52 
osobom jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Uczestników – 97 
osób skierowano równieŜ na szkolenia. 
„Przedsi ębiorczy powiat” – program zwi ązany z rozwojem małej i średniej 
przedsi ębiorczo ści dla osób bezrobotnych 
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 65 uczestników 
programu. Zrefundowane zostały wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowisk pracy 
utworzonych dla 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Gnieźnie. 
„Na swoim” - program zwi ązany z rozwojem małej i średniej przedsi ębiorczo ści dla 
osób bezrobotnych 
32 uczestnikom programu przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej. Zrefundowane zostały 62 wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowisk pracy 
utworzonych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Gnieźnie. 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 Realizacja projektu w 2009r. nie była obarczona barierami. NaleŜy podkreślić jednak fakt, Ŝe 
dokonywano zmian w projektach. PowyŜsze wynikał  z braku odpowiednich kandydatów spełniających 
kryteria projektu m.in. projektu  „Kolejny Krok”, który adresowany był dla osób zwalnianych z przyczyn 
nie dotyczących pracowników oraz z powodu rezygnacji uczestników z udziału w formach wsparcia. 
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie podjął stosowne działania tj. wykorzystał bazę danych 
kandydatów z list rezerwowych projektów. 

 
 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
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Nr projektu  
I2Cc/ 09 
 
Nazwa projektu  
Aktywizacja osób po 50 roku Ŝycia  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
0,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 1000,00 

z czego: 
z budŜetu powiatu 0,00     

z innych źródeł (jakich?): 
z  Funduszu Pracy  1000,00   
   
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
 
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych po 50 roku Ŝycia- MOBILNY 50- LATEK” zakładał  stosowanie 
róŜnych form aktywizacji, w niektórych przypadkach na korzystniejszych warunkach niŜ  aktywizacja 
wobec pozostałych osób bezrobotnych. Promocja zatrudnienia osób po 50 roku Ŝycia odbywała się w 
ramach  prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacji na utworzenie stanowiska pracy i refundacji 
wyposaŜenia i doposaŜenia stanowiska pracy. W ramach projektu  planowano szkolenia, które miały 
poprawić  sytuację zawodową osób po 50 roku  Ŝycia  i wpłynąć korzystnie na podniesienie 
samooceny tych osób. Doradcy zawodowi pomagali w diagnozowaniu potencjału zawodowego, 
testowaniu preferencji zawodowych, Liderzy z Klubu Pracy dokonywali konsultacji dotyczących 
przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji podczas rozmowy z pracodawcą. 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Promocja zatrudnienia na rzecz osób po 50 roku Ŝycia .Projekt promowano poprzez : 

udzielanie informacji pracodawcom o moŜliwości wzięcia udziału w programie przy 
bezpośrednich kontaktach z pracodawcami (kontakty w Urzędzie oraz w trakcie 
przeprowadzanych wizyt, kontroli). RóŜne formy wsparcia były ogólnie dostępne dla osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy (tablica ogłoszeń, info kioski, pośrednictwo pracy i 
doradztwo zawodowe, prasa lokalna, strona internetowa PUP). Podejmowane działania w 
2009 r. przyniosły lepsze efekty w porównaniu do 2008 r. mimo pojawiających się 
trudności i barier na rynku pracy.  

2 Szkolenia zmieniające kwalifikacje. Urząd w ramach projektu realizował szkolenia pod 
potrzeby beneficjentów określone przez doradców zawodowych Urzędu.  Szkolenia  o 
tematyce  umiejętności aktywnego poszukiwania pracy prowadzone  w Klubie Pracy 
odbyło 41 bezrobotnych oraz zajęcia aktywizacyjne w zakresie konstruowania 
dokumentów aplikacyjnych, znajdowania ofert, rozmowa kwalifikacyjna  - odbyły 74 osoby  
Natomiast szkoleniami zawodowymi objęto 69 osób :  
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-      Posadzkarz/glazurnik 4 osoby, 
2 kurs przedsiębiorczości 17 osób, 
3 obsługa kasy fiskalnej 4 osoby, 
4 obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym 3 osoby, 
5 obsługa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych  1 osoba, 
6 Prawo jazdy kat. B -  1 osoba, 
7 kurs decoupage 6 osób, 
8 malarz budowlany 1 osoba, 
9 operator walca drogowego 4 osoby, 
10 palacz C.O.-  6 osób, 
11 podstawowy kurs florystyczny 5 osób, 
12 magazynier z umiejętnością korzystania z programu do obsługi gospodarki 

magazynowej 3 osoby, 
13 pracownik ochrony fizycznej osób i mienia I – go stopnia 2 osoby, 
14 kurs kucharski 1 osoba, 
15 profesjonalne sprzątanie 10 osób  
16 szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej 

oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzaleŜnień i współuzaleŜnienia  
1 osoba. 

3 Realizacja złoŜonych przez pracodawców wniosków o zatrudnienie osób po 50 roku Ŝycia 
przebiegała prawidłowo tzn. przyjmowano i weryfikowano wnioski, udzielano pomocy w 
wypełnianiu, kompletowaniu dokumentów, podpisywano umowy oraz kierowano osoby po 
50 roku Ŝycia na  poszczególne stanowiska w ramach realizowanych form wsparcia. 
Zapraszano osoby powyŜej 50 roku Ŝycia na giełdy pracy, spotkania grupowe i 
indywidualne z doradcami zawodowymi.  W 2009 r. objęto aktywizacją 1570 osób po 50 
roku Ŝycia  w ramach : 
- szkoleń 128 osób 
- warsztatów psychologiczno – aktywizujących 18 osób, 
- robót publicznych 17 osób, 
- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 22 osoby, 
- refundacji kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowisk pracy u pracodawców   

 20 osób,  
− staŜu 14 osób,   
− prac społecznie –uŜytecznych   18 osób 
− Indywidualne Plany Działania sporządzono dla 333 osób 
oraz wizyt u doradców zawodowych: 
− Porady indywidualne 578 osób, 
− informacje zawodowe 340 osób,  
− Porady grupowe określające predyspozycje zawodowe 70 osób, 
− warsztaty zawodoznawcze w związku ze szkoleniami: przedstawiciela handlowego i 

florystycznego – 12 osób. 
W ramach  realizacji powyŜszych form monitorowano realizację warunków umowy, 
kontrolowano stanowiska pracy oraz dokonywano oceny efektywności realizowanych   
działań. 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 
 

UtoŜsamianie  osób  po 50 roku Ŝycia z takimi ograniczeniami  dostrzeganymi  przez pracodawców jak  
przede wszystkim: zły stan zdrowia, nawyki, tradycyjny sposób myślenia, niechęć do zdobywania 
nowych kwalifikacji, brak pewnych umiejętności(np. obsługa komputera, znajomość języka 
angielskiego), mniejsza efektywność, trudności w przystosowaniu się do nowych warunków, krótki 
okres pracy ( do emerytury) były barierą w prowadzonej aktywizacji . Urząd   proponował oferty pracy, 
moŜliwości otwarcia własnej działalności, przekwalifikowania, prace interwencyjne, refundacje 
doposaŜenia stanowiska pracy po to by zachęcić osoby bezrobotne jak i pracodawców do korzystania  
ze wsparcia oferowanego przez  urząd.  Mimo trudności i ograniczeń zwiększona aktywizacja  daje 
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dobre wyniki zachęcające do dalszych działań w celu przeciwdziałaniu marginalizacji osób 
bezrobotnych po 50 r. Ŝ. 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
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Nr projektu  
I2Cd / 10 
 
Nazwa projektu  
Promocja przekwalifikowan ia si ę i ustawicznego kształcenia  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
0,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 2 500,00 

z czego: 
z budŜetu powiatu 0,00 

z innych źródeł (jakich?): 
Fundusz Pracy  2 500,00     
   
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Promocja przekwalifikowania się i ustawicznego kształcenia. Projekt realizowany był przez dwa 
zadania: 
- opracowanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych na terenie powiatu 
  gnieźnieńskiego (rocznego i półrocznego) 
- ocenę sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2008/2009 
 
Dane statystyczne dotyczące lokalnego rynku pracy wykorzystane zostały  m.in. podczas 
przygotowywania projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, w tym  
do tworzenia planów szkoleniowych realizowanych przez Urząd.  
SłuŜyły one równieŜ do przygotowania opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach 
ponadgimnazjalnych.  
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych był opracowywany dwa razy w roku. Pierwsza 
część zawierała diagnozę rynku pracy w 2008 roku. Druga część przedstawiała sytuację na lokalnym 
rynku w I półroczu 2009 roku. Monitoring został przekazany szkołom i instytucjom zajmującym się 
problematyką rynku pracy.  
 
„Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego” przedstawia sytuację osób 
młodych, którzy w danym roku szkolnym (2008/2009) ukończyły szkoły ponadgimnazjalne w 
Wielkopolsce. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Opracowanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego (rocznego i półrocznego) 
 
2 

Zebranie danych statystycznych dotyczących absolwentów szkół w powiecie 
gnieźnieńskim do „Oceny sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego 
rocznik 2008/2009”, oraz przekazanie danych statystycznych do Wojewódzkiego Urzędu 
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Pracy, który przygotowuje raport zbiorczy dotyczący całego województwa 
wielkopolskiego. 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
 
III. Załączniki  
 

Załącznik nr 1 Monitoring Zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w I połowie 2009 r. 
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Nr projektu  
I2Ce/108 
 
Nazwa projektu  
Centrum Aktywizacji Zawodowej  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
0,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 147 977,86 

z czego: 
z budŜetu powiatu 38 610,81 

z innych źródeł (jakich?): 
Fundusz Pracy  109 367,05 
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Niniejszy projekt był realizowany w IV kwartale  2009 r. Realizacja projektu przebiegała w oparciu o 
ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 
415 z późniejszymi zmianami). Urząd pozyskał środki na  realizację projektu w 80 % z Funduszu 
Pracy a   20 % środków na realizacje projektu  przeznaczył  z budŜetu JST, które  stanowiły wkład 
własny.    

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Przygotowanie organizacyjne CAZ -u.  

 
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie w 2009r. pozyskał środki na organizację Centrum 
Aktywizacji Zawodowej, które jest  wyspecjalizowaną komórką organizacyjną  w ramach 
Powiatowego Urzędu Pracy skupiającą w swoim zakresie wyłącznie aktywne działania           
w zakresie usług i instrumentów rynku pracy, które mają wpływać na aktywizacje i 
zatrudnienie swoich klientów, a takŜe na udzielanie kompleksowej pomocy pracodawcom 
w rozwiązywaniu ich potrzeb i problemów związanych z rynkiem pracy. Dzięki temu 
nastąpiła koncentracja podejmowanych działań nakierowana na klientów urzędu pracy tj. 
osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców                            .  
Centrum Aktywizacji Zawodowej zajmuje   parter budynku Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gnieźnie . Pozostałe działy wspomagające pracę Centrum Aktywizacji Zawodowej 
usytuowane są  na odrębnych kondygnacjach budynku .             
 
Powiatowy Urząd Pracy w celu  uruchomienia  CAZ-u wykonał prace remontowe :   
malowanie ścian, wymienił drzwi i wykładziny podłogowe w celu zmodernizowania 
obiektu i dostosowania go do wymaganych standardów i przepisów bhp. Ponadto pokoje 
naleŜące do CAZ-u zostały wyposaŜone  w meble biurowe, niszczarki dokumentów, 
vertikale, aparaty telefoniczne, pojemniki i stojaki na  dokumenty. 
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2 Promocja Centrum Aktywizacji Zawodowej  
Uruchomienie Centrum Aktywizacji Zawodowej było promowane w lokalnej prasie oraz w 
gnieźnieńskiej Telewizji Kablowej. Informacja dotyczyła szczegółów funkcjonowania 
Centrum i nowej jakości świadczonych usług i instrumentów rynku pracy. Na stanowisku 
obsługi informacyjnej wszyscy interesanci mogli uzyskać wyczerpujące wyjaśnienia 
dotyczące załatwianych spraw. Na potrzeby interesantów wydrukowano ulotki 
informacyjne o Centrum Aktywizacji Zawodowej, w której zawarto opis poszczególnych 
stanowisk, imiona i nazwiska pracowników Centrum oraz numery telefonów. Oddzielnie 
wydrukowano ulotki dla pracodawców z propozycją korzystania z usług doradców 
zawodowych i pośredników pracy. Oficjalne otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej 
nastąpiło 29 grudnia 2009 r. w obecności starosty gnieźnieńskiego Krzysztofa 
Ostrowskiego, Krzysztofa Urbańskiego- wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Poznaniu, radnych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz miejscowych przedsiębiorców. 
RównieŜ tego dnia odbyła się konferencja dla pracodawców poświęcona szczególnie 
moŜliwościom korzystania z pomocy Unii Europejskiej. Równocześnie nastąpiło 
podpisanie umów z burmistrzami i wójtami ośmiu gmin powiatu gnieźnieńskiego o 
przekazaniu infokiosków, z których mogą  bezpłatnie korzystać wszyscy zainteresowani 
m.in. usługami Centrum Aktywizacji Zawodowej. 
 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
Realizacja projektu  nie była obarczona barierami. Urząd przyśpieszył jednak planowane  otwarcie 
Centrum Aktywizacji Zawodowej z dnia  01.04.2010 r. na dzień 29.12.2009 r. z uwagi na wymogi 
ustawy dot. terminu uruchomienia Centrum.  

 
2.4  Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
 nie dotyczy  
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Nr projektu  
I2Da /11 
 
Nazwa projektu  
Poprawa standardów obsługi osób bezrobotn ych w Powiatowym Urz ędzie Pracy w Gnie źnie  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
0,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 0,00 

z czego: 
z budŜetu powiatu 0,00 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Niniejszy projekt był realizowany przez cały 2009 r. Realizacja projektu przebiegała w oparciu o 
ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 
415 z późniejszymi zmianami). Urząd pozyskał środki na  realizację projektu w 85 % z 
Europejskiego Funduszu Społecznego a 15 % środków na realizacje projektu  przeznaczył  z 
Funduszu Pracy, które  stanowiły wkład własny.    

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Dz. 6.1.2 Profesjon alna kadra – projekt ukierunkowany na wsparcie powiatowych i 

wojewódzkich urz ędów pracy w realizacji zada ń na rzecz aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych w regionie. 
Kontynuacją powyŜszego projektu jest projekt Dz. 6.1.2 Kwalifikacje drog ą do sukcesu 
ukierunkowany równie Ŝ na wsparcie powiatowych i wojewódzkich urz ędów pracy 
w realizacji zada ń na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w  regionie. 
W ramach projektów kluczowi pracownicy Urzędu kierowani byli na szkolenia oraz 
współfinansowane były wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń pracowników 
zatrudnionych w ramach projektu. 

2 Utworzenie 2 stanowisk pracy ds. świadczenia usług z PEFRON-u. 
Urząd utworzył 1 stanowisko pracy dot. świadczenia usług z PEFRON-u z uwagi na 
ograniczone środki na realizacje tego typu usług oraz mniejsze zainteresowanie tymi 
usługami niŜ zakładano w planach. 

3 Do końca września w ramach realizacji projektu Dz. 6.1.2 Profesjonalna kadra 
współfinansowane były wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń 7 pracowników 
zatrudnionych w ramach realizacji projektu – 4 pośredników pracy i 3 doradców 
zawodowych. 
Natomiast w ramach realizacji drugiego projektu od października współfinansowane były 
wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń 7 pracowników zatrudnionych w ramach 
Profesjonalnej kadry. Ponadto pozyskano dodatkowe środki na dofinansowanie 
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wynagrodzeń kolejnych 3 pracowników tj. 2 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego. 
4 Na szkolenia uzupełniające i podnoszące kwalifikacje zawodowe w ramach realizacji 

projektu Dz. 6.1.2 Profesjonalna kadra skierowano: 
- 5 pośredników 
- 4 doradców zawodowych. 
W ramach projektu zorganizowano następujące szkolenia: 
- szkolenie dot. przygotowania tych pracowników do opracowywania i wdraŜania 
Indywidualnego Planu Działania dla osób bezrobotnych. Celem szkolenia było 
kształtowanie umiejętności wykorzystania metod pracy wg standardów usług rynku pracy. 
Na szkolenie skierowanych zostało 3 pośredników pracy i 2doradców zawodowych. 
- tematem kolejnego szkolenia, na które skierowano 3 pośredników pracy była m.in. 
prawidłowa organizacja usługi pośrednictwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem 
realizacji i przygotowania IPD. 
- tematem szkolenia, na które skierowano 2 doradców zawodowych było m.in. udzielanie 
porad indywidualnych, przygotowanie IPD 
- na ostatnie szkolenie w ramach projektu skierowano  4 pracowników zajmujących 
kluczowe stanowiska w Urzędzie. Tematem szkolenia była realizacja Indywidualnych 
Planów Działania w Urzędach Pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji 
zatrudnienia. Celem szkolenia było m.in. przedstawienie załoŜeń IPD dla klientów 
publicznych słuŜb zatrudnienia, rozpoznawanie i kategoryzowanie problemów 
zawodowych klientów. 
Pod koniec 2009 roku na szkolenia w ramach Dz. 6.1.2 Kwalifikacje drogą do sukcesu 
skierowano 23 pracowników Urzędu tj. pośredników pracy, doradców zawodowych, 
Liderów Klubu Pracy, specjalistów ds. aktywizacji zawodowej, których tym samym 
przygotowano do współpracy w nowo otwartym na terenie Urzędu – Centrum Aktywizacji 
Zawodowej. 
Pierwsze szkolenie zorganizowane w ramach projektu było z zakresu planowania 
efektywnej współpracy pomiędzy stanowiskami kluczowymi z uwzględnieniem 
przygotowania i opracowania Indywidualnego Planu Działania, na które skierowano 23 
kluczowych pracowników Urzędu. 
Na kolejne szkolenie z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego 
skierowano 4 kluczowych pracowników Urzędu (2 pośredników pracy i 2 doradców 
zawodowych). Szkolenie miało na celu m.in. zapoznanie pracowników z nowościami 
prawnymi i standardami rynku pracy na rok 2010. 

 
 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
Realizacja projektu w 2009r. nie była obarczona barierami. Urząd dokonywał  zmian w realizacji 
projektów poprzez  zgłaszanie ich do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu  po to b wykorzystać   
oszczędności na zadaniach związanych z wypłatą wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń.  

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
 Nie dotyczy  
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Nr projektu  
I2Db /12 
 
Nazwa projektu  
Łatwy dost ęp do informacji  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1   Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
0,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 14 000,00 

z czego: 
z budŜetu powiatu  

z innych źródeł (jakich?): 
Fundusz Pracy 14 000,00    
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Projekt ułatwia dostęp do Internetu. Zastosowane nowoczesne rozwiązania tj. ekran multimedialny 
infokioski, infolinia  pozwalają szybko uzyskać niezbędne informacje o ofertach pracy, o realizowanych 
programach , zajęciach w Klubach Pracy , o szkoleniach . 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Tele- infopraca-bezpłatna infolinia- samodzielne stanowisko ds. informacji i promocji 

 
W godzinach otwarcia urzędu działa bezpłatna infolinia. W punkcie informacyjnym, który 
znajduje się na parterze budynku osoby bezrobotne oraz pracodawcy otrzymywali na 
bieŜąco wyjaśnienia na temat korzystania z usług i instrumentów rynku pracy. Mogli 
równieŜ pobierać odpowiednie druki i wnioski. 
RównieŜ bezrobotni mogli korzystać z usług radcy prawnego. 
Większy dostęp do informacji uzyskano poprzez trzy infokioski w PUP oraz przekazanie 
następnych infokiosków ośmiu gminom powiatu gnieźnieńskiego. Wszyscy interesanci 
urzędu mają za pomocą infokiosków moŜliwość zapoznania się z aktualnym ofertami 
pracy, obowiązującymi przepisami, regulaminami, bieŜącymi informacjami i 
sprawozdaniami statystycznymi. 
 

2 Prezentacja multimedialna 
Na dwóch ekranach multimedialnych zainstalowanych na parterze i pierwszym piętrze 
budynku był prezentowany film o świadczonych usługach i instrumentach rynku pracy. 
Poza tym prezentowane były materiały promocyjne o moŜliwościach zdobywania nowych 
kwalifikacji i udziału w szkoleniach zawodowych. Na ekranie pojawiają się teŜ informacje 
dotyczące systemu kolejkowego. 

3 Dostęp do ofert pracy 
Od 2008 r. istnieją stanowiska z bezpłatnym dostępem do internetu. MoŜna teŜ 
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skorzystać z drukarek. Stanowiska tego typu znajdują się na parterze urzędu oraz w 
Klubie  Pracy .Ponadto bezrobotni biorący udział w zajęciach aktywizacyjnych mieli 
moŜliwość nauczyć się i korzystać z komputera i internetu. Uczyli się jak przygotować cv i 
list motywacyjny 

4   
Utworzenie dwóch kolejnych stanowisk komputerowych. 
 
 W 2008 r. funkcjonowały  dwa  stanowiska komputerowe w  Klubie Pracy a w 2009 r   
utworzono dwa kolejne  stanowiska komputerowe w  nowo utworzonym Klubie Pracy. 
Stanowiska  wyposaŜono w komputer z oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz  
drukarkę. Osoby bezrobotne dzięki tym stanowiskom  będą mogły przygotować  
dokumenty aplikacyjne pod nadzorem  specjalisty.  

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Gmina Łubowo , Mieleszyn, Kiszkowo, 
Niechanowo; Miasto i Gmina Kłecko, 
Trzemeszno, Witkowo, Czerniejewo  

Partnerzy w projekcie  - przyjęcie infokiosków 
 

 



Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

Powiatu Gnieźnieńskiego 

   

2009          

 

 
31 

 

 
Nr proje ktu  
I2Dc /13 
 
Nazwa projektu  
Zespól doradczy  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
0,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 1 200,00 

z czego: 
z budŜetu powiatu  

z innych źródeł (jakich?): 
Fundusz Pracy 1 200,00    
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Kontynuacja projektu  poprzez  ogłoszenia w prasie o działaniach prowadzonych przez Zespól 
Doradczy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie .  Zgodnie z projektem nawiązywano kontakt z 
pracodawcami , którzy zamierzali dokonać zwolnień grupowych oraz pomagano osobom zwalnianym  
z przyczyn  zakładu pracy.  

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Promocja Zespołu Doradczego poprzez  zamieszczenie informacji w mediach , prasie 

oraz na stronie internetowej urzędu , tablicach ogłoszeń . 
2  Realizacja spotkań z przedsiębiorcami. 

W 2009 r. urząd przyjął informacje o   zwolnieniach lub zamiarze zwolnienia od 11 firm. 
Informacje te podlegały rejestracji , nawiązywano na bieŜąco kontakt z wszystkimi  
firmami dokonującymi zwolnień  .  Firmy  zgłaszające zwolnienia to głównie  firmy o 
zasięgu ogólnopolskim, dla  których  pomoc dla zwalnianych pracowników świadczyły 
urzędy pracy właściwe dla siedziby firmy. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie w 2009 r. 
zorganizował   dla  dwóch firm  spotkania z pracownikami zwalnianymi . Pierwsze  ze 
spotkań odbyło się w firmie dokonującej zwolnień , natomiast drugie spotkanie z osobami 
zwalnianymi odbyło się na terenie urzędu. W ramach tych spotkań Zespół Doradczy 
prezentował bezpłatne usługi świadczone przez Urząd oraz pomagał osobom 
zwalnianym  poprzez : udzielanie informacji na temat  aktualnej sytuacji na rynku pracy, 
konsultacje w sprawie tworzenia dokumentów aplikacyjnych , przygotowanie do rozmowy 
kwalifikacyjnej, pomoc w rejestracji, bezpłatne porady prawne, porady psychologiczne  
itp. 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 



Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

Powiatu Gnieźnieńskiego 

   

2009          

 

 
32 

 

 
Mimo starań ze strony urzędu nie wszystkie  zakłady skorzystały z moŜliwości spotkania z Zespołem 
Doradczym. 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
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Nr projektu  
I3Ae/112 
 
Nazwa projektu  
Realizacja projektu „Z matematyk ą w przyszło ść”  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Unijnych 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2009 - 2011 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
0,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 119 552,30 

z czego: 
z budŜetu powiatu 0,00 

z innych źródeł (jakich?): 
Europejski Fundusz Społeczny 101 619,45 
BudŜet państwa 17 932,85 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Celem ogólnym projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych  
oraz wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia poprzez dodatkowe zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie ICT i nauk 
matematycznych poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, a takŜe wdroŜenie 
innowacyjnych metod nauczania przez Internet pozwalającego na wyŜszą skuteczność nauczania 
dzięki indywidualizacji. Projekt realizowany jest w 4 placówkach:  ZSGiL nr 1 w Szamotułach, ZS nr 1 
we Wronkach (powiat szamotulski) oraz ZSGiL w Trzemesznie i ZSP w Witkowie (powiat 
gnieźnieński). 
Łącznie w czasie realizacji projektu udział weźmie 800 uczniów III klasy gimnazjum i III klasy szkoły 
ponadgimnazjalnej. 
W szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych na terenie powiatów gnieźnieńskiego  
i szamotulskiego zaobserwowano coraz mniejsze zainteresowanie matematyką i przedmiotami 
ścisłymi. Niewiele osób wybierało naukę w klasie o profilu z rozszerzoną matematyką., a co za tym 
idzie niewielu uczniów zdawało na maturze matematykę na poziomie rozszerzonym. Według danych 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki był niŜszy  
od średniego wyniku w województwie.  

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
1 Zarządzanie projektem. 
2 Rekrutacja i promocja uczestników. 
3 Zajęcia stacjonarne dydaktyczno wyrównawcze. 
4 Zajęcia dla uczniów zdolnych i szczególnie zainteresowanych matematyką. 
5 Matematyka w praktyce – zajęcia połączone z praktycznym wykorzystaniem matematyki 

w ciekawych miejscach wielkopolski. 
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak  

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Powiat Szamotulski Partnerstwo projektowe 

 
 

Uwaga: 

Projekt nr I3Ae/112 został dodany do Planu Rozwoju Lokalnego co prawda dopiero w lutym 2010 
roku, ale z uwagi na jego wykonywanie juŜ w roku 2009 informacja o sposobie realizacji projektu 
znalazła swoje odniesienie w opisie tego projektu.  
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Nr projektu  
 I3Bc/20  
 
Nazwa projektu  
Wsparcie szkolnictwa wy Ŝszego   

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
58 200 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 57 913,71 

z czego: 
z budŜetu powiatu 57 913,71 

z innych źródeł (jakich?): 
 -    
 - 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego (w mieście Gniezno) działają cztery uczelnie wyŜsze oraz uniwersytet III 
wieku. Powiat w miarę moŜliwości wspiera działalność tych placówek traktując szkolnictwo wyŜsze jako jeden 
z filarów rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Wsparcie szkolnictwa WyŜszego Uniwersytetu III Wieku – wynajem sal przez 

Stowarzyszenie Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gnieźnie. 
Termin realizacji w okresie 1.01.2009 do 31.12.2009r. 
- wynajem sal ćwiczeniowych na zajęcia w II sem. W MDK 
- wynajem sal laboratoryjnych w PWSZ  na zajęcia z informatyki  
- wynajem sal w MDK – zajęcia w terapii ruchem i plastyki 
 
Kształcenie ustawiczne studentów poprzez aktywizację fizyczną, psychiczną i 
intelektualną. Rozwój zainteresowań, rekreacja, integracja członków stowarzyszenia 
seniorów . 
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie przekazało kwotę 5 000,00 zł na potrzeby wynajmu 
pomieszczeń dydaktycznych. 
 

2 Stypendium naukowe dla doktoranta  CEG 13 200,00zł 
 

3 40 000zł wyposaŜenie sali multimedialnej w CEG  
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 
w całości lub w części 
 

brak 
 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
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Nr projektu  
14Ab/22 
 
Nazwa projektu  
Remont pomieszcze ń i budynków o światowych oraz opieku ńczo-wychowawczych.  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
783 775 zł. 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 783 775 zł. 

z czego: 
z budŜetu powiatu 783 775 zł. 

z innych źródeł (jakich?): 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Powiat Gnieźnieński jako organ prowadzący szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek 
oświatowych dokonuje wielu starań na płaszczyźnie poprawy bazy dydaktycznej, w tym równieŜ 
dotyczy to remontów budynków.  
 
 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
1 I LO w Gnieźnie kwota 104 230 zł( w rozdziale 80120)  na remont ściany szczytowej 

budynku w kwocie 78 732 zł, prace związane z przełozeniem , cyklinowaniem, 
lakierowaniem parkietu sali gimnastycznej w kwocie 25 498 zł;  

2 II LO w Gnieźnie kwota 68 970 zł( w rozdziale 80120) w tym:  malowanie sal lekcyjnych 
(nr 1,15a,16,19a,22,24,26) kwota 22 000,remont dachu na budynku głównym w kwocie 
36 970, remont toalety męskiej w kwocie 8 000, remont schodów do szatni w kwocie 2 
000 ;  

3 III LO w Gnieźnie kwota 9 000( w rozdziale 80120) na wymianę drzwi; ZSEO w Gnieźnie 
kwota 107 750 zł w tym: dokończenie wymiany wykładzin zgodnie z nakazem PPIS na 
kwotę 17 250, adaptacja pomieszczeń mieszklanych na sale lekcyjne w kwocie 30 000, 
wymiana instalacji elektrycznej w kwocie 40 000, wyposaŜenie hydrantów wew. w osprzęt 
zgodnie z nakazen Komendanta PPSP w kwocie  4500,zakup wysciełanych krzeseł dla 
auli w kwocie 16 000;  

4 ZSP Nr 1 w Gnieźnie kwota 50 000(w rozdziale 80130) na wymiane okien w warsztatach 
przy ul. Kostrzyńskiej kwota 34 650zł,wymiana 3 par drzwi wejsciowych, z czego 2 pary 
do budynku warsztatowego oraz 1 para do budynku szkoły kwota około 14 000 zł, 
konserwacja parkanu wzdłuŜ posesji szkoły oraz odnowienie(malowanie drzwi garaŜy 
10par) ; 

5 ZSP Nr 3 w Gnieźnie kwota 40 000(w rozdziale 80130) w tym: na naprawe podłóg i 
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wymiane wykładzin w salach lekcyjnych w  kwocie 30 000, wymiana instalacji 
elektrycznej w kwocie 10 000 zł/ I etap realizacji/;  

6 ZSP w Trzemesznie kwota 85 000  zł(w rozdziale 80130) na odgrzybianie piwnic; ZSP w 
Witkowie kwota 6 600 (w rozdziale 80130)na wymiane drzwi wraz z futrynami w 
klasopracowniach na I i II piętrze; SOSW Nr 1 w Gnieźnie kwota 47 160() zł na 
malowanie 18 klas i wymiane drzwi (30000 zł)(w rozdziale80102) remont instalacji 
elektrycznej( 17 1600zł)(w rozdziale 80102)      

7 SOSW Nr 2 w Gnieźnie kwota 111 308 zł w tym: na remont dachu nad salą gimnastyczną 
w kwocie 23 994 zl,zakup krzeseł w kwocie 1120 zł(w rozdziale 80134) remont kuchni w 
kwocie 22 441 zł(w rozdziale 85403) i przeniesienie szkoły Nr 14 w kwocie 50 000 zł i w 
kwocie 14 873 zł,wykonanie opłotowania i furtki,wykonanie wentylacji w WC, naprawa 
chodnika,zainstalowanie podgrzewacza wody kwota 6 329 zł(w rozdziale 80102), zakup 
krzeseł na kwotę 1 680 zł(rozdział 80111)  

8 SOSW Kłecko kwota 27 000 zł(w rozdziale 80102,80134) na wymianę stolarki okiennej w 
internacie i Szkole Podstawowej;  

9 Centrum Kultury "Scena to dziwna"/ kwota 52 628 zł(w rozdziale 85407/92109/) na 
podjazd dla osób niepełnosprawnych w kwocie 30 000 zł - ;przeniesienie Szkoły z ul. 
Jana do MDK/ Centrum Kultury/ w kwocie 22 628 zł  

10 Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Gnieźnie kwota 10 000 zł (w rozdziale 85417)na 
zabezpieczenie przed ewentualna awarią:  

11 Dom Dziecka w Gnieźnie kwota 15 000 zł(w rozdziale 85201) na przystosowanie łazienki 
na oddziale dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych; DPS w Gnieźnie kwota 40 
000 zł   (w rozdziale85202) na remont dachu. 

12 MDK: 40 000 zł., z czego: 
• 5 000 zł. zaprawa parkietu 
• 35 000 zł. remont dachu 

 
 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy   
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Nr projektu  
I4Ac/ 93  
 
Nazwa projektu  
Modernizacja pomieszcze ń i budynków o światowych oraz opieku ńczo – wychowawczych.  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Unijnych 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
24 501,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 24 500,50 

z czego: 
z budŜetu powiatu 24 500,50 

z innych źródeł (jakich?): 
Nie dotyczy Nie dotyczy 
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Przedsięwzięcie miało polegać na modernizacji pomieszczeń i budynków – modernizacji warsztatów 
szkolnych z ZSP w Trzemesznie w celu dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do zmian na rynku 
pracy. Wykonano aktualizację kosztorysu, wypis z rejestru gruntów oraz mapkę sytuacyjną, po czym 
decyzją Zarządu Powiatu zaniechano realizację projektu. Wykonany projekt techniczny zostanie 
wykorzystany w 2010 roku podczas wykonywania pracowni: elektromechaniki, diagnostycznej  
oraz rysunku technicznego.  

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Modernizacja warsztatów szkolnych ZSP Trzemeszno. 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
Stwierdzono, iŜ wskaźniki dot. prognoz demograficznych stanowią zagroŜenie dla trwałości projektu.  
Ponadto w projekcie miała by miejsce pomoc publiczna, co skutkowałoby koniecznością zwrotu części 
otrzymanych środków. 
Z kolei wystąpił problem ze sfinansowaniem termomodernizacji obiektu. Środki unijne nie pozwalają  
na jej finansowanie. Wobec tego wystąpiono o poŜyczkę na prace termomodernizacyjne  
do WFOŚiGW. Taka poŜyczka została przyznana, jednak w kwocie mniejszej niŜ wnioskowana. 
Pojawiły się teŜ koszty niekwalifikowane związane z termomodernizacją, zwiększające wkład własny 
powiatu.  
Z powodu braku środków w budŜecie powiatu na zwiększony wkład własny i zagroŜenie trwałości 
projektu zrezygnowano z niego. 
 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy  
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Nr projektu  
I5Ac/25  
 
Nazwa projektu  
Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sport owych  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
 W ramach PRL 2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
33 700,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 33 694,68 

z czego: 
z budŜetu powiatu 33 194,68 

z innych źródeł (jakich?): 
Z budŜetu Centrum Kultury „Scena to dziwna”  
(zadanie nr 3)          500,00    

 - 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Cykliczne imprezy kulturalne i sportowe stanowią doskonałą propozycję do budowania oferty 
turystycznej Powiatu Gnieźnieńskiego. To takŜe ciekawa propozycja spędzenia wolnego czasu dla 
mieszkańców Powiatu. 
W roku 2009 w ramach projektu zostały zorganizowany trzy imprezy: 

• DoŜynki powiatowo – gminne 
• Obchody św. Niepodległości 
• Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 DoŜynki powiatowo – gminne Zdziechowa 2009.  

 

DoŜynki odbyły się w niedzielę, 6 września. Święto Plonów rozpoczęło się Mszą św., 
odprawioną pod przewodnictwem ks. Andrzeja Grzelaka w kościele p.w. N.M.P 
Nieustającej Pomocy. Po wspólnej modlitwie rolnicy z przyniesionymi wieńcami 
doŜynkowymi oraz zaproszeni goście przeszli na boisko szkolne, gdzie odbywała się 
dalsza część uroczystości.  

Uczestniczących w święcie, jako gospodarze, powitali starosta powiatu Krzysztof 
Ostrowski i wójt gminy Gniezno Włodzimierz Leman. Zgodnie z tradycją, starościna i 
starosta doŜynek, którymi w tym roku byli Katarzyna Graczyk z Pakszyna (gm. 
Czerniejewo) oraz Władysław Pietrzak ze Zdziechowy, wręczyli im chleb, prosząc, by 
dzielili go mądrze i sprawiedliwie, tak by dla nikogo nie zabrakło. Dar rolników włodarze 
powiatu i gminy rozdzielili wśród zgromadzonych na boisku osób.  

Starosta wspólnie z przewodniczącą rady powiatu Danutą Winiarską wręczyli 
równieŜ nagrody dla wyróŜniających się rolników. Otrzymali je: Hieronim Granos z 
miejscowości Obórka – kategoria produkcja trzody chlewnej, Piotr CzyŜyk z Gniezna – 
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kategoria produkcja trzody chlewnej, Andrzej Lisiecki z Kosowa – kategoria hodowla 
bydła mlecznego, Jolanta i Sławomir Paradowscy z Ujazdu– kategoria produkcja trzody 
chlewnej, Ryszard Bilecki z Charbowa – kategoria produkcja trzody chlewnej, Małgorzata 
i Przemysław Bartz z Owieczek– kategoria produkcja trzody chlewnej, Sławomir 
Rachwalski ze Świątnik Wielkich - kategoria hodowla bydła mlecznego, Dorota i Jarosław 
Marciniakowie z Mierzewa – kategoria hodowla bydła mlecznego, Marek Kasprowicz z 
Wymysłowa - kategoria ogólnorolna oraz Jerzy Kubasiak z Gorzykowa - kategoria 
hodowla bydła mlecznego.  

WyróŜnienia za zasługi dla kółek rolniczych otrzymali natomiast: Izydor RóŜewski - 
odznaczenie Ministra Rolnictwa za zasługi dla rolnictwa, Maria Sikorska oraz Barbara 
Zakrzewska - Order Serca Matki Polki – odznaczenie Krajowego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Wojciech Lisiecki, Jacek Ziemiański i Józef 
Stachowiak - odznaczenie nadane przez Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych za zasługi dla Kółek Rolniczych.  

Wśród gości doŜynek byli przedstawiciele władz partnerskich samorządów – 
Larysa Vynogradova, zastępca mera miasta Brovary na Ukrainie oraz wicestarosta 
powiatu Teltow – Flaeming w Niemczech, Holder Lademann. Razem z nimi przyjechały 
zespoły folklorystyczne, które zaprezentowały ukraińskie i niemieckie ludowe utwory 
muzyczne i tańce.  
Podczas pobytu w powiecie gnieźnieńskim Larysa Vynogradova odwiedziła równieŜ 
placówki zajmujące się pomocą społeczną oraz I LO w Gnieźnie.  
 
Zadanie realizował: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Kwota wydatkowana to 11 999,88 zł, w ramach kwoty planowanej 12 500 zł. 

2 Obchody Święta Niepodległo ści 11 Listopada  

Obchody w/w święta zostały zorganizowane przez Centrum Kultury „Scena to dziwna” w  
Gnieźnie. Program uroczystości został dobrany tak, aby uzmysłowić mieszkańcom 
charakter tego dnia oraz umoŜliwić spędzenie czasu wolnego w interesujący sposób. 
Uroczystości w tym roku miały charakter „Wesołego święta”, dlatego teŜ odbyła się 
parada orkiestr dętych z: Gniezna, Janowca Wielkopolskiego, Słupcy i Powidza. 
Orkiestry, prowadzone przez szczudlarzy z pochodniami i flagami narodowymi przeszły 
promieniście ulicami miasta grając wiązanki pieśni patriotycznych, aby spotkać się na 
Rynku. Tam odegrały wspólnie „ Happy Marsching Band” i kilka utworów patriotycznych. 
Na zakończenie parady odbył się salut armatni w wykonaniu Bractwa kurkowego z 
Torunia. Popołudniowe spotkanie zebrało około 500 osób. Po paradzie orkiestr  odbył się 
w Kościele Farnym koncert Łukasza Kuropaczewskiego pt: „Najlepsza Gitara Świata dla 
Niepodległej”. Kościół Farny na koncert został udostępniony bezpłatnie dzięki pozyskaniu 
do projektu ks. Kan. Zenona Rubacha, proboszcza parafii Farnej w Gnieźnie. Projekt 
zrealizowano w ten sposób ze względu na jego patriotyczny charakter. Celem zadania 
było zachęcenie ludzi do spontanicznej demonstracji uczuć patriotycznych. Poprzez 
kontakty ze szkołami zachęcono do wzięcia udziału w imprezie młodzieŜ. Organizacja 
Święta Niepodległości znalazła pozytywny wydźwięk w lokalnych mediach. Uroczystości 
te spotkały się równieŜ z pozytywnym przyjęciem mieszkańców. 

Zadanie realizowało: Centrum Kultury „Scena to dziwna” 
Kwota wydatkowana to 9.994,80zł, w ramach kwoty planowanej 10 000 zł. 

3 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego  – Koncert Orkiestry Kameralnej 
Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrekcją Agnieszki Duczmal wraz ze stypendystami 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
Projekt został zrealizowany przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Koncert odbył się z okazji rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. 
Jego celem było nie tylko upamiętnienie powstańczego zrywu, ale teŜ umoŜliwienie 
mieszkańcom obcowania z muzyką klasyczną i jej przybliŜenie. Owacja i gorące przyjęcie 
jakie publiczność zgotowała artystom świadczyły o tym, Ŝe pomysł na taką organizacje 
rocznicy powstania był dobry. Centrum Kultury starało się na duŜą skalę promować 
imprezę. Do tych celów wykorzystano: radio, telewizję, prasę i Internet. Zostały równieŜ 
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przygotowane plakaty, które  rozpowszechniono w szkołach, oprócz tego za 
pośrednictwem  ogłoszeń parafialnych informacje o koncercie trafiły do mieszkańców 
powiatu gnieźnieńskiego. 
 
Zadanie realizowało: Centrum Kultury „Scena to dziwna” 
Kwota wydatkowana to 9.994,80zł, w ramach kwoty planowanej 10 000 zł. 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 
 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Zadanie nr 1 

Gmina Gniezno Współorganizator doŜynek 
Zadanie nr 2 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Przekazanie budŜetu na organizacje imprezy. 
Poprzez Gabinet Starosty zakup rogali marcińskich 
i dystrybucja wśród uczestników uroczystości. 

Parafia Farna w Gnieźnie Sponsor – bezpłatne udostępnienie kościoła na 
koncert i bezpłatne rozpowszechnienie plakatów 
po gnieźnieńskich parafiach. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w 
Gnieźnie 

Sponsor – bezpłatne umieszczenie w autobusach 
plakatów reklamowych imprezy. 

Orkiestry dęte z: Gniezna, Janowca 
Wielkopolskiego, Powidza i Słupcy 

Wykonawcy 
 

Bractwo Kurkowe z Torunia Wykonawcy 
Restauracja Królewska Przygotowanie posiłków dla członków orkiestr 
Ponte Art i Łukasz Kuropaczewski Wykonawca 

Zadanie nr 3 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w 
Gnieźnie 

Sponsor reklamy imprezy w autobusach miejskich. 

Telewizja Kablowa Reklama koncertu na antenie telewizji i w 
programach informacyjnych. 

Radio Plus Promocja koncertu. 
Przemiany na Szlaku Piastowskim Reklama imprezy na łamach gazety. 
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Nr projektu  
I6Aa/27 
 
Nazwa projektu  
Promocja wła ściwego zagospodarowania odpadów komuna lnych  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
 Dyrektor Wydziału  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa   
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2007-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
64 000 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 157.789,81 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu - 

z innych źródeł (jakich?): 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 
 

139.346,00 zł 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

5.519,48 zł 

Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

12.924,33 zł 

 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
 W ramach niniejszego działania przeprowadzona została promocja prawidłowego zagospodarowania 
odpadów komunalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Polegała ona głównie na współorganizacji 
konkursów i zakupie nagród na konkursy związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych oraz 
druku ulotek i folderów poświeconych selektywnej zbiórce odpadów komunalnych. Jednym z 
większych zagroŜeń dla środowiska jest nieprawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych i 
utylizacja ścieków komunalnych. Świadomość społeczeństwa, w tym społeczności lokalnej w zakresie 
ochrony środowiska nie jest jeszcze cały czas zadowalająca. Konieczne jest w związku z tym 
prowadzenie akcji edukacyjnych i promocyjnych, których zadaniem będzie uświadamianie 
społeczności lokalnej zagroŜeń jakie niesie za sobą zanieczyszczanie środowiska oraz sposobów 
jakimi moŜna je chronić dla mieszkańców naszego powiatu ze szczególnym uwzględnieniem 
najmłodszego pokolenia. 
W ramach niniejszego działania równieŜ przeprowadzona została edukacja społeczeństwa w zakresie 
szkodliwości azbestu. Realizacja zadania polegała równieŜ na pomocy dla wnioskodawców w 
przedsięwzięciu polegającym na likwidacji wyrobów zawierających azbest powstałych przy likwidacji 
lub wymianie elementów pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych, gospodarczych  i 
garaŜy na terenie powiatu gnieźnieńskiego.  
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2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
1 Działania promocyjne w zakresie ochrony środowiska: 

• współorganizowanie i dofinansowanie wspólnie z Urzędem Gminy Kiszkowo w 
Szkołach w Kiszkowie, Sławnie oraz Łagiewnikach Kościelnych akcji w zakresie 
selektywnej zbiórki odpadów i pokazu  zgniatania butelek, 

 
2 • „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego”   
Źródło finansowania: 

� Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
139.346,00 zł, 

� Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej           
4.219,73 zł, 

� Gminne  Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                
            12.924,33 zł, 
Dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów budowlanych zawierających 
azbest tj. demontaŜu i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów azbestowych 
wynosiło  80 % całościowych kosztów tych działań, wymagany był jedynie 20 % 
wkład własny wnioskodawcy. Maksymalna dla kaŜdej nieruchomości kwota 
dopłaty z Funduszu na realizację zadania wynosi 10.000 zł. 
Dzięki temu, Ŝe w wyniku przetargu nieograniczonego otrzymano korzystną cenę 
za demontaŜ i unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest, 
oraz na skutek wynegocjowania w WFOŚiGW w Poznaniu  udziału z 50 % na 80 
% - środki z PFOŚiGW i gminnych funduszy zostały zaoszczędzone i 
wydatkowane w mniejszym stopniu niŜ zaplanowano.  

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 
Środki na zadanie p.n. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego”  nie zostały wykorzystane w całości w związku z tym, Ŝe w gminach nie złoŜono 
więcej wniosków. Barierą w mniejszym zainteresowaniu mieszkańców, oprócz tego, Ŝe muszą w 
całości pokryć koszty nowego dachu,  jest ich wkład własny 20% w realizacji zadania. Dlatego w 
2010r. proponuje się zrezygnować z 20% wkładu własnego i aby zachęcić mieszkańców powiatu 
gnieźnieńskiego do składania wniosków  finansować zadanie polegające na demontaŜu i utylizacji 
azbestu z dachu w całości.  
 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Urząd gminy Kiszkowo •  współorganizowanie w Szkołach w Kiszkowie, 

Sławnie oraz Łagiewnikach Kościelnych akcji w 
zakresie selektywnej zbiórki odpadów i pokazu  
zgniatania butelek, 

 
Nadleśnictwo Gniezno  • Współorganizowanie akcji „Sprzątania świata”, 

która odbyła się 8 października br. na terenie 
Lasu Miejskiego. 

Urzędy miast i gmin powiatu gnieźnieńskiego 
(gminne fundusze ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej) 

• Współorganizowanie i współfinansowanie akcji 
„Likwidacja wyrobów budowlanych 
zawierających azbest na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego”   
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej  

• współfinansowanie przedsięwzięcia: 
„Likwidacja wyrobów budowlanych  
zawierających azbest na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego” 

 
Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego-
wnioskodawcy  

• współfinansowanie przedsięwzięcia: 
„Likwidacja wyrobów budowlanych  
zawierających azbest na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego” 
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Nr projektu  
I6Ac/29  
 
Nazwa projektu  
Propagowanie na terenach wiejskich odnawialnych źródeł energii  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
 Dyrektor Wydziału  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa   
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2007-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
10.000,00 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 6.475,06 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu - 

z innych źródeł (jakich?): 
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

6.475,06 zł 

  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
W ramach niniejszego działania prowadzona była promocja odnawialnych źródeł energii i biopaliw. 
Projekt realizowano min. poprzez organizowanie seminariów i konferencji dla rolników, 
przedsiębiorców oraz mieszkańców miast i gmin powiatu gnieźnieńskiego zainteresowanych 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zorganizowano  równieŜ oprócz prelekcji i prezentacji 
pokazy praktyczne. PowyŜsze działania miały na celu zwiększyć świadomość szczególnie 
mieszkańców zamieszkujących tereny wiejskie powiatu gnieźnieńskiego w zakresie moŜliwości 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz moŜliwości czerpania z tego korzyści finansowych. 
Jest to szczególnie waŜne na terenach wiejskich, które mogą być dostawcą niezbędnych surowców. 
 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
1 Działania promocyjne w zakresie ochrony środowiska:  

• Organizowanie i współfinansowanie wspólnie z Urzędem Gminy Gniezno 
konferencji pn. „Energia zasobów odnawialnych fundamentem 
suwerenno ści i zamo Ŝności Polski” , która odbyła się  13 lutego 2009 r. w 
Zespole Szkół Ekonomiczno-OdzieŜowych w Gnieźnie. Konferencja spotkała 
się z duŜym zainteresowaniem lokalnych samorządowców, przedstawicieli 
świata nauki, a takŜe młodzieŜy szkolnej i studentów. Tematyka konferencji 
obejmowała obecny stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, 
takŜe pod kątem wymogów Unii Europejskiej. Omówione zostały moŜliwości 
wykorzystania tych źródeł, a takŜe ekonomiczne korzyści płynące z eksploatacji 
zasobów naturalnych, poprzez bezpieczeństwo energetyczne kraju i obniŜenie 
kosztów produkcji. Porównano wytwarzanie konwencjonalnej i alternatywnej 
energii oraz wpływy, jakie wywierają one na środowisko. 

• Współfinansowanie i współorganizowanie razem z Państwową WyŜszą Szkołą 
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Zawodową w Gnieźnie mikrosympozjum pn. „Ekologiczne aspekty 
energetyki zasobów odnawialnych” , która odbyła się 8 czerwca 2009 r. 
Spotkanie skierowane było do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, a przede wszystkim do wszystkich zainteresowanych 
alternatywnymi drogami pozyskiwania energii. Studenci Państwowej WyŜszej 
Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Instytutu Ochrony Środowiska zaprezentowali 
swoje „mini-firmy”, propagujące proekologiczne pozyskiwanie energii 
odnawialnych. Studenci za najlepsze prace zostali wyróŜnieni i nagrodzeni. 

• Współorganizowanie i współfinansowanie wspólnie z Instytutem Budownictwa, 
Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oddział w Poznaniu pod honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego konferencji na temat 
„Biopaliwa i inne odnawialne źródła energii w Wielkopolsce w aspekcie 
ochrony środowiska” . Konferencja odbyła się 10 listopada 2009r.  w auli I 
Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, Spotkaniu towarzyszył pokaz 
pojazdów zasilanych biopaliwem (BioMotion Tour). Pierwszy etap podróŜy 
międzynarodowej floty samochodów zasilanych róŜnymi biopaliwami rozpoczął 
się 12 października 2009 r. Kolumna BioMotion Tour wyruszyła w europejską 
trasę z ParyŜa, zatrzymując się w Brukseli, Hadze, Kolonii, Budapeszcie, 
Bukareszcie, a w Polsce w Cieszynie, Wrocławiu i Gnieźnie. Konferencja była                       
juŜ kolejnym spotkaniem zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe 
poświęconym tematyce zasobów odnawialnych źródeł energii.  

 
 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

Brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Urząd Gminy Gniezno 
 
 

• współfinansowanie konferencji pn. „Energia 
zasobów odnawialnych fundamentem 
suwerenności i zamoŜności Polski”, 

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w 
Gnieźnie 
 

• Współorganizowanie mikrosympozjum pn. 
„Ekologiczne aspekty energetyki zasobów 
odnawialnych”,  

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i 
Elektryfikacji Rolnictwa w Poznaniu, 

• Współfinansowanie konferencji na temat 
„Biopaliwa i inne odnawialne źródła energii w 
Wielkopolsce w aspekcie ochrony środowiska”. 

Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu • Współfinansowanie konferencji na temat 
„Biopaliwa i inne odnawialne źródła energii w 
Wielkopolsce w aspekcie ochrony środowiska”. 
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Nr projektu  
I6Ca/31 
 
Nazwa projektu  
Prowadzenie masowych edukacyjnych akcji proekologic znych dla dzieci i młodzie Ŝy 

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
 Dyrektor Wydziału  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa   
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
30.000,00 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 14.686,47 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu - 

z innych źródeł (jakich?): 
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

14.686,47 zł 

  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
W ramach niniejszego działania została przeprowadzona edukacja ekologiczna w szkołach na terenie 
powiatu gnieźnieńskiego. Szczególny nacisk został połoŜony na selektywną zbiórkę odpadów. Akcje 
edukacyjne połączono z róŜnego rodzaju konkursami i quizami o tematyce ekologicznej. Szkolenia i 
prelekcje przeprowadzono w sposób, który miał za zadanie uświadomić ich uczestnikom, jak dbać o 
środowisko. 
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu: Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej Szkół 
Ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiatowego Konkursu EKOLIDER poświęconego 
selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, akcji sprzątania świata, akcji związanych z obchodami 
Dnia Ziemi i Dnia Ochrony Środowiska, konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej, itp.  
Podjęto próby pokazania odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do przyrody. Realizacja 
niniejszego działania przyczyni się przede wszystkim do poprawy świadomości najmłodszego 
pokolenia w zakresie ochrony środowiska. Dobrze przygotowana i ukierunkowana młodzieŜ wpłynie 
na poszanowanie naturalnego  środowiska w swoim otoczeniu. 
 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
1 Edukacja w zakresie ochrony środowiska: 

• Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej Szkół Ponadgi mnazjalnych 
Powiatu Gnie źnieńskiego.  Konkurs organizowany corocznie przez I Liceum 
Ogólnokształcące w Gnieźnie. W roku 2009 odbyła się VIII edycja konkursu. 
Uczestniczyły w nim jednostki oświatowe podległe Starostwu. W finale konkursu 
do którego przeszli zwycięzcy eliminacji szkolnych sprawdzona została wiedza z 
zakresu ochrony środowiska w formie testowej – zwycięzcy otrzymali nagrody. 

• Powiatowy Konkurs EKOLIDER  poświęcony selektywnej zbiórce odpadów 
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komunalnych. Konkurs organizowany corocznie (to juŜ IX jego edycja), wspólnie 
z Polskim Klubem Ekologicznym, Okręg Wielkopolski, Koło w Gnieźnie, 
Nadleśnictwem Gniezno oraz Urzędem Miejskim w Gnieźnie, adresowany do 
najmłodszego pokolenia tj. dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych. Starostwo jako współorganizator Powiatowego Konkursu Ekolider 
dofinasowało zakup nagród dla szkół, które wyróŜniły się w propagowaniu 
selektywnej zbiórki odpadów. Łącznie zebrano: 5.192,60 kg aluminium, 124,50 
kg metali kolorowych, 16.527,00 kg złomu, 39.087,00 kg makulatury  oraz 
1.011,02 kg baterii. Podsumowanie wyników odbyło się w Leśnym Ośrodku 
Edukacyjno-Rekreacyjnym „Poligon” przy Olkówce 5 czerwca 2009 r.  

• Akcja sprz ątanie świata -  udział młodzieŜy szkół ponadgimanazjalnych. 
Starostwo w dniu 27 kwietnia i 8 października 2009 r. wspólnie z Nadleśnictwem 
Gniezno zorganizowało i dofinansowało akcje sprzątania Lasu Miejskiego. Środki 
przeznaczone zostały na transport młodzieŜy do lasu, zakup worków i rękawic 
dla uczestników akcji sprzątania świata.  

• IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla Uczniów z Niepełnosprawnością 
Intelektualną „Jestem przyjacielem przyrody: Nie śmiecę!”, który odbył się w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie, 28 kwietnia br.  
Głównym celem konkursu plastyczno - teatralnego było szerzenie edukacji 
ekologicznej, działania na rzecz ochrony przyrody oraz przygotowywanie 
uczniów i wychowanków do segregacji odpadów. Laureatom wręczono nagrody i 
wyróŜnienia. 

• Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne, pod hasłem „Człowiek przyjacielem 
lasu”,  zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny Koło Gniezno przy 
współudziale Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyły się 29 kwietnia br. w 
Miejskim Ośrodku Kultury. Przedmiotem prezentacji stały się prace i projekty 
zgłoszone na trzy róŜnego typu konkursy: fotograficzny, filmowy oraz plastyczny 
podsumowujące działania proekologiczne prowadzone w mieście i powiecie. 

• Podsumowanie projektu „Pi ękne miejsce na Ziemi” , które odbyło się w auli 
Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego w Trzemesznie                  
dnia 9 czerwca br. Jest to inicjatywa, która powstała by aktywizować młodych 
ludzi i wychować ich w poszanowaniu dóbr przyrody znajdujących się                         
w najbliŜszej okolicy. Podczas spotkania młodzieŜ  zaprezentowała swoje prace 
badawcze oraz prezentacje dot. tematyki przyrodniczej. Wśród gimnazjalistów 
zaprezentowano prace w trzech kategoriach: utwór literacki, zdjęcie, film. 
Najlepsze prace nagrodzono. 

• Druk gazetki ekologicznej Eko - Orlik  realizowany przez Szkolny Klub 
Ekologiczny  w I LO w Gnieźnie oraz dofinansowanie zakupu nagród za udział w 
konkursach  i quizach zamieszczanych w w/w miesięczniku.  

• Gnieźnieńskie Młodzie Ŝowe Forum Ekologiczne , które odbyło się 19 listopada 
2009r. w Miejskim Ośrodku Kultury poświęcone było ochronie lasów w Polsce i 
na świecie. Podczas organizowanych od kilkunastu lat spotkań, przedstawiane 
są róŜnorodne zagadnienia z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Forum 
stanowiło podsumowanie licznych imprez poświęconych w całości obszarom 
leśnym, które zostały zorganizowane w tym roku przez gnieźnieńskie Koło 
Polskiego Klubu Ekologicznego. Prezentacje ekologiczne odbywały się pod 
hasłem „Człowiek przyjacielem lasu”, a w ramach tych prezentacji zorganizowano 
trzy konkursy: plastyczny, fotograficzny „Leśne impresje” oraz filmowy „Las w 
Ŝyciu człowieka”. Starostwo Powiatowe wspiera i dofinansowuje organizacje 
takich konkursów mających na celu szerzenie wiedzy w zakresie racjonalnego 
korzystania ze środowiska naturalnego oraz jego ochrony. 

• Cykl imprez edukacyjnych organizowanych wspólnie z Towarzystwem Opieki 
Nad Zwierz ętami Oddział Gniezno  dla dzieci i młodzieŜy związanych z 
tematyką dotyczącą ochrony przyrody, w szczególności ochrony zwierząt, 
kształtującą właściwy stosunek najmłodszego pokolenia do zwierząt oraz całej 
przyrody. 
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

Brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie Współorganizacja Powiatowego Konkursu    

Wiedzy Ekologicznej 
Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło 
w Gnieźnie 

Współorganizowanie i współfinansowanie   
Powiatowego Konkursu EKOLIDER 
Współorganizowanie Gnieźnieńskich Prezentacji  
Ekologicznych,  
Współorganizowanie Gnieźnieńskiego 
MłodzieŜowego Forum Ekologicznego, 

Nadleśnictwo Gniezno Współorganizowanie i współfinansowanie   
Powiatowego Konkursu EKOLIDER 
Współorganizowanie Akcji sprzątania świata 

Urząd Miejski w Gnieźnie Współorganizowanie i współfinansowanie  
Powiatowego Konkursu EKOLIDER 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 
w Gnieźnie. 

Współorganizowanie IV Powiatowego Konkursu   
Ekologicznego dla Uczniów z      
Niepełnosprawnością Intelektualną 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział 
Gniezno 

Organizacja imprez edukacyjnych związanych z 
tematyką dotyczącą ochrony przyrody i ochrony 
zwierząt 

Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum im. M. 
Kosmowskiego w Trzemesznie 

Współorganizowanie i współfinansowanie projektu 
„Piękne miejsce na Ziemi” 
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CEL STRATEGICZNY nr II: 
 Poprawa standardów Ŝycia mieszkańców wsi i miast  

1) Poprawa warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych  
2) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego 
3) Troska o zdrowie mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego  
4) Pomoc społeczna skierowana do mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego  
5) Dostosowanie bazy sportowej do potrzeb społeczności lokalnej  
6) Promocja sportu jako sposobu na zdrowe społeczeństwo  
7) Podnoszenie standardu usług realizowanych na rzecz mieszkańców przez Starostwo 

Powiatowe w Gnieźnie  
 
W ramach niniejszego celu strategicznego w roku 2009 do realizacji zostały przewidziane następujące 
projekty (oznaczone pogrubioną czcionką): 

36. Wspieranie niwelowania barier komunikacyjnych (II1Aa), 
37. Szkoły wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawny ch (II1Ba),  
38. Kultura na rzecz osób niepełnosprawnych (II1Bb),  
39. Wspieranie zakupu i wymiany sprz ętu oraz wyposa Ŝenia powiatowych słu Ŝb  

i podmiotów ratowniczych (II2Aa), 
40. Centrum Powiadamiania Ratunkowego (II2Ba), 
99.     Monitoring zagroŜeń na terenie powiatu (II2Bc) 
102. Promowanie słu Ŝby patrolowej (II2Bd) 
41.      Działania prewencyjne w zakresie ochrony p rzeciwpo Ŝarowej (II2Ca), 
42.      Działania prewencyjne w zakresie bezpiecze ństwa dzieci i młodzie Ŝy (II2Cb), 
103.  Działania prewencyjne w ramach realizacji pro gramu „Razem bezpieczniej” (II2Cc)   
43.  Wspieranie rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja (II3Aa), 
44.  Wsparcie modernizacji i termomodernizacji obie któw ZOZ (II3Ab), 
45.      Wsparcie remontów obiektów ZOZ (II3Ac) 
46.      Wsparcie zakupu i wymiany sprz ętu oraz wyposa Ŝenia ZOZ (II3Ad), 
47.      Wsparcie uruchomienia pracowni tomografii komputerowej (II3Ae), 
48.      Wsparcie komputeryzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej (II3Af), 
49.      Promocja świadomego rodzenia - Szkoła rodzenia (II3Ba), 
50.      Profilaktyka nowotworowa (II3Bb), 
51.      Profilaktyka i leczenie chorób układu krąŜenia (II3Bc), 
52.      Profilaktyka zdrowego trybu Ŝycia (II3Bd), 
53.      Profilaktyka zdrowia psychicznego (II3Be), 
54.      Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie si ę w trakcie nagłych zdarze ń losowych 

(II3Bf), 
92. Wyrównywanie i niwelowanie barier w komunikowaniu się (II3Bg) 

111.        Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa (II3Bh) 
55.      Aktywizacja seniorów (II4Aa),  
56.      Pośrednictwo pracy w ramach wolontariatu (II4Ab), 
57.     „Jesteśmy aktywni” – konkurs na najlepszą inicjatywę młodzieŜową (II4Ba), 
58.     Włączenie w rozwój współpracy partnerskiej mieszkańców Powiatu (II4Bb), 
59.     Budowa i rozbudowa boisk i hal sportowych p rzy placówkach o światowych Powiatu 

Gnieźnieńskiego (II5Aa), 
60.     Organizacja turniejów i zawodów propaguj ących wybrane dyscypliny sportu (II6Aa), 
61.     Wspieranie działalno ści klubów sportowych (II6Ab), 
62.     Lokalizacja i integracja Urz ędu Starostwa z Jednostkami Organizacyjnymi (II7Aa),  
63.     Utworzenie biura obsługi interesanta i monitoring jakości usług publicznych (II7Ab), 
64. Rewitalizacja obiektów i terenów b ędących w gestii Powiatu (II7Ac), 
94. Remont urzędu Starostwa i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego (II7Ad) 
95.     Modernizacja urzędu Starostwa i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego 

(II7Ae) 
106.      Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Gnieźnieńskim (II7Af) 

65.     WdroŜenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością według normy  
PN-EN-ISO 9001:2001 (II7Ba), 
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Nr projektu  
II1Ba/37 
 
Nazwa projektu  
Szkoły wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawny ch  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor PCPR w Gnieźnie 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
147 014,00 zł  ( w tym : 85000,00 zł II1Ba/37; 62014,00 zł PCPR utrzymanie CAS LARGO) 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 

Ogółem 
118 803,69 zł ( w tym : 59650,67 zł II1Ba/37;  
59153,02 zł PCPR utrzymanie CAS LARGO)  

z czego: 
z budŜetu powiatu 118 803,69 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Głównym zadaniem w ramach projektu jest prowadzenie Centrum Aktywności społecznej LARGO, 
zadanie to realizowane jest od  dwóch lat . Zadanie realizowane jest w całości przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie – taka forma realizacji zadania pozwala na osiągnięcie 
zakładanych celów, daje neutralność przy realizacji zadań, moŜliwość wspierania róŜnych grup osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym.   
Podobnie jak w latach poprzednich na terenie CAS Largo realizowane były Projekty : 

• ABC Rodzinnej Opieki Zastępczej – Moje Mieszkanie współfinansowany ze środków 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ( łączna wartość projektu :51000,00 zł , w tym ze 
środków powiatu :  21100,00 zł ) 

• Centrum Aktywności Społecznej Largo- Aktywna Integracja w Powiecie Gnieźnieńskim 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( łączna wartość 
projektu : 394492,97 zł - wykonanie)  

Środki pozyskane w ramach ww projektów nie były wprost przeznaczone na realizację ww zadania, 
dzięki nim jednak zakres oferowanych form wsparcia mógł być szerszy. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
1 Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej Largo Centrum Aktywności Społecznej 

Largo jest częścią Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie a jego 
działalność jest formą i strukturą bliska jest działalności istniejących ośrodków wsparcia. 
Podstawowe zadania, cel i rola jaką odgrywa CAS LARGO określone zostały w 
Regulaminie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , który stanowi, Ŝe celem 
działalności Centrum Aktywno ści Społecznej Largo jest :  
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• podejmowanie działań słuŜących reintegracji społecznej i zawodowej grup osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym 

• podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w przezwycięŜeniu trudnej 
sytuacji Ŝyciowej, doprowadzenie - w miarę moŜliwości - do ich Ŝyciowego 
usamodzielniania 

• umoŜliwienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom 
społecznym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, związkom 
wyznaniowym i.in  

• podejmowanie działań animujących powstanie sieci usług socjalnych adekwatnych 
do potrzeb  

• zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom ,rodzinom znajdującym się w trudnej 
sytuacji Ŝyciowej 

 
Wskazane wyŜej zadania realizowane były w róŜnej formie i zakresie ( w załączeniu 
sprawozdanie) , to co szczególnie waŜne w naszym przekonaniu  to stworzenie miejsca i 
atmosfery rozwijającej umiejętności, dającej siłę, wzmacniającej poczucie 
bezpieczeństwa – miejsca dla kaŜdego. 
W ramach zadania prowadzone były : 

• konsultacje (psycholodzy, lekarz psychiatra, pedagog, radca prawny) 
• pracownie : plastyczna, terapii ruchem, rzeźby 
• obyły się wernisaŜe , wystawy i spotkania poetyckie 
• organizacje społeczne i grupy samopomocowe prowadziły swą bieŜącą 

działalność  
 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy   

 
 
III. Załączniki  
 

Załącznik nr 2 Sprawozdanie z realizacji projektu – CAS LARGO 
 

Załącznik nr 3 Analiza rzeczowo-finansowa planu wydatków CAS LARGO na rok 2009  
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Nr projektu  
II1Bb/38  
 
Nazwa projektu  
Kultura na rzecz osób niepełnosprawnych:  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
6 500,00  
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem                                                     6 500,00  

z czego: 
z budŜetu powiatu                                     6 500,00  

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Projekt został zrealizowany w całości. Przyczynił się do zaktywizowania osób z wadami słuchu i osób 
z niepełnosprawnością ruchową i umysłową oraz pomógł w uświadomieniu im, Ŝe mogą  rozwijać 
swoje pasje i zainteresowania oraz spędzać czas w sposób aktywny. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
1 „ Motyw-akcja” warsztaty plastyczne dla osób niepełnosprawnych 10 – 14.12.2009 roku 

 
Projekt miał formę warsztatów skierowanych do osób z niedosłyszących i głuchych. Z 
oferta wystąpiliśmy do placówek zajmujących się osobami głuchoniemymi: poradnie 
laryngologiczne, osadki specjalne, szkoły oraz poprzez naszego bloga i poczta 
elektroniczna nawiązaliśmy kontakt z osobami zainteresowanymi. Została 
przeprowadzona akacja reklamowa w mediach. 
Warsztaty prowadziła  Pani Malgorzata  Matczuk, osoba z bardzo duŜym uszczerbkiem 
słuchu.  Organizując te warsztaty Centrum Kultury zapełniło niszę ofertową, jaka istniała 
w tej grupie osób zainteresowanych. Dzięki tym warsztatom udało się nawiązać 
współpracę ze Szkołą Podstawowa Specjalna w Gnieźnie. W warsztatach wzięło udział 
15 osób. 

2  Warsztaty muzykoterapeutyczne „Terapia dźwiękiem. Pozytywne wibracje”. 10.12.2009 i 
14.12.2009. 
 

„Terapia dźwiękiem” były to warsztaty muzykoterapeutyczne dla osób z 
niepełnosprawnością ruchową i umysłową. Miały one na celu poznanie budowy 
instrumentów perkusyjnych i ich moŜliwości wykonawczych. Do realizacji warsztatów 



Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

Powiatu Gnieźnieńskiego 

   

2009          

 

 
55 

 

zostały wybrana osoba, która ma doświadczenie wokalne i muzyczne –  wykształcenie – 
Dominika Sochacka oraz Gwidon Kilkowski.  

Podczas warsztatów uczestnicy poznawali budowę instrumentu muzycznego i mogli sami 
z kilku z nich skorzystać. W trakcie warsztatów odbyła się prezentacja filmu, a na koniec 
uczestnicy wykonali własny instrument perkusyjny. Warsztaty te łączyły w sobie elementy 
muzyki i ćwiczeń manualnych. Uczestnicy przygotowując instrumenty wykorzystywali 
sznurki, plastikowe kubeczki oraz nasiona i ziarna, ( kasza, groch, fasola, itp. ). 

Projekt miał na celu integracje środowiska oraz stworzenie podstaw do wymiany 
doświadczeń i osiągnięć. Poprzez warsztaty chciano pobudzić osoby niepełnosprawne do 
aktywności twórczej, która stanowi swego rodzaju rehabilitację. 

Do zainteresowanych dotarliśmy przez plakat, informacje na stronie internetowej oraz 
promocje w mediach. W warsztatach wzięło ogółem udział  39 osób. 
 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Zadanie nr 1: 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Gnieźnie uczestnicy 
 

Stowarzyszenie MAKI uczestnicy 
 

Małgorzata Matczuk Prowadząca warsztaty 
 

Zadanie nr 2: 
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie finansowa 

 
Szkoła podstawowa specjalna uczestnicy 

 
SOSW nr 1 w Gnieźnie uczestnicy 

 
Dominika Sochacka i Gwidon Kilkowski prowadzący 
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Nr projektu  
II2Aa/39 
 
Nazwa projektu  
Wsparcie zakupu i wymiany sprz ętu oraz wyposa Ŝenia powiat owych słu Ŝb i podmiotów 
ratowniczych 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich  
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
765 400zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 765 400 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu 120 000 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
Wojewoda Wielkopolski 80 400 zł, 

Gmina Czerniejewo 10 000 zł, 
Gmina Witkowo 50 000 zł, 
Miasto Gniezno 50 000 zł, 

Gmina Niechanowo 15 000 zł, 
WFOŚiGW 260 000 zł 
NFOŚiGW 180 000 zł 

 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
 

Zakup i wsparcie zakupu najbardziej potrzebnego sprzętu   

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
  

Nr Opis zadania 
1 Zakup radiowozów dla potrzeb jednostek terenowych KPP Gniezno  
2 Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu gaśniczego z napedem4x2 do 

zwalczania chemicznych stref skaŜenia dla KPPSP w Gnieźnie   
3 WyposaŜenie Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gnieźnie w średni 

samochód gaśniczy z napędem 4x2 do zwalczania chemicznych stref skaŜenia                             
4 Zakup przyczepy do przewozu sprzętu poŜarniczego  
5 Zakup  lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo ratowniczego z napędem 4x4 z 

funkcją rozpoznawania zagroŜeń chemiczno - ekologicznych dla KPPSP w Gnieźnie   
6 Wydatki na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" - przełącznik 

sieciowy  
 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
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brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Gminy powiatu oraz WFOŚiGW i NFOŚiGW dofinansowanie zakupu sprzętu 
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Nr projektu  
II2BD/102 
 
Nazwa projektu  
Promowanie słu Ŝby patrolowej  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
3 704 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem Ogółem 3 704 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu z budŜetu powiatu 3 704 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Organizatorem projektu, który miał na celu promowanie słuŜby patrolowej, podnoszenie kwalifikacji i 
wiedzy zawodowej policjantów była Komenda Powiatowa Policji wspólnie ze Starostwem Powiatowym. 
Konkurs został rozstrzygnięty w czerwcu 2009 roku. Funkcjonariusze zostali ocenieni przez komisję  
składającą się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego i Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. 
Najlepsi policjanci patrolowi podczas obchodów święta Policji otrzymali nagrody pienięŜne. 
 

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Test wiedzy policyjnej 
2 Prawidłowość sporządzania dokumentacji słuŜbowej 
3 Egzamin strzelecki 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 
 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Starostwo Powiatowe Współorganizator. przedstawiciele starostwa byli 

członkami komisji konkursowej. 
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Nr projektu  
II 2Ca/41 
 
Nazwa projektu  
Działania pre wencyjne w zakresie ochrony przeciwpo Ŝarowej.  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
9 897 zł 
  
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem   9 897,00 zł. 

z czego: 
z budŜetu powiatu    9 893, 15 zł.  

z innych źródeł (jakich?):                                      
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Projekt realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Komendę Powiatową PSP. 
 
Zadanie 1: Wydział Spraw Obywatelskich 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz uczniów szkół specjalnych. 
Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieŜy na temat zachowania bezpieczeństwa w 
przypadku występowania wszelkiego typu zagroŜeń. Zadaniem konkursu jest zainteresowanie 
działalnością słuŜb ratowniczych uczestniczących w usuwaniu skutków klęsk Ŝywiołowych, jak 
powodzie, huragany i trzęsienia ziemi. Coraz częstsze katastrofy naturalne stanowią prawdziwe 
zagroŜenie dla człowieka i przyrody. Stąd coraz więcej wyzwań stojących przed StraŜą PoŜarną i 
innymi słuŜbami ratowniczymi. Celem edukacyjnym konkursu jest kształtowanie właściwych postaw 
dzieci i młodzieŜy, poprawa świadomości zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń oraz konieczności 
zmiany postawy w zakresie zachowania się podczas zagroŜeń. 
 
Zadania 2 – 6:Komenda Powiatowa PSP 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Konkurs  pod tytułem „ Klęska - powódź czy huragan -  straŜ poŜarna ci pomaga”  polegał 

na  wybraniu najlepszej pracy plastycznej w kaŜdej z 4 grup wiekowych.  Najlepsze prace 
zostały nagrodzone drobnymi upominkami. 

2 Organizacja eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej 
"MłodzieŜ Zapobiega PoŜarom" - marzec.                                                                                          

3 Organizacja Powiatowego Dnia StraŜaka - maj.                                                       

4 Zorganizowanie oraz przeprowadzenie obozu dla członków MłodzieŜowych druŜyn 
PoŜarniczych z powaitu gnieźnieńskiego - lipiec Gołąbki gm. Trzemeszno.                                                                                   

5 Ćwiczenia zgrywające dla jednostek OSP z powiatu gnieźnieńskiego włączonych do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - kwiecień                                                                                                            

6 Organizacja VI  Zawodów Sportowo - PoŜarniczych                                                                                                                 
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 
w całości lub w części 

 
brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
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Nr projektu  
II2Cb/42 
 
Nazwa projektu  
Działania prewencyjne w zakresie bezpiecze ństwa dzieci i młodzie Ŝy 

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1  Kierownik projektu 
Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
6 000 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem Ogółem                               5.999,00 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu z budŜetu powiatu               5.999,00 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Projekt polegał na przeprowadzaniu róŜnych działań prewencyjnych. 
Zakupiono broszury – laurki, których adresatami byli rodzice dzieci przedszkolnych. Celem akcji było 
przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka.  
Kolejnym elementem był zakup podkładek pod myszkę komputerową zawierające elementy 
profilaktyki internetowej. 
Zakupiono ksiąŜki „Bądź bezpieczny na drodze”. 
Przeprowadzono konkurs dla dzieci „Jesteśmy bezpieczni”. 
Zakupiono maskotki policyjne oraz dyplomy oraz inne gadgety. 
 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Zadanie prowadzone było w ciągu całego roku.  

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
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Nr projektu  
II2Cc/103 
 
Nazwa projektu  
Działania prewencyjne w ramach realizacji programu „Razem bezpieczniej”  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
3 000 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem Ogółem                       2.999,91 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu z budŜetu powiatu       2.999,91 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Zakupiono i rozdano seniorom magnesy w formie ulotek z numerami telefonów instytucji.  Zakupiono 
naszywki dla policjantów. 
 
 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
1 j.w. 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
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Nr projektu  
II3Ab/44  
 
Nazwa projektu  
Wsparcie modernizacji  i termomodernizacji obiektów ZOZ  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
903 298,00 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 2 528 397,82 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu   903 298,00 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
WFOŚ i GW w Poznaniu -  poŜyczka 1 369 900,00 zł    
PFOŚ i GW     175,000,00 zł 
środki własne      80 199,82 zł 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
W II etapie modernizacji i termomodernizacji Szpitala przy ul. Św. Jana 9 w roku 2009 wykonano 
modernizacje kotłowni z węglowej na gazową, zainstalowano kolektory słoneczne, podłączono 
instalację zasilającą CO i CW. 

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową 
2  Zainstalowanie kolektorów słonecznych 
3  Podłączenie instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania  
4  Zainstalowanie zaworów termoregulacyjnych na grzejnikach 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Udzielenie poŜyczki 
 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gnieźnie 

dotacja 
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Nr projektu  
II3Ad/46  
 
Nazwa projektu  
Wsparcie zakupu i wymiany sprz ętu oraz wyposa Ŝenia ZOZ 

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
68 000,00 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 67 995,00 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu   0 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
Gmina Mieleszyn   7 995,00 zł    
Gmina Łubowo 60 000,00 zł 
       
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Ze środków zostało zakupione łóŜko kardiologiczne z osprzętem z przeznaczeniem na Oddział 
Chorób Wewnętrznych „A” oraz zakupiono sprzęt medyczny i wyposaŜenie Oddziału Wewnętrznego 
„A” i Kardiologii. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1  Zakupiono łóŜko kardiologiczne wraz z osprzętem 
2  Zakupiono lóŜka kardiologiczne wraz z osprzętem  
3  PołoŜenie sieci umoŜliwiającej monitorowanie pacjentów w Oddziale Wewnętrznym „A” 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Urząd Gminy Mieleszyn dotacja 

 
Urząd Gminy Łubowo dotacja 
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Nr projektu  
II3Bb/50  
 
Nazwa projektu  
Profilaktyka nowotworowa  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
3 000,00 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 3 690,00 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu 3 000,00 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
finansowe środki własne, środki z innych źródeł 
oraz wpłat i opłat adresatów    690,00 zł 

  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego zatwierdzono realizację zadania 
publicznego, zapisanego w Programie współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego oraz kartą 
działania rozwoju lokalnego II3Bb/50 p.n. „Profilaktyka nowotworowa”. 
Realizację zadania w formie wsparcia zlecono Gnieźnieńskiemu Stowarzyszeniu Amazonek. 
Ubiegający się o dotację zobowiązał się do informowania w wydanych przez siebie, w ramach 
zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media jak i równieŜ stosownie do 
charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub ustną informację kierowaną 
do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Powiat Gnieźnieński.  

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
1 Spotkania informacyjno-integracyjne „Wiele zaleŜy od Ciebie” organizowano w okresie od 

16 września do 12 października 2009r. 
W trakcie realizacji projektu odbyły się spotkania o charakterze informacyjno-
integracyjnym w następujących gminach Powiatu Gnieźnieńskiego: Czerniejewo, 
Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo, Mieleszyn, Gniezno, Owieczki, Kłecko.  
W spotkaniach uczestniczyło od 50 – 80 osób czyli frekwencja była bardzo duŜa jak na 
tego typu spotkaniach. Wzrasta świadomość społeczna. Uczestniczki otrzymały materiały 
informacyjne. Przedstawiono problem raka szyjki macicy. Odbyły się takŜe prelekcje i 
pokazy samokontroli piersi, oraz pogadanki z rehabilitantką. 

2 Zajęcia rehabilitacyjne z masaŜami w okresie od 20 maja do 31 października 2009r. 
W trakcie realizacji projektu wykonane zostały wszystkie zaplanowane godziny masaŜu 
limfatycznego tj. 80 godz. 
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3 Spotkania integracyjne w okresie od 20 maja do 31 października 2009 r. 
Spotkania odbywały się cyklicznie 1 raz w miesiącu w siedzibie Stowarzyszenia.  

4 Obchody miesiąca „RóŜowej wstąŜeczki” 2009 
W dniu 7 października 2009 r. zorganizowany został przemarsz ulicami miasta Gniezna 
pod hasłem „Wiele zaleŜy od Ciebie”. Rozdawano ulotki zachęcające do samokontroli i 
badań profilaktycznych. Uczestniczki wzięły udział  w spotkaniu z dr D. Godlewskim w 
Studium Medycznym. Nadano tytuł „Honorowej Amazonki” rehabilitantce Emilii 
Dziadoszek i połoŜnej Ewie Cybułce. Działania promowano w mediach lokalnych. 
 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

Projekt zrealizowany bez widocznych barier. Termin wykonania projektu został wydłuŜony o 31 dni, do 
31 października 2009r. w związku z faktem tradycyjnego juŜ „marszu Ŝycia” organizowanego w 
miesiącu październiku. 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
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Nr projektu  
II3Bf/54  
 
Nazwa projektu  
Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie si ę w trakcie nagłych zdarze ń losowych.  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
8 000 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem                                   9 974,73 

z czego: 
z budŜetu powiatu 7 974,73 
z innych źródeł (jakich ) środki własne PCK                                                2 000,00 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Zadanie zapisane jest w strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego pod numerem I C 3 oraz w Planie 
Rozwoju Lokalnego II 3 B f/54. Zadanie realizowano po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez 
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego. 
Bardzo często pomoc ofiarom wypadków –nagłych zdarzeń losowych przybywa zbyt późno. Mimo, Ŝe 
świadków zdarzenia jest wielu boją się oni udzielić ofiarom pierwszej pomocy. Konieczne jest więc 
organizowanie festynów, happeningów, a takŜe zajęć pokazowych w szkołach, na uczelniach oraz 
ulicach podczas których promowane są sposoby prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. 
 
 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Zadanie było realizowane przez: 

- Polski Czerwony KrzyŜ  oddział w Gnieźnie  
 
Polski Czerwony KrzyŜ zgodnie z programem przeszkolił 410 osób w 8 placówkach 
oświatowych z terenu miasta Gniezna oraz Powiatu Gnieźnieńskiego. Przeszkolono 30 
osób na 16-godzinnym kursie zgodnie z programem Pierwsza pomoc i prawidłowe 
zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych. Po ukończonym kursie uczestnicy 
otrzymali certyfikat unijny. W II LO odbyły się Rejonowe zawody udzielania pierwszej 
pomocy, w których udział wzięły 4 druŜyny. Wolontariusze przygotowali program 
zawodów. Na 4 pozorowanych stacjach(impreza na działce, bójka w szkole, narkomani, 
resuscytacja małego dziecka, dorosłej kobiety, kobiety w ciąŜy). MłodzieŜ na w/w 
stacjach zmagała się z udzielaniem pierwszej pomocy  poszkodowanym. Celem zadania 
było praktyczne sprawdzenie prawidłowego zachowania się oraz udzielania pierwszej 
pomocy w czasie nagłych zdarzeń losowych.  
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 
w całości lub w części 

 
brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
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Nr projektu  
II5Aa/59 
 
Nazwa projektu  
Budowa i rozbudowa boisk hal sportowych przy placów kach o światowych powiatu 
gnie źnieńskiego. 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Unijnych  
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
254 126,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 252 345,00 

z czego: 
z budŜetu powiatu 252 345,00 

z innych źródeł (jakich?): 
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Przedsięwzięcie polegało na wybudowaniu boiska ze sztucznej nawierzchni o wymiarach 60x30 m  
na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie  
przy ul. Warszawskiej 29. 
Jednostka nie posiadała boiska trawiastego ani boiska ze sztucznej trawy. NajbliŜszy obiekt sportowy 
w Witkowie to hala widowiskowo – sportowa OSIR, połoŜona w odległości 600m oraz gminny stadion 
sportowy w odległości 300m. JednakŜe korzystanie z tych obiektów w celu przeprowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego było ograniczone.  Obiekty i urządzenia sportowe z których korzystał ZSP  
w Witkowie były niewystarczające i wyeksploatowane pod względem technicznym.  

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Budowa boiska w ZSP Witkowo 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Firma Kaszub Dariusz Kaszub  
ul. Rzemieślnicza 3 Leszno 
83-307 Kiełpno  

Wykonawca 
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Nr projektu  
II6Aa/60 
 
Nazwa projektu  
Organizacja turniejów i zawodów propaguj ących wybrane dyscypliny sportu  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu   
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
100.000,00 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 99.000,00 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu 99.000,00 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Projekt realizowany jest w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 
Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Konkurs realizowany zgodnie z ustawą o 
działalności poŜytku publicznego i wolontariacie.  
Po złoŜeniu ofert przez organizacje samorządowe komisja rozpatrzyła wnioski i przyznała środki 
finansowe na realizację poszczególnych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 wg załącznika do raportu 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  

 
 
III. Załączniki  
 

Załącznik nr 4 Zestawienie wszystkich dotacji składających się na wykonanie zadania w 
ramach projektu II6Aa/60 w 2009 roku. 
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Nr projektu  
II6Aa/61 
 
Nazwa projektu  
Wspieranie działalno ści klubów sportowych  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu   
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2008 
50.000,00 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2008 
Ogółem 50.000,00 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu 50.000,00 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Projekt realizowany jest w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 
Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Konkurs realizowany zgodnie z ustawą o 
działalności poŜytku publicznego i wolontariacie.  
Po złoŜeniu ofert przez organizacje samorządowe komisja rozpatrzyła wnioski i przyznała środki 
finansowe na realizację poszczególnych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 wg załącznika do raportu 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 
 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy  

 
 
III. Załączniki  
 

Załącznik nr 5 Zestawienie wszystkich dotacji składających się na wykonanie zadania w 
ramach projektu II6Aa/61 w 2009 roku. 
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Nr projektu  
II7Aa/62 
 
Nazwa projektu  
Lokalizacja i integracja Urz ędu Starostwa z Jednostkami Organizacyjnymi.  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Unijnych 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
3 700 000 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 2 257 513,64 

z czego: 
z budŜetu powiatu 2 257 513,64 

z innych źródeł (jakich?): 
Nie dotyczy Nie dotyczy 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
W ramach projektu zostanie rozbudowany budynek Administracyjny Starostwa Powiatowego  
w Gnieźnie zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II, 62-200 Gniezno, nr działki 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 
28/1, 29/1, 30/1. Jest on realizowany w celu poprawy warunków pracy i obsługi administracyjnej 
powiatu. 
 
Dotychczas wykonano: 
- roboty rozbiórkowe; 
- przełoŜenie kabla energetycznego 15 kV; 
- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego; 
- badania i nadzór archeologiczny; 
- roboty ziemne; 
- ściany oporowe dookoła garaŜu podziemnego, 
- słupy i ściany piwnic; 
- strop nad piwnicą budynku nowowznoszonego oraz łącznika; 
- ściany parteru; 
- wykonanie schodów do poziomu pierwszego piętra; 
- wykonanie stropu nad parterem; 
- wykonanie ogrodzenia panelowego docelowego od strony pogotowia i sąsiedniej nieruchomości; 
- wymiana starych okien drewnianych na aluminiowe w starym budynku starostwa; 
- zasypanie i uporządkowanie terenu od strony sąsiadów. 
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2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
1 Rozbudowa budynku  administracyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wraz z 

zagospodarowaniem terenu 
 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
REBUD Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa, 88-300 Mogilno  

Wykonawca 
 

Pracownia Archeologiczna Paweł Danielewicz 
ul. Jeziorna 12A/C/3, 62-200 Gniezno 

Nadzór archeologiczny związany z rozbudową 
budynku administracyjnego Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie 

Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych 
ENERGO – TECH Eugeniusz Pawlikowski 
ul. 22 Lipca 7, 62-200 Niechanowo 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV 
na dz. 23/2, 24/2, 26/2, 96 
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Nr projektu  
II7Ac /64  
 
Nazwa projektu  
Rewitalizacja obiektów i terenów po wojskowych b ędących w gestii powiatu.  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Unijnych  
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
382 000 zł. 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 348 676,00 

z czego: 
z budŜetu powiatu 348 676,00 

z innych źródeł (jakich?): 
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
 
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Dotychczas zlecono przygotowanie dla obu zadań, o których mowa w pkt. 2.2 dokumentacji 
technicznych. 

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Budowa hali widowiskowo sportowej.  

Wykonanie „Koncepcji programowo – przestrzennej z wizualizacją budowy hali 
widowiskowo – sportowej w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego”. Koncepcja ta była 
prezentowana radnym powiatu gnieźnieńskiego i miasta Gniezna w celu ewentualnego 
wspólnego przeprowadzenia inwestycji.  
Koszt wykonania zadania: 30 256 zł.  

2 Projekt rewitalizacji obszaru po byłych koszarach zakłada ujednolicenie i uporządkowanie 
programu uŜytkowego w wyniku którego w głównym budynku koszar siedzibę będą miały 
jedynie trzy podmioty: Powiatowy Urząd Pracy, SCR-K Promyk (Stowarzyszenie Centrum 
Rehabilitacyjno-Kulturalne) oraz zespoły trzech szkół ponadgimazjalnych (Zespól szkól nr 
3 im. J. III Sobieskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,  Zespól Szkól 
Ponagimnazjalnych nr 4). Główny dojazd do całego obszaru pokoszarowego mieści się 
przy ul. Sobieskiego 20. Łączna suma miejsc parkingowych to 108 w tym 10 miejsc 
parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
Koszt wykonania zadania:  318 420 zł.  

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 
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2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Studio dna  
ul. Sobiniecka 46a/10, 62-050 Mosina 

Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej 
oraz dokumentacji technicznych 
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CEL STRATEGICZNY nr III: 
Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwój turystyki  

1) Informacja jako podstawa prowadzenia działalności gospodarczej  
2) Integracja i promocja środowiska przedsiębiorców i przedsiębiorczości  
3) Wsparcie dla rozwoju rolnictwa  
4) Turystyka jako sposób na rozwój gospodarczy Powiatu Gnieźnieńskiego  
 

W ramach niniejszego celu strategicznego w roku 2009 do realizacji zostały przewidziane następujące 
projekty (oznaczone pogrubioną czcionką): 
 

66. Punkt konsultacyjny dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (III1Aa), 
67. Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (III1Ab), 
68. Informator gospodarczy Powiatu Gnie źnieńskiego w formie portalu 

internetowego (III1Ac), 
69. Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej (III1Ad), 
70. „Orzeł Powiatu Gnie źnieńskiego dla Przedsi ębiorczo ści” (III2Aa), 
71. Wspieranie utworzenia Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej (III2Ba), 
72. Organizacja Powiatowych Targów Przedsiębiorczości (III2Bb), 
73. Powiatowy Turniej Wiedzy o Przedsi ębiorczo ści (III2Bc),  
74. Wsparcie działa ń na rzecz rozwoju rolnictwa (III3Ba), 
75. Organizowanie imprez promujących atrakcje turystyczne Powiatu Gnieźnieńskiego 

Study Tour (III4Aa), 
76. Wspieranie działalno ści Lokalnej Organizacji Turystycznej - „Szlak Piast owski” 

oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (III4A b), 
77. Promocja gospodarstw agroturystycznych (III4Ac), 
78. „Turystyka jako wa Ŝna dziedzina gospodarki” – konferencja (III4Ad), 
105. Przyznanie tytułu „Rekomendowany obiekt/usługa turystyczna w Powiecie 

Gnieźnieńskim”  (III4Ae) 
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Nr projektu  
III1Ac/68 
 
Nazwa projektu  
Informator gospodarczy Powiatu Gnie źnieńskiego w formie portalu internetowego 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1  Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
7.000 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 6.999,96 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu 6.999,96 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Na początku 2007r. zmodernizowana została strona internetowa Powiatu Gnieźnieńskiego. 
Równolegle, jako narzędzie promocji dla wszystkich instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw  
oraz samorządów z terenu powiatu gnieźnieńskiego, uruchomiony został portal gospodarczy 
www.gospodarka.powiat-gniezno.pl. Przedsięwzięcie to zostało podjęte ze względu na stosunkowo 
szybką dezaktualizacje i małą pojemność publikacji drukowanych oraz brak kompleksowej informacji  
w Internecie na temat spraw gospodarczych dotyczących powiatu. 
W 2009r., analogicznie jak w latach 2007-2008, oraz na podstawie umowy zawartej w dniu 2 stycznia 
2009r. pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gnieźnieńską Agencja Rozwoju Gospodarczego  
Sp. z o.o., podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie i zarządzanie portalem gospodarczym  
była Agencja. 

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Prowadzenie i zarz ądzanie portalem gospodarczym Powiatu Gnie źnieńskiego 

www.gospodarka@powiat-gniezno.pl  
W ramach portalu wyodrębnionych jest kilka działów: 
1. Informacje Ogólne (podstawowe dane, charakteryzujące jednostkę pod względem: 

społeczno – gospodarczym, dostępności komunikacyjnej, administracyjnym  
czy edukacyjnym), 

2. Oferty Inwestycyjne (mapy wszystkich gmin powiatu, na których zaznaczone zostały, 
potencjalne tereny inwestycyjne, dane statyczne charakteryzujące kaŜdą z gmin  
pod względem społeczno – gospodarczym, informacje o podatkach lokalnych  
i opłatach za media w poszczególnych gminach, oferty inwestycyjne typu greenfield  
i brownfield wraz z załącznikami graficznymi), 

3. Baza Firm (wyszukiwarka, dzięki której moŜliwe jest pozyskanie podstawowych 
informacji na temat firm działających na terenie powiatu, a lokalni przedsiębiorcy, 
dzięki interaktywnemu formularzowi, mieli moŜliwość zarejestrowania się w bazie 
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firm), 
4. Programy UE (podstawowe informacje o aktualnych, na lata: 2007 – 2013, programach 

unijnych adresowanych nie tylko do przedsiębiorców, ale równieŜ do np. samorządów 
w zakresie poprawy konkurencyjności gospodarczej regionu), 

5. Instytucje otoczenia biznesu (informacja o IOB działających lokalnie (Gnieźnieńska 
Agencja Rozwoju Gospodarczego, Powiatowy Urząd Pracy, Cech Rzemiosła i Małej 
Przedsiębiorczości), regionalnie (m.in.: Wielkopolska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie) oraz o charakterze 
ogólnokrajowym (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), 

6. Centrum Obsługi Inwestora (podstawowe informacje, cel działalności, realizowane 
zadania, materiały informacyjno – promocyjne: Informator gospodarczy Powiatu 
Gnieźnieńskiego, Katalog ofert inwestycyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego), 

7. Jak ZałoŜyć Firmę (porady dotyczące procesu rejestracji działalności gospodarczej), 
8. Orzeł Przedsiębiorczości (informacje nt. przedsięwzięcia: organizatorzy, cel, kategorie 

konkursowe, warunki uczestnictwa, nagrody oraz prezentacja laureatów wszystkich 
dotychczasowych, pięciu edycji [2001, 2002, 2003–2005, 2005–2007, 2007–2009]), 

9. Gnieźnieńska Izba Gospodarcza (informacje o lokalnym samorządzie gospodarczym, 
m.in.: cel i zakres działalności, struktura organizacyjna, władze, członkowie). 

Wszelkie zmiany merytoryczne zgłaszane przez Wydział PR w ww. zakładkach  
były wprowadzane przez Agencje. 
Oprócz ww. działów, na stronie: www.gospodarka.powiat-gniezno.pl na bieŜąco 
zamieszczane były równieŜ informacje o: działaniach podejmowanych przez Zarząd 
Powiatu mających na celu promocje gospodarcza powiatu, sukcesach lokalnych firm  
czy moŜliwościach uczestniczenia przez przedsiębiorców w róŜnego rodzaju 
przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym (konferencje, szkolenia, giełdy 
kooperacyjne, misje gospodarcze). 
Liczba wejść na stronę (luty 2010r.) – 197.200 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego 
Sp. z o.o. 

wykonawca 
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Nr projektu  
III2Aa/70 
 
Nazwa projektu  
Orzeł Powiatu Gnie źnieńskiego dla Przedsi ębiorczo ści 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2007-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
16.750 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 33.055,71 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu 16.748,93 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
wpłaty laureatów konkursu 16.306,78 zł 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Realizacja zadania polega na organizowaniu, co dwa lata, konkursu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego 
dla Przedsiębiorczości”, który adresowany jest do lokalnych firm sektora MSP. Nagradzanie 
najlepszych przedsiębiorców w regionie to nie tylko docenienie ich działalności, ale takŜe 
wskazywanie, Ŝe na danym obszarze działają osoby godne naśladowania. WyróŜnianie najlepszych 
przedsiębiorców, to takŜe doskonały sposób na promocję regionu, który wie co ma i w odpowiedni 
sposób to docenia.  
W roku 2009 odbyła się V edycja konkursu promującego najlepsze podmioty gospodarcze, 
upowszechniającego pozytywne wzorce oraz budującego prestiŜ i wiarygodność lokalnej gospodarki. 
Został on przeprowadzony w siedmiu kategoriach: [1] debiut gospodarczy, [2] lider ekologii,  
[3] mikroprzedsiębiorstwo, [4] małe przedsiębiorstwo, [5] średnie-przedsiębiorstwo, [6] eksporter,  
[7] inwestor, a laureatom przyznawano nagrody regulaminowe: [1] certyfikat jakości, [2] nominację  
do tytułu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” oraz [3] tytuł: „Orzeł 
Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”. 
Przedsięwzięcie, od 2005 roku, jest organizowane wspólnie z Cechem Rzemiosła i Małej 
Przedsiębiorczości w Gnieźnie. 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Organizacja prac kapituły konkursowej  

Zgodnie z regulaminem konkursu, podmioty do konkursu mogli zgłaszać: wójtowie  
i burmistrzowie gmin Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Prezydent Miasta Gniezna, 
przedsiębiorstwa sektora MSP mające swoją siedzibę na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego, a takŜe organizatorzy i członkowie kapituły, którą tworzyli: 

� przedstawiciel Starostwa Powiatowe w Gnieźnie (przewodniczący kapituły)  
– Agnieszka Rzempała – Chmielewska, 

� przedstawiciel Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie  
– Anna Wegner, 

� przedstawiciel Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.  
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– Juliusz Trojanowski, 
� przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy – Małgorzata Matczak, 
� przedstawiciel Federacji Konsumentów w Gnieźnie – Waldemar Serocki, 
� przedstawiciel Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej – Zbigniew Modro, 
� przedstawiciel Inspektoratu ZUS w Gnieźnie – Mariusz Jaroniewski, 
� przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Gnieźnie – Sławomir Jakubowski, 
� przedstawiciel Banku Gospodarki śywnościowej – Piotr Amroziewicz, 
� przedstawiciel Banku BPH – Eugeniusz Jasiński, 
� przedstawiciel Banku PKO BP – Zygmunt Pirogowicz, 
� przedstawiciel Banku Zachodniego WBK – Helena Świderska, 
� przedstawiciel laureatów konkursu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego  

dla Przedsiębiorczości 2005-2007” – Eugeniusz Pawlikowski. 
Podczas trzech z czterech posiedzeń, członkowie kapituły wskazywali przedsiębiorstwa, 
które mogłyby być nominowane do nagród regulaminowych oraz dokonywali weryfikacji  
i kategoryzacji wszystkich otrzymanych zgłoszeń (zaproszenie do udziału  
w przedsięwzięciu zostało skierowane do ok. 100 podmiotów). W okresie między III i IV 
posiedzeniem zwizytowali w terenie firmy zakwalifikowane do finałowej fazy konkursu,  
a na ostatnim posiedzeniu, w dniu 28 kwietnia 2009 roku, uwzględniając dokumenty 
złoŜone przez kandydatów i wyniki ich weryfikacji w terenie, poprzez głosowanie, podjęli 
ostateczne decyzje dotyczące przyznania nagród. 

2 Organizacja gali finałowej konkursu  
Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia była gala finałowa konkursu. Działania dotyczące 
jej organizacji były prowadzone równolegle z pracami kapituły. Ostatecznie uroczystość, 
którą prowadzili: Joanna Gronikowska i Rafał Muniak, odbyła się 15 maja 2009 roku  
w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie, a udział w niej wzięli m.in.: patroni (Starosta 
Gnieźnieński i Starszy Cechu), przedstawiciele organizatorów, członkowie kapituły, 
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz reprezentanci zaprzyjaźnionego 
Powiatu Teltow – Fläming, a takŜe przedstawiciele 26 firm wyróŜnionych w V edycji 
konkursu. Głównym punktem gali było zaprezentowanie laureatów, ogłoszenie wyników 
oraz wręczenie nagród wyróŜnionym przedsiębiorcom. Siedemnastu z nich otrzymało 
najwyŜsze wyróŜnienie, ośmiu nominację, a jedną firmę uhonorowano certyfikatem 
jakości. Natomiast po przedstawieniu werdyktu kapituły uczestnicy gali mogli obejrzeć 
spektakl: „Z rączki do rączki” w reŜyserii Tomasza Szymańskiego. 
O oprawę muzyczną głównej części imprezy zadbał zespół Rajlender, o catering – 
Restauracja Hubertus, o przygotowanie statuetek i grawertonów, plakatów promujących 
konkurs i zaproszeń na galę – firma Elpos, a usługę videofilmowania, obejmującą: 
wykonanie 26 materiałów filmowych o laureatach V edycji i materiału filmowego  
o laureatach IV edycji w kategorii: „Debiut gospodarczy” oraz rejestrację gali, świadczyła 
Telewizja Gniezno.  

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w 
Gnieźnie 

współrealizacja przedsięwzięcia 
 

Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie, Restauracja 
Hubertus, Alex Studio (zespół Rajlender), 
Telewizja Gniezno, Elpos, Agencja Artystyczna 
„JazzGra” (Joanna Gronikowska), Rafał Muniak 

wykonawcy zadania nr 2 
 

 
III. Załączniki  
 

Załącznik nr 6   Laureaci konkursu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
2007-2009” 
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Nr projektu  
III2Bc/73  
 
Nazwa projektu  
Powiatowy Turniej Wiedzy o Przedsi ębiorczo ści  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
 2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
2 000,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 1 979,00 

z czego: 
z budŜetu powiatu 1 979,00 

z innych źródeł (jakich?): 
 -    
 - 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Zadanie realizowane było przez głównego organizatora – Gnieźnieńską Agencję Rozwoju 
Gospodarczego, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie – współfinansowanie i współorganizacja 
przedsięwzięcia.                                                                                                                                         
Realizacja zadania miała na celu propagowanie wiedzy z przedsiębiorczości wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego.    
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości współorganizowany przez Starostwo Powiatowe     
w Gnieźnie, Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego sp. z o. o., Zespół Szkół Ekonomiczno-
OdzieŜowych w Gnieźnie oraz Gnieźnieńską WyŜszą Szkołę Humanistyczno-MenedŜerską 
„Milenium”. Oficjalnego otwarcia konkursu, nad którym honorowy patronat sprawował starosta 
Krzysztof Ostrowski, dokonali prezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. oraz 
zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-OdzieŜowych Dorota Pawłowska. W konkursie wzięły 
udział pięcioosobowe reprezentacje uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
gnieźnieńskiego. Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszej części wszyscy 
uczestnicy zmierzyli się z pisemnym testem wielokrotnego wyboru oraz zestawem dwóch pytań 
problemowych. Najlepsza dziesiątka zawodników konkursowych zmagań uzyskała awans do drugiego 
etapu. Tym razem naleŜało udowodnić wiedzę w drodze ustnej odpowiedzi na pytania komisji 
konkursowej. MłodzieŜ wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu wiedzy                
o przedsiębiorczości i wolą walki. Niewątpliwym bodźcem podgrzewającym temperaturę wydarzeń 
były atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów.  
 
 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Zakup nagród dla laureatów konkursu. 
2 Zawiadomienie mediów, prace organizacyjne i logistyczne. 
3 Przeprowadzenie Konkursu. 
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 
w całości lub w części 

 
brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
GARG  

główny organizator 
Gnieźnieńska WyŜsza Szkoła Humanistyczno-
MenedŜerska „Milenium” 

 
współorganizator 

Zespół Szkół Ekonomiczno-OdzieŜowych w 
Gnieźnie 

współorganizator 
 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie współorganizator 
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Nr projektu  
III4Ab/76  
 
Nazwa projektu  
Wspieranie działalno ści Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastow ski” oraz 
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
26 886 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 26 863,28 

z czego: 
z budŜetu powiatu 26 863,28 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Powiat Gnieźnieński jako pomysłodawca i inicjator od roku 2003 jest członkiem Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Szlak Piastowski”. Podstawą działania OT „Szlak Piastowski” jest ustawa o Polskiej 
Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 roku (Dz. U. nr 62, poz. 689 z późn. zmian.) oraz 
ustawa Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. nr 20/90 poz. 104 z późń. 
zmian.). Organizację tworzą podmioty, wśród których są samorządy, podmioty komercyjne, 
stowarzyszenia oraz osoby fizyczne. Zgodnie ze statutem i regulaminem opłacania składek powiat co 
roku przekazuje składkę w wysokości ok. 14 tys. zł. rocznie za członkostwo w LOT (10 gr.  na 
mieszkańca). Zarząd OT „Szlak Piastowski” pracuje społecznie, natomiast opłacani są pracownicy 
biura LOT-u, którzy wykonują równieŜ zadania z zakresu informacji turystycznej.  
Powiat Gnieźnieński od 1 stycznia 2008 roku  jest równieŜ członkiem WOT- u;  na podstawie Uchwały 
nr IX/86/2007 z dnia 26 września 2007 roku  Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przystąpienia 
do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.  
WOT – działa od 1 stycznia 2004 roku. Zrzesza przedstawicieli samorządów, branŜy turystycznej i 
stowarzyszeń działających w turystyce i kulturze. Zgodnie z zasadami opłacania składek w 
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i wysokości wpisowego dla samorządów terytorialnych 
(uchwała nr 3 Walnego Zebrania WOT z dnia 14 stycznia 2005 r.) składka wynosi 0,10 gr. od 
mieszkańca, wysokość wpisowego wynosiła 200 zł.   

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Organizacja Turys tyczna „Szlak Piastowski”  

OT „Szlak Piastowski” zajmuje się kompleksową obsługą turystów prowadząc Powiatowe 
Centrum Turystyczne. W 2009 roku było ono finansowane w większości z budŜetu 
Powiatu Gnieźnieńskiego. Na podstawie umowy, zawartej pomiędzy OT Szlak Piastowski 
a Powiatem Gnieźnieńskim, z dnia 14 stycznia 2009 roku, określono termin realizacji 
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zadania: od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 roku (UM/I/2/09). W trakcie realizacji 
zadania Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski pozyskała środki na prowadzenie 
biura od Miasta Gniezno w wysokości 30 tys. zł. W związku z tym kwota przyznana w 
ramach otwartego konkursu ofert przez Powiat Gnieźnieński została automatycznie 
zmniejszona do 70 tys. zł (na podstawie aneksu  z dnia 27 VII 2009 do umowy z dnia 14 
stycznia 2009 roku  pomiędzy OT Szlak Piastowski a Powiatem Gnieźnieńskim).  
OT Szlak Piastowski na podstawie porozumienia z Miastem Gniezno oraz Powiatem 
Gnieźnieńskim reprezentował wszystkie trzy podmioty na niŜej wymienionych targach 
turystycznych w 2009 roku: Międzynarodowe Targi Turystyczne WROCŁAW 2009, w 
dniach 6 – 8. 02. 2009.; XV Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne „Na styku kultur” 
w Łodzi, w dniach 27.02. – 01. 03. 2009.; ITB Berlin – w dniach 11 – 15. 03. 2009.; .; XV 
Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Turystyki GLOB 2009 w Katowicach, w dniach 27 – 
29. 03. 2009.; Gdańskie Targi Turystyczne w dniach 17 – 19. 04. 2009.; TOUREC w 
Jeleniej Górze, w dniach 8 – 9. 05. 2009.; LUBTOUR 2009 w Lublinie, w dniach 14 – 
16.05.2009.; Tour Salon 2009 w Poznaniu, w dniach 21 – 24. 10. 2009 ;  

Ponad to w 2009 OT „Szlak Piastowski” otrzymał duŜo e-mail’i z prośbą o 
przesłanie materiałów promocyjnych w celu zaplanowania wyjazdu – głównie od turystów 
ze wschodu (Sankt Petersburg, Moskwa, Wołgograd, Kaliningrad, Rostów, Archangielsk). 
W lipcu Powiat Gnieźnieński  odwiedziło dwóch fotoreporterów z Hiszpanii z Madrytu: 
Alfonso Angel Moyano Crespo oraz Juan Jose wyprawa miała na celu przybliŜenie 
uroków i atrakcji takich państw jak Włochy, Niemcy oraz Polska. Motywem przewodnim 
towarzyszącym wycieczce było hasło „Europa z okien pociągu”. Fotoreporterzy 
podróŜowali po tych krajach by przy pomocy aparatu móc przybliŜyć swoim rodakom 
najciekawsze miejsca pod względem historycznym, turystycznym i kulturalnym – 
finalizując pobyt reportaŜem fotograficznym zachęcającym Hiszpanów do odwiedzenia 
m.in. naszego kraju.  W Gnieźnie przy pomocy prezesa Organizacji Turystycznej Szlak 
Piastowski odwiedzili katedrę, zobaczyli miasto oraz gnieźnieńską kolejkę wąskotorową. 

W roku 2009 w Gnieźnie goszczono i oprowadzano równieŜ grupę polonusów ze 
wschodu, ojców dominikanów, harcerzy czy zagranicznych gości Urzędu Miasta czy 
Starostwa Powiatowego.  

W dniu 23 maja 2009 roku OT „Szlak Piastowski”  był organizatorem I Spływu 
Kajakowego- Szlakiem Wełny.  

Z racji wzmoŜonej ilości pracy w okresie letnim, biuro od kilku lat regularnie 
przyjmuje do pracy na pół etatu 3 osobę do biura, która pomaga dwójce zatrudnionych na 
stałe pracowników a przy okazji poznaje od wewnątrz pracę i funkcję w Centrum 
Informacji Turystycznej.  

Pracownicy i współpracownicy PCIT oraz zarząd Organizacji Turystycznej „Szlak 
Piastowski” nieustannie stanowią dla wielu osób i instytucji źródło wiedzy i opinii na temat 
turystyki i w związku z tym gościli jako ciało doradcze na wielu spotkaniach dotyczących 
rozwoju turystyki w Gnieźnie, Powiecie Gnieźnieńskim i na Szlaku Piastowskim. W 2009  
roku prezes Bogusław Rzyski występował w kilku programach tematycznych dla 
Polskiego Radia a takŜe dla telewizji – zarówno regionalnej jak i ogólnopolskiej. TakŜe w 
tym roku w Głosie Wielkopolskim w okresie letnim, weekendami pojawiały się  propozycje 
wycieczek jednodniowych po zabytkach Szlaku Piastowskiego i powiatu.  

W 2009 roku pojawiła się broszura napisana przez regionalistę gnieźnieńskiego: 
Waleriana Występskiego „Szlak Piastowski – geneza powstania”. Ma ona na celu 
przybliŜyć wszystkim zainteresowanym historię i rozwój jednego z największych i 
najsłynniejszych szlaków historyczno turystycznych – broszura dostępna jest w 
Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Gnieźnie.  
 

2 Wielkopolska Organizacja Turystyczna  
I Walne Zebranie WOT, które odbyło się 15 grudnia 2003 roku wybrało zarząd. Prezesem 
Zarządu został pan Tomasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Siedziba WOT mieści się w 
Poznaniu na ul. 27 Grudnia 17/19. Dyrektorem Biura jest pani Ewa PrzydroŜny. 
Zadaniem Stowarzyszenia jest dbanie o rozwój turystyki w Wielkopolsce, lobbowanie na 
rzecz turystyki, m.in. poprzez współpracę z samorządem wojewódzkim i z Polską 
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Organizacją Turystyczną w Warszawie.  
Członkostwo Powiatu Gnieźnieńskiego w WOT ma się przyczynić do wzrostu 
atrakcyjności turystycznej powiatu oraz aktywizacji działań promocyjnych powiatu na 
szczeblu regionalnym i krajowym.  
 
Członkowie WOT:  

Województwo Wielkopolskie 
 

POWIATY  
1. Powiat Chodzieski  
2. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 
3. Powiat Gostyński 
4. Powiat Gnieźnieński 
5. Powiat Kościański 
6. Powiat Nowotomyski 
7. Powiat Pilski 
8. Powiat Wolsztyński 
9.  

MIASTA I GMINY 
1. Miasto Czarnków 
2. Miasto Kalisz 
3. Miasto Konin 
4. Miasto Piła 
5. Miasto Puszczykowo  
6. Miasto Turek 
7. Miasto Wągrowiec  
8. Miasto i Gmina Kłodawa 
9. Miasto i Gmina Krzywiń 
10. Miasto i Gmina Miedzychód 
11. Miasto i Gmina Murowana Goślina 
12. Miasto i Gmina Nowy Tomyśl 
13. Miasto i Gmina Rakoniewice 
14. Miasto i Gmina Trzemeszno 
15. Miasto i Gmina Szamotuły 
16. Miasto i Gmina Wolsztyn 
17. Miasto i Gmina Wronki 
18. Miasto i Gmina śerków 
19. Gmina Miejska ChodzieŜ 
20.  Gmina Dobrzyca 
21. Gmina Gołuchów 
22. Gmina Grodzisk Wielkopolski  
23. Gmina Jarocin 
24. Gmina Kaczory  
25. Gmina Koźminek 
26. Gmina  Kwilcz 
27. Gmina Opatówek 
28. Gmina Wągrowiec 

 
STOWARZYSZENIA, IZBY, ZWIĄZKI 

1. Lokalna Organizacja Turystyczna „Biały Kruk” w Obornikach 
2. Organizacja Turystyczna „Leszno-Region” 
3. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Poznański 
4. Poznańskie Towarzystwo Agroturystyczne 
5. Towarzystwo Turystyki Wodnej "PERKOZ" 
6. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego   

- Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości 
7. Wielkopolskie Zrzeszenie 
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 Ludowe Zespoły Sportowe 
8. Wielkopolska Izba Turystyczna 
 
 

MUZEA  
1. Muzeum Narodowe Rolnictwa  

i Przemysłu Rolno-SpoŜywczego w Szreniawie 
2. Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy  

w Dobrzycy 
 

INNE FIRMY  
 
1. Hotel 500                                                                                                                                    
2.   Hotel Kortowo                                                                                                                                              
3.  Wielkopolskie Towarzystwo Tenisowe                                                                                                       
4.  Elektro Sport Sp.  z o. o. 

   5.  Marpol Travel 
6.  NH Hotel Poznań 

   7.  Marpol Travel Tomasz Marchwiński 
8.  Hotel " OLYMPIC"                                                                                                         
9.   Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "Jeans" Teresa i Jan Szablewscy 
    - Hotele "Szablewski" 

  10. Informacje i Usługi Turystyczne „Glob-Tour FB” 
  11.  Pałacyk Lisewo PPH „TEX ” – BIS Grzegorz Cieślarski 
  12.  PBP „Orbis” Sp. Z o. o. Poznań  
  13.  Pietruska&Mierkiewicz – Wydawnictwo i Bank Geoinformacji Sp. Z o. o. 
  14.  Zakład Agroturystyki  

      Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
  15.  Katedra Turystyki - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  
  16.  WyŜsza Szkoła Handlu i Usług 
  17.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DANA" Danuta Idkowiak Karczma          

"Podkowa Leśna” 
  18. Biuro PodróŜy "Atur" Sp. z o.o. 

 
Wspólnie z WOT w roku 2009 uczestniczono w następujących imprezach targowych: ITB 
Berlin – w dniach 11 – 15. 03. 2009.; XIV Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2009 w 
Warszawie, w dniach 24 – 26. 04. 2009.; Piknik nad Odrą Market Tour 2009 w 
Szczecinie, w dniach 9 – 10. 05. 2009.;  
Uczestniczono takŜe w XVIII edycji Wielkopolskiej Giełdy Turystycznej. Zeszłoroczne 
edycje giełdy odbywały się na terenie całej Wielkopolskie pod hasłem „ Wpadnij z 
sąsiedzką wizytą”. W roku 2009 Gnieźnieńska Giełda obywała się dnia 9 maja 
towarzysząc obchodom Dni Gniezna.  
Ponadto wspólnie z OT „Szlak Piastowski”, Starostwo współpracowało przy tworzeniu 
róŜnego rodzaju folderów i tekstów do nich m.in.: „Wielkopolska – imprezy kulturalne, 
rekreacyjne i sportowe 2010”.  

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
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Nr projektu  
 III4Ad/78  
 
Nazwa projektu  
Turystyka jako wa Ŝna dziedzina gospodarki – konferencja  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2009 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
2255  222255,,0000 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 48 086,06 

z czego: 
z budŜetu powiatu 25 206,06 

z innych źródeł (jakich?): 
wpłaty uczestników 5  088,80    
dwie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego dla 
Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” 17 800,00  

 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekcie   
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Konferencja naukowa "Współczesne formy turystyki kulturowej" odbyła  się w Gnieźnie w dniach 21-23 
kwietnia 2009, w Auli I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kostrzewskiego 3.       
Organizatorami Konferencji byli: Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki AWF w Poznaniu, Wydział 
Kulturoznawstwa GWSHM Milenium w Gnieźnie, Powiat Gnieźnieński, Organizacja Turystyczna 
„Szlak Piastowski”, Biuro KulTour.pl, miesięcznik „Turystyka Kulturowa”, Muzeum Pierwszych Piastów 
Na Lednicy, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 
W konferencji uczestniczyli naukowcy z prawie wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, w 
których prowadzone są badania lub zajęcia w zakresie turystyki kulturowej. Ponadto, obradom 
Konferencji przysłuchiwali się (zabierając często głos w dyskusji) zaproszeni goście: przedstawiciele 
organów administracji rządowej i samorządowej (Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie) oraz organizacji turystycznych (OT Szlak Piastowski, Wielkopolska 
Organizacja Turystyczna), a takŜe studenci turystyki kulturowej z GWSHM Milenium w Gnieźnie oraz 
Wydziału TiR AWF w Poznaniu. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Organizatorzy Konferencji postawili przed nią następujące zadania: dokonanie przeglądu 

form współczesnej turystyki kulturowej, analiza destynacji, treści i programów 
poszczególnych typów wypraw kulturowych oraz profilu ich uczestników, 
zaprezentowanie i omówienie polskiego potencjału w tej dziedzinie i stanu rozwoju 
poszczególnych form w naszym kraju, wskazanie szans wypływających z rozwijania 
turystyki kulturowej dla polskich regionów i mikroregionów. Zadania powyŜsze zostały 
podczas Konferencji zrealizowane. 
Na program Konferencji złoŜyły się dłuŜsze wystąpienia (wykłady) z zakresu programu 
głównego oraz konwersatoria-warsztaty, obejmujące najwaŜniejsze formy turystyki 
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kulturowej, wreszcie takŜe krótsze prelekcje, obejmujące większość pozostałych dziedzin 
tego segmentu aktywności turystycznej. 
Wykłady zaprezentowali: 

• dr hab. Agnieszka Niezgoda, dr Piotr Zmyślony (UE Poznań): Ekonomiczne 
aspekty turystyki kulturowej 

• dr Armin Mikos v. Rohrscheidt (KulTour.pl, GWSHM Milenium Gniezno): 
Kulturowe podróŜe studyjne jako klasyczna forma turystyki kulturowej 

• prof. dr hab. Kazimierz Ilski, mgr Paulina Ratkowska (UAM Poznań): Turystyka 
chronionego dziedzictwa kulturowego 

• prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek, prof. dr hab. Jacek Kaczmarek (Uniwersytet 
Łódzki): Turystyka kulturowa – człowiek w miejskiej przestrzeni wymiany 

• dr Karolina Buczkowska (AWF Poznań): Kulturowa turystyka eventowa 
• dr Tadeusz Jędrysiak, Białystok: Turystyka muzealna   
• dr Izabela Wyszowska (AWF Poznań): Turystyka kulturowa w Wielkopolsce 

Tematyczne warsztaty konwersatoryjne poprowadzili: 
• prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski): Turystyka obiektów 

militarnych 
• dr Sławoj Tanaś (Uniwersytet Łódzki): Tanatoturystyka 
• prof. dr hab. Krzysztof Kaczmarek (UAM Poznań): Turystyka archeologiczna 
• dr Andrzej Stasiak (Uniwersytet Łódzki): Turystyka literacka i filmowa 
• dr R. Kurczewski, dr A. Machnik, mgr A. Basińska, mgr O. Smoleńska (AWF 

Poznań): Turystyka kulturowo-przyrodnicza 
• dr Zygmunt Kruczek (AWF Kraków): Enoturystyka 

Referaty wygłosili: 
• mgr Agnieszka Matusiak (Uniwersytet Śląski): Turystyka kulinarna 
• mgr Paulina Koralewska (AWF Poznań): Turystyka obiektów industrialnych i 

technicznych  
• mgr Magdalena Banaszkiewicz (UJ Kraków): Turystyka etniczna i sentymentalna 
• mgr Aleksandra Wcisło, dr Karolina Buczkowska (AWF Poznań): Turystyka 

zjawisk paranormalnych i ezoteryczna 
• dr Maria Zamelska, mgr Beata Kaczor (AWF Poznań): Turystyka kulturowa osób 

niepełnosprawnych 
• Andrzej Leśniewski (GWSHM Milenium, Gniezno): Społeczne placówki muzealne 

zapleczem regionalnej turystyki kulturowej (na przykładzie Muzeum 
Regionalnego w Trzemesznie) 

Efektem podjętej w związku z Konferencją współpracy naukowców stała się, wydana i 
zaprezentowana podczas niej, monografia pod redakcją dr Karoliny Buczkowskiej i dra 
Armina Mikosa von Rohrscheidt, zatytułowana Współczesne formy turystyki kulturowej. 
KsiąŜkę wydało Wydawnictwo AWF w Poznaniu, staraniem finansowym Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie.  
Wymiernym pokłosiem konferencji jest m.in. stworzenie Gnieźnieńskiego Forum 
Ekspertów Turystyki Kulturowej na platformie www.turystykakulturowa.org.   
Uczestnicy Konferencji, brali równieŜ udział w wieczornych eventach. Na Ostrowie 
Lednickim w dniu 21 kwietnia, gdzie obok wieczornego zwiedzania, zorganizowano 
biesiadę w piastowskim stylu. Natomiast w dniu 22 kwietnia zwiedzano katedrę 
gnieźnieńską. Zwiedzanie poprzedziły śpiewy chóralne, koncert organowy oraz czytana 
przez aktora teatru gnieźnieńskiego, poezja barokowa.  
Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego dla Powiatu Gnieźnieńskiego jako partner o dotację 
na współfinansowanie konferencji starała się Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”.  
Otrzymała  ono kolejno dotację z Departamentu Turystyki UMWW oraz z Departamentu 
Kultury UMWW w wysokości: 12 800 zł oraz 5 000 zł. 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 
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2.4  Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” Pomoc przy pozyskiwaniu środków finansowych; 

promocja konferencji;  
Biuro KulTour.pl  

Promocja konferencji oraz nadzór merytoryczny   
Miesięcznik „Turystyka Kulturowa” 
 Promocja konferencji oraz nadzór merytoryczny 

Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki AWF w 
Poznaniu 

Nadzór nad prawidłowym merytorycznym 
przebiegiem konferencji  
 

Wydział Kulturoznawstwa GWSHM Milenium w 
Gnieźnie 

Nadzór nad prawidłowym merytorycznym 
przebiegiem konferencji; organizacja eventów  
 

Muzeum Pierwszych Piastów Na Lednicy 
 

Organizacja eventów; promocja konferencji;  

Muzeum Początków Państwa Polskiego w 
Gnieźnie 
 

Promocja konferencji;  
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CEL STRATEGICZNY nr IV: 

Wykorzystanie warunków gospodarczych, kulturowych, historycznych i turystycznych Powiatu 
Gnieźnieńskiego  

1) Tworzenie nowych atrakcji turystycznych  
2) Promocja nowych oraz juŜ istniejących atrakcji turystycznych  
3) Promocja inwestycyjna Powiatu Gnieźnieńskiego  

 
W ramach niniejszego celu strategicznego w roku 2009 do realizacji zostały przewidziane następujące 
projekty (oznaczone pogrubioną czcionką): 
 

79.     Wsparcie dla organizacji pozarz ądowych prowadz ących działalno ść w zakresie 
kultury (IV1Aa), 

101.  Utworzenie orkiestry d ętej ( IV1Ab)  
96. Współorganizacja cyklicznych Zjazdów Gnieźnieńskich (IV1Ad) 
80.      Wykorzystanie Gnie źnieńskiej Kolejki W ąskotorowej do budowania kompleksowej 

oferty turystycznej (IV1Ba), 
109. Promowanie odkrytych i nie odkrytych miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego ( IV1Bb) 
97. Realizacja projektu regionalnego „Szlakiem Piastowskim – od gada, pradziada do Wenecji, 

ParyŜa i Rzymu (IV1Bc) 
81.     Przygotowanie i realizacja programu rozwoju  produktów turystycznych  

na terenie Powiatu Gnie źnieńskiego (IV1Ca), 
82.     Organizacja rajdów turystyczno-krajobrazowy ch i krajoznawczych (IV1Cb), 
83.     Zaktywizowanie mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego do podejmowania przedsięwzięć 

gospodarczych o charakterze turystycznym (IV1Cc), 
98. Realizacja projektu „Dobre miejsce, królewska tradycja” – promocja produktów 

turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego (IV1Cd)  
110.  Stworzenie i rozwój nowego produktu turystycznego dt. początków państwa polskiego 

(IV1Ce) 
84.     Znakowanie, konserwacja i odnawianie oznakowania szlaków pieszych, rowerowych i 

konnych (IV2Aa), 
107. Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez działalność o charakterze sportowym    

(IV2Ab) 
113. Realizacja projektu ‘Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne 

w Powiecie Gnieźnieńskim’ (IV2Ac) 
85.      Przygotowanie promocji multimedialnej Powiatu (IV2Ba), 
86.      Udział Powiatu w targach turystycznych w k raju i za granic ą (IV2Bb),  
87.      Zakup i dofinansowanie publikacji promuj ących Powiat Gnie źnieński oraz 

materiałów promocyjnych (IV2Bc), 
88.      Promocja Powiatu Gnie źnieńskiego w Internecie (IV2Bd), 
89.      Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej (IV2Be), 
90.      Intensyfikacja współpracy z powiatami part nerskimi (IV2Bf), 
91.      Promocja i tworzenie stref rozwoju gospodarczego dla Powiatu Gnieźnieńskiego (IV3Aa), 
100. Promocja gospodarcza Powiatu  Gnie źnieńskiego w kraju i zagranic ą (IV3Ab), 
104.  Centrum Obsługi Inwestora (COI) (IV3Ac) 
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Nr projekt u  
IV1Aa/79 
 
Nazwa projektu  
Wsparcie dla organizacji pozarz ądowych prowadz ących działalno ść w zakresie kultury  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
 2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
20 000,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 18 999,60 

z czego: 
z budŜetu powiatu 18 999,60 

z innych źródeł (jakich?): 
 -    
 - 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
W ramach niniejszego działania przeprowadzono konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu 
działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe, zgodnie z propozycjami zgłaszanymi przez  
organizacje.  

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1  Ogłoszenie Konkursu 
2  Powołanie Komisji Konkursowej 
3  Posiedzenie Komisji, zatwierdzenie zadań do realizacji 
4  Realizacja zadań – nadzór i kontrole 
5  Rozliczenie zadań – zatwierdzenie sprawozdań z realizacji 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

Jedno z zadań - spotkania sąsiadów na ziemi gnieźnieńskiej "W świecie polskich tradycji" na kwotę 
1 000,00 zł nie zostało zrealizowane z powodu rozwiązania podmiotu -  Stowarzyszenie Polsko-
Wschodnie "Sąsiedzi", któremu udzielono wsparcia na realizację zadania. 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
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III. Załączniki  
 

Załącznik nr 7 Zestawienie wszystkich dotacji składających się na wykonanie zadania w 
ramach projektu IV1Aa/79 w 2009 roku. 

 
 
 

Nr projek tu  
VI1AB/101 
 
Nazwa projektu  
Utworzenie Orkiestry D ętej  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
6.450,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem                                                     5.756,00  

z czego: 
z budŜetu powiatu                                    5.756,00  

z innych źródeł (jakich?): 
budŜet Centrum Kultury „Scena to dziwna”          
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
 
Centrum Kultury „Scena to dziwna” przejęło Samorządową Orkiestrę Dętą po zlikwidowanym 
MłodzieŜowym Domu Kultury. Orkiestrę prowadzi Pan Marcin Makohoński. Bierze ona  udział w 
uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Powiat. Imprezą taką były obchody Święta 
Niepodległości 11 Listopada. Oprócz tego Orkiestra uczestniczy co roku w DoŜynkach Powiatowych i 
waŜnych uroczystościach religijnych i państwowych. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Organizacja prób orkiestry po przerwie wakacyjnej. 
2 Przygotowanie wyjazdu Orkiestry na DoŜynki Powiatowe. 
3 Przygotowania do udziału w Święcie Niepodległości 11 Listopada. 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak  
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2.4  Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w 
Gnieźnie 

Sponsor reklamy imprezy z udziałem orkiestry 
Dętej  w autobusach miejskich. 

Telewizja Kablowa Reklama występów Orkiestry na antenie telewizji i 
w programach informacyjnych. 

Radio Plus Promocja imprez z udziałem Orkiestry 
 

Przemiany na Szlaku Piastowskim Reklama imprezy z udziałem orkiestry na łamach 
gazety. 
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Nr projektu  
IV1Ba/80 
 
Nazwa projektu  
Wykorzystanie Gnie źnieńskiej  Kolejki W ąskotorowej do budowania kompleksowej oferty 
turystycznej 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
20.500 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 70.500 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu 20.500 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
budŜet Województwa Wielkopolskiego 50.000 zł    
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
W ramach projektu podejmowane są działania obejmujące m.in.: naprawę taboru kolejki, renowację 
torowiska czy promocję Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej, a mające na celu poszerzanie oferty 
turystycznej powiatu. W związku z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych, 
których powiat sam nie jest w stanie udźwignąć, do realizacji zadań pozyskiwane są środki 
zewnętrzne.  
W dniu 27 kwietnia 2009r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  
nr XXXIV/476/09 w sprawie: wyraŜenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie 
pomocy finansowej Gminie Śmigiel, Powiatowi Gnieźnieńskiemu oraz Powiatowi Średzkiemu oraz 
zawarcia umów w tych sprawach. Zgodnie z ww. uchwałą, Powiat Gnieźnieński otrzymał pomoc 
finansową w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej i zawarł  
w ww. sprawie, w dniu 27 lipca 2009r., umowę z Województwem Wielkopolskim.  
W dalszej kolejności, w dniu 27 lipca 2009r. Powiat Gnieźnieński zawarł umowę z Panem Dariuszem 
Michałowskim – Dyrektorem Biura Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej, której 
przedmiotem była realizacja dwóch zadań: utrzymanie kolejowej komunikacji pasaŜerskiej na sieci 
Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w zakresie zgodnym z zadaniami powiatu, w okresie od dnia 
20.06.2009r. do dnia 30.08.2009r. oraz naprawa bieŜąca i konserwacja torowiska na linii osobowo–
turystycznej, od 0,000 km do 26,000 km, w celu wykonywania przewozów pasaŜerskich, w terminie do 
dnia 30.09.2009r. 
Ponadto, w związku z moŜliwością pozyskania środków unijnych, konieczne jest równieŜ 
podejmowanie działań niezbędnych do ich pozyskania, m.in. opracowanie stosownej dokumentacji. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Remont taboru kolejowego  

Zadanie było realizowane na podstawie umowy z dnia 4 maja 2009 roku zawartej 
pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Dariuszem Michałowskim prowadzącym 
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działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei 
Wąskotorowej. Celem zadania był remont taboru kolejowego – naprawa i konserwacja  
7 wagonów osobowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasaŜerskich na 
sieci Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w zakresie zgodnym z zadaniami powiatu.  
W ww. wagonach: dokonano rewizji i konserwacji podwozi, w czterech wagonach 
naprawiono i odnowiono ubikację, uzupełniono braki w ścianach bocznych i w podłogach 
wagonów, wyremontowano drzwi i ławki do siedzenia, pomalowano dachy wagonów, 
pomalowano ściany boczne dwóch wagonów. Naprawę i konserwację w przedmiotowych 
wagonach ukończono w dniu 11.05.2009 roku. Realizacja zadania była finansowana  
z budŜetu powiatu, koszt realizacji zadania: 10.000 zł 

2 Utrzymanie kolejowej komunikacj i pasa Ŝerskiej na sieci Gnie źnieńskiej Kolei 
Wąskotorowej w zakresie zgodnym z zadaniami powiatu, w okresie od dnia 
20.06.2009r. do dnia 30.08.2009r. 
Celem zadania było utrzymanie pasaŜerskiej komunikacji w zakresie zgodnym  
z zadaniami powiatu, co miało przyczynić się do propagowania turystyki i regionu wśród 
dzieci, młodzieŜy i dorosłych, wśród turystów krajowych i z zagranicy. Budowa 
kompleksowej oferty turystycznej umoŜliwiła dzieciom i młodzieŜy z przedszkoli, szkół, 
półkoloni i koloni zapoznanie się z historią i dniem dzisiejszym naszego regionu, a całym 
rodzinom umoŜliwiła spędzenie wspólnie kilku godzin na świeŜym powietrzu w miły  
i przyjemny sposób. MoŜliwość przejazdu kolejką wąskotorową przyciągnęła równieŜ 
duŜą ilość turystów z kraju i z zagranicy. Taki sposób spędzenia wolnego czasu okazał 
się dla wielu osób unikatową i niesamowitą atrakcją, z jaką nie mają moŜliwości 
obcowania na co dzień. 
W związku z podpisanymi umowami, tj. pomiędzy Województwem Wielkopolskim  
a Powiatem Gnieźnieńskim, a następnie pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim  
a Dariuszem Michałowskim, w okresie od dnia 20.06.2009r. do dnia 30.08.2009r. 
uruchomionych zostało łącznie 88 pociągów pasaŜerskich, które kursowały na trasie 
Gniezno – Anastazego – Powidz – Anastazego – Gniezno w kaŜdą sobotę i niedzielę. 
Podczas 22 dni kursowania przebyły trasę o długości 2.112 km. Uczestnikami przejazdów 
kolejką wąskotorową byli głównie mieszkańcy Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego oraz 
turyści przebywający przejazdem lub wypoczywający w mieście Gniezno. Dodatkowo 
uruchomiono 120 pociągów dla przewozu dzieci i młodzieŜy z półkoloni i koloni 
odbywających się na terenie powiatu gnieźnieńskiego, które przebyły trasę 3.220 km.  
 
Realizacja zadania była dofinansowana z budŜetu Województwa Wielkopolskiego, kwota 
przekazanej dotacji – 29.582,00 zł 

3 Naprawa bie Ŝąca i konserwacja torowiska na linii osobowo –turystycznej, od 0,000 
km do 26,000 km, w celu wykonywania przewozów pasa Ŝerskich, w terminie  
do dnia 30.09.2009r. 
Celem zadania była naprawa i konserwacja 26,000 km toru. Zadanie było realizowane  
w celu utrzymania przewozów pasaŜerskich na trasie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej, 
bowiem tor w dotychczasowym stanie nie nadawał się juŜ do eksploatacji i stanowił 
zagroŜenie dla bezpieczeństwa ruchu. Zadanie zostało zrealizowane – przedmiotowy 
odcinek został wyremontowany zgodnie z załoŜeniami zawartymi w umowie. 
W związku z podpisanymi umowami, tj. pomiędzy Województwem Wielkopolskim  
a Powiatem Gnieźnieńskim, a następnie pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim  
a Dariuszem Michałowskim, przeprowadzono naprawę i konserwację torowiska 
Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego od km 0,000  
do km 26,000. Na przedmiotowym odcinku toru kaŜdy ze znajdujących się tam 
podkładów został sprawdzony pod względem stanu technicznego, prawidłowości 
przymocowania do szyn oraz prawidłowego umocowania do podłoŜa. W przypadku,  
gdy po wcześniejszym przeglądzie technicznym stwierdzono, Ŝe dany podkład nie spełnia 
wymagań technicznych został on wymieniony na nowy. Na przedmiotowym odcinku toru 
takich przypadków było 100 i w związku z tym dokonano wymiany 100 podkładów. 
Pozostałe podkłady zostały odpowiednio przykręcone, podbite oraz została uzupełniona 
podsypka w torach. Zdemontowano równieŜ dwa uszkodzone, nieczynne rozjazdy,  
a w ich miejsce zamontowano nowe torowisko.  
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Realizacja zadania była dofinansowana z budŜetu Województwa Wielkopolskiego, kwota 
przekazanej dotacji 20.418 zł, z podziałem na: 

� wymianę 100 podkładów – 4.000 zł,  
� demontaŜ dwóch uszkodzonych, nieczynnych rozjazdów i zamontowanie nowego 

torowiska po zdemontowanych rozjazdach – 16.418 zł 
4 Opracowanie dokumentacji niezb ędnej do pozyskania środków zewn ętrznych,  

w tym unijnych 
 
Zadanie było realizowane na podstawie umowy z dnia 30 listopada 2009 roku zawartej 
pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego  
sp. z o.o. Jego celem było wykonanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego  
pt. „Remont taboru Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej” obejmującego działania  
o charakterze regionalnym dla stworzenia infrastruktury turystycznej na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego, w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych w latach 
2010–2013. Powstałe opracowanie jest dostępne w Wydziale Promocji i Rozwoju. 
Realizacja zadania była finansowana z budŜetu powiatu, koszt realizacji: 10.500 zł 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego 

podmiot dotujący realizację zadań nr 2 i nr 3 
 

Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej 
Kolei Wąskotorowej 

wykonawca zadań nr 1, nr 2, nr 3 
 

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego 
Sp. z o.o. 

wykonawca zadania nr 4 
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Nr projektu  
IV1Ca/81 
 
Nazwa projektu  
Przygotowanie i realizacja programu rozwoju produkt ów turystycznych na terenie Powiatu 
Gnieźnieńskiego 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
10.980 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 10.980 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu 10.980 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Na terenie powiat gnieźnieńskiego zlokalizowane są liczne zabytki związane z początkiem polskiej 
państwowości. JednakŜe turyści oczekują pojawienia się nowych, coraz bardziej funkcjonalnych, 
atrakcji, co zmusza samorządy do ciągłego poszukiwania najlepszych rozwiązań w zakresie obsługi 
ruchu turystycznego oraz tworzenia nowych produktów turystycznych. Niezbędnym jest więc 
posiadanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju turystyki i konsekwentna realizacja  
ich zapisów. Powiat Gnieźnieński posiada Strategię rozwoju turystyki z ujęciem produktów 
turystycznych na lata 2008 – 2020, której cele: 
1. Turystyka jedną z najwaŜniejszych dziedzin gospodarki rozwijanych na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego, 
2. Zwiększenie się zatrudnienia w sektorach obsługujących ruch turystyczny (tworzenie nowych, 

stałych i dobrze płatnych miejsc pracy dla osób zamieszkujących powiat gnieźnieński), 
3. Budowanie marki powiatu gnieźnieńskiego – jako dobrego miejsca i królewskiej tradycji  

oraz miasta Gniezna jako miasta otwartego 
stanowią punkt wyjścia dla podejmowanych działań. 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Opracowanie dokumentacji niezb ędnej do pozyskania środków unijnych  

 
W dniu 20 marca 2009 Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja 
Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, 
ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 02/VI/2009, ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 6.1  „Turystyka”  Schemat 
I „Infrastruktura turystyczna”. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz ze studium 
wykonalności oraz kompletem obowiązujących załączników, naleŜało złoŜyć w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  ul. Strzelecka 49, 61-846 
Poznań, w dniach od 20 marca 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r., na obowiązującym 
formularzu. Powiat Gnieźnieński postanowił przystąpić do konkursu. W związku z 
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powyŜszym, i po przeprowadzeniu analizy rynku, w dniu 1 kwietnia 2009r. została 
zawarta umowa pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gnieźnieńską Agencją Rozwoju 
Gospodarczego sp. z o.o., której przedmiotem było wykonanie studium wykonalności, 
zgodnego z wytycznymi dla działania 6.1. WRPO, dla projektu pn. „Zintegrowany system 
informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”. W ramach 
ww. projektu, w latach 2010 – 2011, przewidziano do realizacji cztery zadania: 

1. Ustawienie tablic na wjazdach do Powiatu Gnieźnieńskiego informujących o jego 
turystycznych atrakcjach, walorach, obiektach, miejscach i szlakach, 

2. Oznakowanie funkcjonujących juŜ szlaków turystycznych, 
3. Oznakowanie obiektów i miejsc istotnych z punktu widzenia potencjału 

turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, 
4. Utworzenie i oznakowanie nowych szlaków turystycznych Powiatu 

Gnieźnieńskiego. 
Za wykonanie dzieła, zgodnie z zapisami umowy, w terminie do dnia 24 kwietnia 2009r., 
wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 10.980,00 zł. Natomiast Powiat 
Gnieźnieński uzyskał dofinansowanie, i w dniu 2 września 2009 roku zawarł z Zarządem 
Województwa Wielkopolskiego umowę w przedmiotowej sprawie. 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego 
Sp. z o.o. 

wykonawca 
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Nr projektu  
IV1Cb/82 
 
Nazwa projektu  
Organizacja rajdów turystyczno – krajobrazowych i krajoznawczych  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 – 2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
10.874,34 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 10.874,34  zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu 10.874,34  zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Zadania zostały zlecone organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego, których 
oferty zostały wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na 
wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2009 z zakresu turystyki. Zadanie polega na 
propagowaniu rozwoju turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego 
poprzez organizację róŜnego rodzaju rajdów turystycznych. Umowy sporządzone zostały według 
jednego wzoru na podstawie:  

� art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i 
wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) , 

� Uchwały nr XXVII/220/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2005r.,  
w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013", 

� Uchwały XXX/258/2005 z dnia 30 listopada 2005 r., w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013, 

� Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXIX/249/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.  
w sprawie: przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego, 

� Uchwały nr 509/2009 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 marca 2009 roku  
w sprawie: wsparcia realizacji w 2009 roku zadań publicznych w zakresie turystyki oraz 
przekazania środków publicznych na realizację tych zadań. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
1 „I Gnieźnieński Spływy Kajakowy Szlakiem Wełny” 

Zadanie realizowane przez: „Organizacje Turystyczną „Szlak Piastowski” z siedzibą przy 
ulicy Jana Pawła II 9/10 w Gnieźnie, reprezentowaną przez Bogusława Rzyskiego – 
prezes oraz Marię Stachowiak – skarbnik. Wysokość udzielonej dotacji: 1 000 zł. brutto. 
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Spływ odbył się 23 maja 2009 roku. Na starcie rajdu zjawiły się 44 osoby, co doliczając 
obsługę, dało łączną ilość 50 osób. Uczestnicy pochodzili z Gniezna, Poznania i Jarocina. 
Start odbył się na rzece Wełnie, meta ulokowana została natomiast na jeziorze 
Dziadkowskim, nieopodal Gospodarstwa Agroturystycznego państwa Amrozińskich. To 
właśnie tam, po zakończeniu rajdu, na wszystkich kajakarzy czekał  ciepły poczęstunek, 
a wybrani uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary i okolicznościowe plakietki.  

2 „X Gnieźnieński Rajd Rowerowy Gniezno – Gołąbki – Gniezno, Mogilno – Gniezno – 
Mogilno, śnin – Gołąbki – śnin” 
Zadanie realizowane przez: „Polski Klub Ekologiczny, Koło w Gnieźnie” z siedzibą          
przy ul. Łubieńskiego 11 w Gnieźnie, reprezentowanym przez Marię Brykczyńską –     
prezes oraz Danutę Kropaczewską – skarbnik. Wysokość udzielonej dotacji: 2 500 zł. 
brutto.  
 
Rajd odbył się w dniu 30 maja. O godzinie 09-30  rowerzyści spotkali się na 
gnieźnieńskim rynku.  Po pół godziny wyruszyli trasą przez StrzyŜewo Kościelne do 
miejscowości Gołąbki. Godzinę później, w tym samym kierunku udała się grupa 
rowerzystów z Mogilna. Na miejscu spotkania organizatorzy zapewnili posiłek 
regeneracyjny – grochówkę, chleb oraz napoje. Na zakończenie, wszyscy zrobili sobie 
wspólną fotografię i udali się w trasę powrotną. Liczba uczestników rajdu – ok. 120 osób. 

3 „Poszukiwacze Skarbów – integracyjny rajd krajoznawczo – turystyczny”   
Zadanie realizowane przez: Polski Związek Niewidomych, Koło w Gnieźnie, z siedzibą 
przy ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno, reprezentowanym przez Teresę Górczyńską – 
prezes. Wysokosc udzielonej dotacji: 1 500zł brutto. 
  
„Poszukiwacze skarbów” to integracyjny rajd krajoznawczo – turystyczny, który został 
zorganizowany w dniu 23 maja na terenie byłego poligonu wojskowego w Cielimowie. 
Uczestniczyły w nim zarówno osoby niepełnosprawne (60 osób), jak i sprawne – ich 
bliscy, opiekunowie – w sumie ok. 150 osób. Były to przede wszystkim dzieci i młodzieŜ 
pozostająca pod opieka koła Polskiego Związku Niewidomych, koła Polskiego Związku 
Głuchych, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Gniezno, Stowarzyszenia Concordia i 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. W ramach projektu, oprócz biegu 
na orientacje, zorganizowano zabawy: m.in. „Znamy i budujemy Szlak Piastowski”; 
„Szukamy skarbów” oraz „Plecenie paciorków”.  

4 „VI Powiatowy Rajd Placówek Specjalnych - Łazik” 
Zadanie realizowane przez: Uczniowski Klub Sportowy „Korczakowscy”, z siedzibą przy 
ul. Orzeszkowej 20, 62-200 Gniezno, reprezentowany przez: Roberta Przykuckiego – 
prezes oraz Beatę Siudzińską – skarbnik. Kwota dotacji: 2 000 zł. brutto.  
 
Rajd został zorganizowany w dniu 10 czerwca, na terenie leśnym w okolicy Leśnictwa 
KrzyŜówka. Zaproszenie do udziału otrzymały placówki obejmujące swa opieka dzieci o 
równym stopniu i charakterze niepełnosprawności z terenu powiatu oraz reprezentacje 
szkół i placówek im. J. Korczaka z terenu województwa wielkopolskiego, w ramach 
promocji powiatu gnieźnieńskiego. W rajdzie uczestniczyło 120 uczestników pod opieką 
20 wolontariuszy. Podczas realizacji zadań rajdowych oraz pokonywania trasy rajdowej, 
uczestnicy mieli moŜliwość sprawdzenia swych umiejętności sportowych, wiedzy na 
temat regionu, nauki i kreatywności oraz działania w sytuacjach trudnych. 

5 „IX Rajdu Turystycznego Jesień na Ziemi Gnieźnieńskiej im. Jacka Marciniaka” 
Zadanie realizowane przez: Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział 
Ziemi Gnieźnieńskiej, z siedziba przy ul. Łaskiego 10 w Gnieźnie, reprezentowane 
przez Krystiana Grajczaka – prezes oraz Roberta Nawrockiego - skarbnik. 
Wysokosc udzielonej dotacji: 1 600 zł brutto. 
 
Celem imprezy, było zapoznanie uczestników z walorami turystyczno-krajoznawczymi 
oraz historycznymi regionu.  W rajdzie uczestniczyło 337 osób, w tym 23 osób z obsługi 
rajdu. W 90% uczestnikami rajdu była młodzieŜ szkolna z Mogilna, Powidza, Kiszkowa, 
Łubowa, Modliszewka, Śremu, Witkowa, Wrześni, Zdziechowy, Woźnik, Kłecka, 
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Trzemeszna, Fałkowa,  Kołaczkowa i Gniezna.  

6 „Wielkopolski zlot przewodników turystyki pieszej PTTK” 
Zadanie realizowane przez: Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział 
Ziemi Gnieźnieńskiej, z siedzibą przy ul. Łaskiego 10 w Gnieźnie, reprezentowane 
przez Krystiana Grajczaka – prezes oraz Roberta Nawrockiego - skarbnik. 
Wysokosc udzielonej dotacji: 1.780,00 zł brutto. 
 
Zlot odbył się w dniach 21-22.11.2009 roku. Organizatorem Zlotu była Komisja Turystyki 
Pieszej Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej. Na miejsce zakwaterowania wybrano Dom 
Turysty Towarzystwa Czytelni Ludowych w Gnieźnie. Przybyli przewodnicy pochodzili 
między innymi z Buku, Jarocina, Kalisza, Krotoszyna, Środy Wielkopolskiej. W pierwszym 
dniu zlotu odbyła się wycieczka, podczas której zwiedzono kościoły drewniane w:  
Dębnicy, Sokolnikach, Sławnie, Waliszewie, Łagiewnikach Kościelnych i Łubowie. 
Później komisja egzaminacyjna przeprowadziła egzamin na rozszerzenie uprawnień, 
który zdało 6 osób. Drugi dzień zjazdu rozpoczął się od zwiedzenia MPPP. Następnie 
cała grupa przejechała do śydowa, gdzie po spotkaniu władzami Gminy Czerniejewo, 
odbył się pieszy rajd do OEEiR „Poligon” w Cielimowie. Liczba uczestników rajdu – 68 
osób w tym 10 osób z obsługi. 
 
 

7  
W związku z tym, Ŝe Rajd Zimowy PTTK był organizowany jeszcze przed 
rozstrzygnięciem konkursu – był on organizowany dnia 8 lutego 2009 - kwota wspierająca 
organizacje rajdu pochodzi spoza ogólnej puli kwoty dot. otwartego konkursu ofert.  
 
Zadanie realizowane przez: Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział 
Ziemi Gnieźnieńskiej, z siedzibą przy ul. Łaskiego 10 w Gnieźnie 
Kwota  494,34  zł brutto poznaczona była na zakup poŜywienia dla uczestników rajdu. 
 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

Sama realizacja projektu nie była obarczona barierami. Organizacje podjęte zobowiązania, zgodnie z 
zawartymi umowami, zrealizowały w kwotach zaplanowanych. Dwa problemy pojawiły się na etapie 
wyłonienia organizacji mających realizować projekt: 
1. Kwota zaplanowanych przez wnioskodawców środków w ramach planowanych zadań 
wyniosła 29 892 zł. Wysokość udzielonych wstępnie dotacji to 14 500 zł. Niestety pomimo 
przyznanych środków finansowych dla PTTK ze strony organizacji nie nastąpiło podpisanie umowy 
dotacji w odpowiednim terminie i w związku z tym, część przyznanej dotacji nie została przekazana.  
2. Wnioskodawcy nie zawsze rozumieją istotę projektu – celem jego jest propagowanie idei 
krajoznawstwa na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Zdarzały się dotychczas sytuacje 
ubiegania się o środki z budŜetu powiatu na wyjazdy i wycieczki daleko poza powiatem 
gnieźnieńskim oraz oferty zamkniętych imprez dla przedstawicieli danej organizacji. 
 
 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
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Nr projektu  
IV2Bb/86  
 
Nazwa projektu  
Udział powiatu w targach tu rystycznych w kraju i za granic ą 

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 -2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
24 654 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 24 653,10 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu 24 653,10 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Powiat Gnieźnieński od wielu lat jest obecny na róŜnych imprezach targowych w kraju i za granicą. 
W związku z tym w styczniu 2009 roku trzy podmioty: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski 
w Gnieźnie oraz Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” podpisały porozumienie o współpracy w 
zakresie wspólnego udziału w targach turystycznych w kraju i za granicą w roku 2009. W 
porozumieniu m.in. dookreślono charakter promocji równy i sprawiedliwy dla wszystkich podmiotów,  
jak i postanowiono podzielić imprezy turystyczne na priorytetowe i fakultatywne. Pod pojęciem „targi 
priorytetowe” ujęto jedne z największych imprez targowych w kraju, o wysokim znaczeniu i randze.  
Są to targi, na które zwrócono szczególną uwagę tzn. zwiększono wkład finansowy podczas 
projektowania strony wizualnej stoiska czy teŜ postanowiono zapewnić róŜnego rodzaju atrakcje 
charakterystyczne dla wszystkich trzech podmiotów. W tym roku szczególną uwagę zwrócono na:  

� XV Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi, w dniach 27.02. – 
01. 03. 2009 roku, 

� Gdańskie Targi Turystyczne w dniach 17 – 19.04.2009 roku,   
� Tour Salon 2009 w Poznaniu, w dniach 21 – 24.10.2009 roku. 

Pod pojęciem „targi fakultatywne” ujęto imprezy, które w skali kraju mają mniejsze znaczenie, jednak 
promocja turystyczna na tego rodzaju targach jest równie waŜna i konieczna. W tych przypadkach, 
promocja turystyczna jest bardziej tradycyjna, ze względu na ograniczone środki finansowe. W 
ramach tego rodzajów targów mieszczą się:  

� Międzynarodowe Targi Turystyczne WROCŁAW 2009, w dniach 6 – 8. 02. 2009 roku, 
� TOUREC w Jeleniej Górze, w dniach 8 – 9. 05.2009 roku,  
� XV Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Turystyki GLOB 2009 w Katowicach, w dniach 27 – 

29.03.2009 roku,  
� LUBTOUR 2009 w Lublinie, w dniach 14 – 16.05.2009 roku. 

Ponadto za pośrednictwem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej postanowiono wziąć udział  
w pozostałych imprezach targowych. Dzięki członkostwu Powiatu Gnieźnieńskiego w WOT – cie oba 
podmioty finansujące imprezy targowe (starostwo i urząd miejski) korzystają z niŜszych opłat. W roku 
2009 uczestniczono w następujących targach turystycznych z WOT-em:  

� ITB Berlin – w dniach 11 – 15.03.2009 roku, 
� XIV Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2009 w Warszawie, w dniach 24 – 26.04.2009 roku, 
� Piknik nad Odrą Market Tour 2009 w Szczecinie, w dniach 9 – 10.05.2009 roku. 

Poza wszystkimi wymienionymi imprezami targowymi kaŜda ze stron porozumienia miała moŜliwość 
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udziału w innych nie wymienionych w w/w porozumieniu targach turystycznych w sposób samodzielny. 
 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
 
1 XV Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne „Na styku kul tur” w Łodzi 

27 lutego – 1 marca 2009  
Bazując na doświadczeniach zeszłorocznej współpracy pomiędzy Starostwem 
Powiatowym w Gnieźnie, OT „Szlak Piastowski” oraz Urzędem Miasta Gniezno podczas 
imprez turystycznych w kraju i za granicą, ponownie zadecydowano o wspólnej promocji. 
Tym razem postanowiono ją uprawomocnić za pomocą porozumienia podpisanego przez 
Władze w/w trzech podmiotów. W porozumieniu m.in. dookreślono charakter promocji 
równy i sprawiedliwy dla wszystkich podmiotów, jak i postanowiono podzielić imprezy 
turystyczne na fakultatywne i priorytetowe. Pod pojęciem „targi priorytetowe” ujęto jedne z 
największych imprez targowych w kraju, o wysokim znaczeniu i randze. Są to targi, na 
które zwrócono szczególną uwagę tzn. zwiększono wkład finansowy podczas 
projektowania strony wizualnej stoiska czy teŜ zapewnić róŜnego rodzaju atrakcje 
charakterystyczne dla wszystkich trzech podmiotów. Podczas trwania targów, 
organizatorzy gnieźnieńskiego stoiska próbowali zarazić pasją podróŜowania, wszystkich 
gości targowych - inaczej mówiąc, zachęcić do odwiedzin powiatu gnieźnieńskiego. Targi 
zgromadziły tłumy miłośników turystyki i podróŜy, którzy obok podstawowej wymiany 
informacji turystycznej mogli skosztować regionalnych potraw. 
 

 
 
2 

 
Tour Salon 2009 w Poznaniu w dniach 21-24 pa ździernika 2010 

Impreza targowa w Poznaniu jest największa impreza tego rodzaju w Polsce. W sumie w 
targach uczestniczyło 700 wystawców z 40 krajów, zarówno touroperatorów, 
przedstawicieli biur podróŜy, jak i organizacji oraz stowarzyszeń turystycznych. Wspólne 
stoisko Powiatu Gnieźnieńskiego, Miasta Gniezna, oraz Organizacji Turystycznej „Szlak 
Piastowski”, odwiedziło wielu turystów z róŜnych stron Polski – od Suwałk do 
Zakopanego. Nawet wśród samych Wielkopolan nie zabrakło zainteresowanych. Wielu 
mieszkańców Poznania, którzy jeszcze nie odwiedzali Gniezna i jego okolic zapewniało o 
swojej przyszłej wizycie. DuŜym zainteresowaniem cieszyła sie turystyka aktywna, jak i 
najstarszy produkt turystyczny w Polsce - Szlak Piastowski.  
Szczególnie waŜnym aspektem podczas targów dla Gniezna była konferencja prasowa 
zorganizowana podczas targów turystycznych w Poznaniu przez Powiat Gnieźnieński na 
terenie MTP Tour Salon 22 .10.2010r. – m.in. z udziałem światowej sławy historyka prof. 
Jerzego Strzelczyka. Celem niniejszej konferencji było zaprezentowanie róŜnorodności 
sposobów promocji Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Gniezna dzięki historyczno-
archeologicznym zabytkom m.in. Szlaku Piastowskiego w celu potwierdzenia faktu, iŜ to 
właśnie na terenie powiatu gnieźnieńskiego zrodziło się państwo polskie.  

 
 
3 

 
Międzynarodowe Targi Turystyczne WROCŁAW 2009 

6-8 lutego 2009  
Wspólne stoisko Powiatu, Miasta i Organizacji „Szlak Piastowski”, cieszyło się ogromną 
popularnością. Zarówno tzw. ludzie z branŜy, jak i miłośnicy turystyki mogli skorzystać z 
fachowej informacji udzielanej na temat Ziemi Pierwszych Piastów. Obok najbardziej 
znanego i rozchwytywanego Szlaku Piastowskiego, tym razem nie zabrakło równieŜ 
pytań o formy wypoczynku aktywnego w naszym regionie. Wśród odwiedzających stoisko 
byli takŜe ludzie biznesu, zainteresowani ofertami terenów inwestycyjnych.  
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4 

 
XV Jubileuszowe Mi ędzynarodowe Targi Turystyki GLOB 2009 w Katowicach  

27-29 marca 2010 
Organizatorzy XV Jubileuszowych Targów Turystycznych GLOB 2009 w Katowicach 
stanęli więc na wysokości zadania. Zapewnili wystawcom i zwiedzającym wiele atrakcji: 
seminaria, prezentacje nowych projektów turystycznych wystawców z zagranicy, występy 
muzyczne itp. Największą popularnością cieszyło się jednak spotkanie ze znaną 
podróŜniczką ElŜbietą Dzikowską. Pani ElŜbieta w szerszych kręgach kojarzona jest 
głownie z programem pt. „Pieprz i Wanilia”. Na targach opowiadała o swych dalekich 
egzotycznych podróŜach, jak równieŜ promowała swą ksiąŜkę „Groch i kapusta czyli 
podróŜuj po Polsce”. Pozycja ta powstała na kanwie programów przygotowywanych dla 
Oddziału Telewizji Polskiej w Rzeszowie. Odcinek XII zatytułowanym jest „ Najstarsza 
Polska czyli na Piastowskim Szlaku”. RównieŜ na targach, w tomie nr II ksiąŜki Pani 
ElŜbiety, moŜna było znaleźć informację na temat Szlaku Piastowskiego, który przez 
Panią ElŜbietę zwany jest trwałą trasą pielgrzymki narodowej. Tym samym nie brakowało 
zainteresowanych na stosiku Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego. Głównie młodzi ludzie, 
zachęceni do wstąpienia na jeden z najwaŜniejszych Szlaków, zaglądali na gnieźnieńskie 
stoisko. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się takŜe turystyka aktywna: wszelkie 
informacje na temat szlaków rowerowych, pieszych, kajakowych w Powiecie. Z kolei 
śląscy przewodnicy tamtejszych oddziałów PTTK oraz piloci wycieczek z prywatnych biur 
podróŜy, poszukiwali bardziej ogólnych informacji z nastawieniem na róŜnego rodzaju 
atrakcje turystyczne. 

5 
 

 LUBTOUR 2009 w Lublinie w dniach 14-16 maja 2009 
Obok gnieźnieńskiego stoiska na targach moŜna było spotkać wystawców z regionu całej 
Lubelszczyzny. Dodatkowo swoją ofertę turystyczną prezentowało kilku wystawców 
zagranicznych. Próbowali oni zachęcać do odwiedzin m.in. Indonezji, Węgier czy nawet 
odległego Senegalu. Wystawcom i zwiedzającym zapewniono wiele atrakcji. Konferencje 
dotyczące nowych projektów turystycznych, występy muzyczne, a nawet prezentacje tak 
egzotycznych produktów, jak kolekcje win łowieckich.  Stoisko Gniezna i Powiatu 
Gnieźnieńskiego odwiedzali głównie młodzi ludzie wypytując o Szlak Piastowski. Wśród 
zainteresowanych naszym regionem znaleźli się równieŜ zagraniczni turyści z Ukrainy i 
Rosji. JuŜ dziś zadeklarowali oni swą szarŜe turystyczną na zachód, w rejony 
Wielkopolski -  ziemi Pierwszych Piastów.  

6  
Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w  Berlinie 11-15  marca 2009 

Berlińskie targi to największa tego typu impreza w Europie. Walory powiatu 
gnieźnieńskiego promowane były na stoisku Wielkopolski. Odwiedzający mogli zapoznać 
sie z folderami promującymi poszczególne produkty turystyczne powiatu. Największym 
zainteresowaniem wśród gości z Polski cieszył sie Szlak Piastowski, natomiast Niemcy 
najczęściej pytali o oferty agroturystyczne. Były takŜe zapytania o ofertę inwestycyjna. 
Odwiedzający wielkopolskie stoisko zachęcani byli do przyjazdu do regionu nie tylko 
materiałami informacyjnymi, ale równieŜ specyfikami kulinarnymi. 
 

7  
XIV Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2009 w Warsza wie 

w dniach 24-26 kwietnia 2009 
Zlot miłośników caravaningu, kilkugodzinne koncerty, nauka tańca oraz egzotyczne 
pokazy przygotowane przez państwo partnerskie całej imprezy – Wenezuele, to tylko 
niektóre, główne punkty przyciągające na imprezę zwiedzających. W 2007 roku było ich 
ponad 30 tysięcy, rok później prawdopodobnie znacznie więcej. Dzięki dobrej lokalizacji – 
w hali warszawskiego AWF – 340 wystawców mogło swobodnie zaprezentować swoje 
oferty, zachęcające do odwiedzenia wielu miejsc w Polsce i za granica. Odwiedzający 
stoisko gnieźnieńskie mieli wiele pytań związanych z historia miasta, miejscami wartymi 
odwiedzenia, baza noclegowa i moŜliwościami spędzenia aktywnie wolnego czasu. 
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8  
Piknik nad Odr ą Market Tour w dniach 9-10 maja 2009 w Szczecinie  

Impreza w Szczecinie obywała sie na świeŜym powietrzu - na Wałach Chrobrego. Owa 
nowatorska formuła umoŜliwiła nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnym 
turysta. W Szczecinie gnieźnieńskie stoisko zalała fala rowerzystów, którzy szukając 
nowych tras rowerowych zawitali i do regionu gnieźnieńskiego. Ogromnym wręcz 
powodzeniem cieszyła sie zatem turystyka aktywna, nie tylko rowerowa poniewaŜ z 
czasem dołączyli do niej kajakarze, jak i turyści piesi. Stoisko odwiedzali równie_ 
studenci turystyki wraz z wykładowcami, szukając informacji na temat jednego z 
najwaŜniejszych szlaków w Polsce, Szlaku Piastowskiego. Po uzyskaniu praktycznych 
wskazówek i zaopatrzeniu w niezbędne mapy oraz foldery promocyjne, gotowi byli 
wyruszyć choćby natychmiast. Równocześnie zaglądali dawni mieszkańcy Gniezna, 
którzy spędzili w okolicach Gniezna dzieciństwo i młodość. 
 

9  
TOUREC w Jeleniej Górze  w dniach 8 – 9 maja 2009  

Impreza w Jeleniej Górze, podobnie jak ta w Szczecinie, odbyła sie w plenerze - na Placu 
Ratuszowym. Tutaj z kolei ogromnym atutem gnieźnieńskiego stoiska była historia. 
Wielu odwiedzających przyznało sie, Ŝe nigdy jeszcze nie zawitali do pierwszej stolicy 
Polski ani okolic, dlatego teŜ ciekawi byli tym bardziej wszelkich, szczegółowych 
informacji. Gnieźnieńskie okolice są wręcz idealne dla Ŝadnych wiedzy turystów, dlatego 
teŜ spora ilość podróŜników tego rodzaju „od reki” 
zapowiedziała swa wizytę. 
 

10  
Międzynarodowych Targów Turystycznych VAKANTIEBEURS w Holandii  

14-18 stycznia 2009 roku 
Targi w Holandii naleŜą do największych imprez turystycznych w Europie i odbywają się 
na Terenia Jaarbeurs w Utrechcie. Powiat Gnieźnieński, jako członek Wielkopolskiej 
Organizacji Turystycznej, postanowił przyłączyć się do promocji turystycznej Wielkopolski 
podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych VAKANTIEBEURS. Polskie Stoisko 
Narodowe zabudowane było według jednolitego projektu dla zagranicznych wystąpień 
narodowych, a jego wystrój stanowiły fotogramy przedstawiające turystyczne regiony i 
atrakcje naszego kraju. Holendrzy wyraŜają ogromne zainteresowanie Polską. Wielu z 
nich odwiedziło juŜ nasz kraj w poprzednich latach. Stoisko Wielkopolski odwiedzane było 
przez turystów w kaŜdym wieku, a więc zarówno rodziny z dziećmi, młodzieŜ jak i 
emerytów. Holendrzy w duŜej mierze podróŜują na własną rękę, sami ustalając trasę 
swoich wakacyjnych wędrówek. 

11  
Gdańskie Tragi Turystyczne w dniach 17-19 kwietnia 2009  

W Gdańsku obok Chorwacji, Turcji, Litwy, Białorusi czy Republiki Południowej Afryki, 
wystawiało sie w sumie 450 narodowych i regionalnych organizacji promocji turystycznej, 
biur podróŜy i agencji turystycznych. Głównej imprezie towarzyszyły targi WyposaŜenia i 
Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli i Sklepów Gastroexpo. Na specjalnych 
pokazach cateringowych moŜna było podpatrzeć, jak moŜna np. z arbuza wyrzeźbić kwiat 
róŜy, gdzie szefowie kuchni najróŜniejszych hoteli prezentowali swe manualne i 
estetyczne umiejętności kulinarne. Przynętą na wilków morskich były natomiast Targi 
Sportów Wodnych Polyacht. Tutaj MoŜna było podszkolić sie w ratownictwie wodnym jak 
i nacieszyć oko widokiem przepięknych jachtów. Stoisko gnieźnieńskie równieŜ cieszyło 
sie popularnością. Odwiedzali je piraci gdańscy szukając swych dawnych korzeni, jak i 
wystawcy z zagranicy zaciekawieni miejscem, gdzie początek swój miała Polska - ta od 
Morza do Tatr. Wszyscy przybijający do Portu Gnieźnieńskiego mogli licząc na fachową 
obsługę i miła atmosferę. 
 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
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Projekt jest realizowany bez widocznych barier. Dobór poszczególnych imprez targowych następuje 
w danym roku według takich kryteriów jak: znaczenie targów w rankingu imprez wystawienniczych, 
wielkość imprezy, grupa odbiorców, koszty udziału itp. 
 
 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Miasto Gniezno 
 

Współfinansowanie i współorganizacja wspólnej 
prezentacji miasta, powiatu i Szlaku Piastowskiego 
w tej samej części co Powiat Gnieźnieński. 
 

Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) „Szlak 
Piastowski” 
 

Współorganizacja na równych prawach co miasto i 
powiat. 
Współfinansowanie – symboliczne 
Wsparcie merytoryczne – obsługa stoisk przez 
fachowców, czyli osoby na co dzień pracujące w 
Informacji Turystycznej i/lub jako przewodnicy 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT) Współfinansowanie i współorganizacja wspólnej 
prezentacji miasta, powiatu i Szlaku Piastowskiego 
w ramach zbiorczej prezentacji przygotowanej na 
stoisku Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 
prezentowane są równieŜ materiały Powiatu 
Gnieźnieńskiego.  
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Nr projektu  
IV2Bc/ 87 
 
Nazwa projektu  
Zakup i dofinansowanie publikacji p romuj ących Powiat Gnie źnieński oraz materiałów 
promocyjnych  
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 -2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
132 552 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 132 470,16 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu 132 470,16 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
 
W zadaniach niniejszego projektu mieści się zakup, dofinansowanie, ogólnie pojętych materiałów 
promocyjnych takich, jak: ksiąŜki, widokówki, długopisy, torby, foldery, kubki itp. Owe materiały 
funkcjonują głównie jako podstawowy pakiet informacyjno - promocyjny przeznaczony dla osób z 
zewnątrz – wizytujących Powiat Gnieźnieński. Wykorzystywany jest on równieŜ na wszelakich 
imprezach promujących Powiat Gnieźnieński. Tematyka wydawnictw zewnętrznych, jak i materiałów 
zamawianych i dofinansowywanych jest bezpośrednio związana z promocją walorów historycznych, 
krajoznawczych, kulturalnych i inwestycyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego. W przypadku zamawianych 
materiałów wymagane jest zachowanie jednej gamy kolorystycznej zgodnej z identyfikacją wizualną 
Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
 
1 

Zakup publikacji ksi ąŜkowych i folderów promocyjnych:  
Zestaw materiałów promocyjnych powiatu zawiera oprócz własnych publikacji tj. folderów, 
map, przewodników równieŜ publikacje obecne na rynku wydawniczym, wydawcą których 
są inne podmioty. Rokrocznie na rynku pojawia się szereg interesujących pozycji 
ksiąŜkowych, albumów, kalendarzy itp. Na temat walorów powiatu, Gniezna, Szlaku 
Piastowskiego i ogólnie niejednokrotnie całego regionu. W związku z tym w ubiegłym 
roku zakupiono: 

1. Jednorazowe wydanie gazetki pt. Szlak Piastowski – geneza powstania.  
2. Zakup folderów pt. Poczet Władców koronowanych w Gnieźnie. 
3. Zakup ksiąŜki pt. Lednickie serc pamiątki. 
4. Zakup IV wydania zaktualizowanej – Mapy krajoznawczo-samochodowej powiatu 

gnieźnieńskiego. 
5. Zamówienie wykonania aktualnych – Mini atlasów turystycznych powiatu 

gnieźnieńskiego. 
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2 GadŜety i upominki promocyjne:  
1. Wykonanie nadruku – loga powiatu, na 177 sztukach długopisów; umowa z 

dnia 16 grudnia 2009 roku zawarta z gnieźnieńską firmą Elpos; 
2. Wydano kalendarze trójdzielne na rok 2010, w łącznej ilości 350 szt. 

Zgodnych z identyfikacja wizualną Powiatu Gnieźnieńskiego – kalendarze 
zostały jak co roku – rozdysponowane na stany poszczególnych wydziałów 
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, a takŜe zostały przekazane dyrektorom 
poszczególnych wydziałów i jednostek podległych bezpośrednio podległym i 
współpracującym ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie. 

3. Przy współpracy z Firma Edica  S.A z Poznania wydano 300 szt. kalendarzy 
ksiąŜkowych  Leader; jak co roku kalendarze zostały rozdysponowane dla 
wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz 
dyrektorów jednostek podległych; kalendarze zostały zaprojektowane 
zgodnie z identyfikacją wizualną Powiatu.  

4. Zakup 20 szt. Kalendarzy ściennych autorstwa Pana Mirosława 
Skrzypkowskiego. 

5. Zamówienie wykonania dwóch podświetlanych pylonów obrotowych, 
zgodnych z identyfikacja wizualną Powiatu Gnieźnieńskiego; o tematyce – 
adekwatnie: turystycznej i ogólnej. 

6. zlecenie wyprodukowania 400 kg cukierków o smakach: śmietankowym i 
kakaowym, opakowanych w papierki promujące agroturystykę i ogółem 
Powiat Gnieźnieński przeznaczone do celów promocyjnych Powiatu typu: 
targi turystyczne, konferencje, konkursy, szkolne, itp. 

7. Zakup długopisów w dwóch barwach powiatowych : czerwonej i zielonej z 
nadrukiem logo Powiatu Gnieźnieńskiego. 

8. Zakup toreb papierowych z nadrukiem logo Powiatu, całkowicie zgodnym z 
identyfikacją wizualną Powiatu Gnieźnieńskiego. 

9. Przygotowanie oraz wydruk składanki (9-elementowej) widokówek 
promujących najwaŜniejsze atrakcje turystyczne Powiatu. 

10. Wykonanie zestawu gadŜetów promocyjnych z nadrukiem logo Powiatu: 
mini-radia, parasole, kurtki, kubki porcelanowe  

  
3 

Promocja w mediach:  
Jednym z działań promocyjnych powiatu jest reklama w mediach. W ubiegłym roku 
Powiat Gnieźnieński podjął się następujących działań w tym kierunku: 

• Sfinansowanie relacji z zawodów ŜuŜlowych na mocy umowy zawartej 7 maja 
2009 roku pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Telewizją Polską S.A z siedzibą 
w Warszawie Oddział w Poznaniu; 

• Sfinansowanie audycji radiowej Zakończenie lata na antenie stacji Radia Plus  w 
dniach 14-18 września 2009 roku; umowa została zawarta 2 września 2009r. 
z wydawcą Radia Plus Gniezno – Firmą Ad.point sp.z o.o. w Warszawie. 

 
4 

Drugie wydanie ksi ąŜki „Z białym orłem w herbie – gawędy o Gnie źnie” autorstwa 
Edmunda Zdanowskiego 
 
Po raz drugi Starostwo Powiatowe w Gnieźnie uczestniczyło w powyŜszym 
przedsięwzięciu jako wydawca 500 sztuk niniejszego albumu.  
Opracowaniem graficznym zajął się pan Jarosław Gryguć reprezentujący Firmę Plinta z 
Gniezna. 
Zlecone zostało opracowanie specjalnie na potrzeby składu ksiąŜki autorstwa Pana E. 
Zdanowskiego plików w programie InDesign.  
Całość nakładu została wydana przez Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum w 
Gnieźnie. 
Niniejsza ksiąŜka nie jest wydawnictwem komercyjnym. Jej zadanie to promocja walorów 
historycznych Powiatu Gnieźnieńskiego, jako miejsca skąd wywodzi się Polska   
 

 
5 

Sponsoring oraz inne działania promocyjne Powiatu Gn ieźnienskiego:  
1. Zlecenie wykonania plansz tematycznych w związku z wystawą objazdową  pt. 

Wyspa władców Ostrów Lednicki, umowa została zawarta z wykonawcą plansz 
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Firma Copypoint w Gnieźnie, 19 lutego 2009r. 
2. Skomponowanie, wykonanie i nagranie albumu muzycznego zatytułowanego: 

„Wielkopolska Mooza z pierwszej stolicy Polski”, zawierający spot muzyczny 
Powiatu Gnieźnieńskiego pt. „W samym sercu Wielkopolski”  

3. Wykonanie wstępnego logo Powiat Gniezno , w trzech wersjach językowych: 
polskiej, niemieckiej, angielskiej przy współpracy agencji AGRAF  z Poznania. 

4. Zakup naklejki z herbem Powiatu Gnieźnieńskiego. 
5. Zakup taśmy atłasowej przeznaczonej do pakowania nagród i upominków 

Powiatu. 
6. Zakup 10 szt. zdjęć autorstwa Pana Jerzego Andrzejewskiego – profesjonalnego 

fotografika, związanych z tematyka początków państwowości polskiej (zabytki 
piśmiennicze, przedmioty o charakterze sakralnym i świeckim), a takŜe 
dokumentacji fotograficznej związanej z okolicznościowymi imprezami z udziałem 
władz Powiatu Gnieźnieńskiego 

 
 
 
 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Firma Pietruska&Mirkiewicz – Wydawnictwo i 
Bank Geoinformacji sp.z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu; Firma Wdawnicza TUM z Gniezna; 
Biuro Wydawnicze „Artem” z Witkowa;  

 
wykonawcy zadania nr 1 (Publikacje i foldery) 
 

Firma ELPOS z Gniezna; Księgarnia 
Archidiecezjalna w Gnieźnie, Agencja 
Reklamowa Idea Plus w Gnieźnie; Firma ZPUH 
„Zet-Be”; MKK Sp. z o.o. z Golub-Dobrzyń; Pack 
Art. Sp. z o.o. z Przeźmierowa; DDK Edition s.c. 
z Poznania, Edica S.A z Poznania; Lynka Sp. z 
o.o. z Krakowa; Pro Active s.j. z Gdyni; Zakład 
Poligraficzny PAW-Druk Sp.z o.o.z Poznania   

wykonawcy zadania nr 2  
(gadŜety i upominki) 
 

Telewizja Polska S.A z siedzibą w Warszawie 
O/Poznań; Ad.point Sp.z o.o. z siedziba w 
Warszawie – jako główny naczelny wydawca 
Radia Plus Gniezno  

wykonawcy zadania nr 3  
(promocja w mediach) 
 

Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, 
Firma Plinta z Gniezna – repryz. Pan Jarosław 
Gryguć  

wykonawcy zadania nr 4 
(II wydanie ksiązki pana E. Zdanowskiego) 
 

Agencja reklamowo-wydawnicza AGRAF z 
Poznania; Alex Studio z Gniezna; Firma 
Copypoint z Gniezna; Foto-pracownia Jerzego 
Andrzejewskiego 

 
wykonawcy zadania nr 5  
(Sponsoring i pozostałe działania promocyjne) 
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Nr projektu  
IV2Bd/88 
 
Nazwa projektu  
Promocja Powiatu Gnie źnieńskiego w Internecie 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
7.000 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 6.999,96 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu 6.999,96 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Strony internetowe powiatu: www.powiat-gniezno.pl i www.turystyka.powiat-gniezno.pl, słuŜące 
promocji powiatu i będące narzędziem komunikacji, w aktualniej szacie graficznej funkcjonują  
od 2007r. W roku 2009, analogicznie jak w latach 2007-2008, na podstawie umów zawartych 
pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. 
techniczne zarządzanie stroną internetową powiatu oraz portalem turystycznym zostało zlecone 
Agencji. Wszelkie zmiany merytoryczne zgłaszane były przez poszczególne wydziały i jednostki 
starostwa, natomiast piecze nad witryną www.powiat-gniezno.pl sprawował Wydział Gabinet Starosty,  
a nad witryną www.turystyka.powiat-gniezno.pl – Wydział Promocji i Rozwoju. GARG nie był 
upowaŜniony do dokonywania jakichkolwiek zmian na portalu bez pisemnego zlecenia ze starostwa. 
Podobnie rzecz wyglądała z usuwaniem nieaktualnych informacji znajdujących się na stronie. 

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Prowadzenie i zarz ądzanie serwisem informacyjno – reklamowym w postaci strony 

internetowej Powiatu Gnie źnieńskiego: www.powiat-gniezno.pl   
Strona www.powiat-gniezno.pl jest trzecią witryną powiatu. Została ona zmieniona  
pod koniec 2006 roku i od początku 2007 roku funkcjonuje w obecnym wyglądzie. 
Nawiązuje ona do aktualnie funkcjonującej szaty graficznej materiałów promocyjnych 
powiatu. Strona została przygotowana równieŜ w języku angielskim i niemieckim. 
Wizytówki strony są takŜe dostępne w języku rosyjskim, włoskim, hiszpańskim  
i francuskim. Na stronie zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w powiecie 
gnieźnieńskim, Rady i Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, starostwa powiatowego, 
jednostek podległych, powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy, współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz inne, związane z celami i zakresem działalności jednostki. BieŜący, 
merytoryczny nadzór nad witryną sprawuje Wydział Gabinet Starosty. 
Liczba wejść na stronę (luty 2010) – 1.343.450 

2 Prowadzenie i zarz ądzanie serwise m informacyjno – reklamowym w postaci strony 
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internetowej Powiatu Gnie źnieńskiego: www.turystyka.powiat -gniezno.pl   
Strona www.turystyka.powiat-gniezno.pl powstała w 2007 roku. Jej budowa sfinansowana 
była w ramach projektu „Dobre miejsce, królewska tradycja – promocja produktów 
turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego” ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego -   Priorytet I, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.  
Witryna ta odpowiada całkowicie za promowanie sześciu markowych produktów 
turystycznych tj.: Szlaku Piastowskiego, Lednickiego Parku Krajobrazowego, Turystyki 
Pielgrzymkowej, Agroturystyki, Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej i Turystyki Aktywnej.  
Na jej stronach znajdują się równieŜ niezbędne informacje turystyczne,  
tj.: baza gastronomiczna, noclegowa, namiary na PCIT itp. Oprócz nieustannej 
aktualizacji bazy noclegowej i gastronomicznej, na portalu zamieszczane są aktualności  
z Ŝycia turystycznego Powiatu. Ponadto kontynuowana jest współpraca z instytucjami 
bezpośrednio związanymi z turystyką i kulturą m.in. Muzeum Początków Państwa 
Polskiego oraz z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W tym roku zainicjowano 
ponadto kontakt z Ojcem Janem Górą, promując znane w Polsce Pola Lednickie,  
i coroczne spotkania młodzieŜy. Dostępne wersje językowe portalu: polska, angielska, 
niemiecka, hiszpańska, włoska, francuska, rosyjska. BieŜący, merytoryczny nadzór  
nad witryną sprawuje Wydział Promocji i Rozwoju. 
Liczba wejść na stronę (luty 2010) – 295.000 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego 
Sp. z o.o. 

wykonawca 
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Nr projektu  
IV2Be/89 
 
Nazwa projektu  
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
100 000 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 68267,38 

z czego: 
z budŜetu powiatu 68267,38 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

 
Punkt IT w Powiecie powstał wiosną  2001 roku. Do 15 kwietnia PCIT  był jednostką starosta 
podległą Wydziałowi Promocji i Rozwoju.  Od 15 kwietnia do 31 grudnia 2005 roku w wyniku 
otwartego konkursu ofert prowadziła go OT Szlak Piastowski. Jesienią 2005 Zarząd Powiatu 
Gnieźnieńskiego ogłosił ponownie otwarty konkurs ofert na trzy lata tj,; od 1 stycznia 2006 roku do 
31 grudnia 2008 roku. Konkurs ponownie wygrała OT „Szlak Piastowski”.    
Zgodnie z podpisana umową zostały przekazane trzy transze (płatne w ratach kwartalnych): 
W roku 2006: 85.000 zł 
W roku 2007: 80.000 zł 
W roku 2008: 80.000 zł 
Jesienią 2008 roku ogłoszono kolejny otwarty konkurs ofert na prowadzenia PCIT na rok 2009. 
Kwota przeznaczona na prowadzenie zadania wynosiła 100 tys. złotych. Ponownie konkurs wygrała 
OT „Szlak Piastowski”. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 14 stycznia 2009 roku. W 
trakcie realizacji zadania Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski pozyskała środki na 
prowadzenie biura od Miasta Gniezno w wysokości 30 tys. zł. W związku z tym kwota przyznana w 
ramach otwartego konkursu ofert przez Powiat Gnieźnieński została automatycznie zmniejszona do 
70 tys. zł (na podstawie aneksu  z dnia 27 VII 2009 do umowy z dnia 14 stycznia 2009 roku  
pomiędzy OT Szlak Piastowski a Powiatem Gnieźnieńskim).  
Ponownie jesienią 2009 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na prowadzenie PCIT na rok 2010. 
Kwota przeznaczona na realizacje zadnia wynosi 100 000 zł. Konkursu ponownie wygrała OT „Szlak 
Piastowski”.   
W ramach przekazanych środków są opłacani pracownicy Powiatowego Centrum Informacji 
Turystycznej, opłaty związane z utrzymaniem biura (wynajem lokalu, energia elektryczna, telefon, 
Internet, woda itp.)  
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1.2 Opis zadań w ramach projektu 

 
Nr Opis zadania 
1 PoniŜsza tabela obrazuje ilość obsłuŜonych klientów biura Informacji Turystycznej oraz 

liczbę wycieczek zorganizowanych,  które korzystały z naszych usług przewodnickich w 
kolejnych miesiącach roku 2009 w porównaniu z latami 2007 i 2008: 

MIESIĄC 

KLIENCI 
INDYWIDUALNI 

OBSŁUśONE 
WYCIECZKI 

Rok 
2007 

Rok 
2008 

Rok 
2009 

Rok 
2007 

Rok 
2008 

Rok 
2009 

STYCZEŃ 162 171 154 - 1 2 
LUTY 160 152 177 - 2 2 
MARZEC 454 426 421 6 3 2 
KWIECIEŃ 932 908 895 14 16 26 

MAJ 1121 1164 1160 51 66 106 
CZERWIEC 1149 1108 1280 57 51 62 
LIPIEC 1054 996 2500 16 17 24 
SIERPIEŃ 1121 1182 2000 15 17 23 
WRZESIEŃ 313 318 475 57 29 32 
PAŹDZIERNIK 149 118 110 67 30 33 
LISTOPAD 39 37 40 8 8 3 
GRUDZIEŃ 31 36 35 15 10 5 
suma 6685 6616 9247 306 250 321 

 
W 2007 roku punkt Informacji Turystycznej odwiedziło 17 369 klientów, w tym:  

6615 turystów indywidualnych, biuro świadczyło równieŜ usługi przewodnickie dla  283 
wycieczek zorganizowanych. Wynika to z nadnaturalnego przyrostu wycieczek szkolnych 
w tym okresie w 2007 roku, które realizowały program wycieczek patriotycznych 
prowadzony wówczas przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W 2008 roku Powiatowe 
Centrum Informacji Turystycznej obsłuŜyło 15 359 osób, w tym 232 wycieczki i 6543 
turystów indywidualnych.  

W bieŜącym roku PCIT odwiedziło 9 247 turystów indywidualnych i 321 
wycieczek co stanowi łączną liczbę 21 445 osób obsłuŜonych w Powiatowym Centrum 
Informacji Turystycznej. Jak łatwo zauwaŜyć tegoroczny wynik jest swoistym rekordem 
ostatnich lat zarówno pod względem turystów indywidualnych jak i grup 
zorganizowanych. Rekordowym w tym roku okazał się takŜe miesiąc maj w którym to 
biuro obsłuŜyło 106 grup bijąc na głowę poprzednie lata. Świadczy to o stopniowym 
wzroście zainteresowania Gnieznem, Szlakiem Piastowskim i okolicą a takŜe o wysokiej 
jakości usług oferowanej przez nasze biuro. Maj i czerwiec są miesiącami kiedy to 
wycieczki grupowe cieszą się bardzo duŜą popularnością. Kolejnymi popularnymi 
miesiącami są wrzesień i październik kiedy to kończą się wakacje a zaczyna się szkoła. 
Jeśli chodzi o te miesiące to póki co rok 2007 z ówczesnym programem patriotycznym 
był najbogatszy pod względem turystów ale jak moŜna zaobserwować w powyŜszej tabeli 
z roku na rok stopniowo liczba grup we wrześniu i październiku wzrasta – co dobrze 
wróŜy na przyszłość.   

Stwierdzić moŜna ogólną tendencję rosnącą w liczbie osób przybywających do 
Pierwszej Stolicy Polski w latach od 2005 do 2009. Obrazuje to poniŜszy wykres. 
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Obserwując turystów polskich trzeba stwierdzić, Ŝe znaczna część przyjezdnych 

pochodzi z rejonów, w których Gniezno promowane było na imprezach targowych w 
pierwszej połowie roku oraz w latach poprzednich. 
W 2009 roku pracownicy PCIT organizowali stoiska wystawiennicze na targach 
turystycznych we Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Jeleniej Górze, 
Szczecinie, Berlinie i Poznaniu. Współpracujemy takŜe z Muzeum Archeologicznym w 
Biskupinie na zasadzie wymiany materiałów promocyjnych, dzięki czemu foldery o 
naszym regionie trafiły takŜe na kolejne targi w Katowicach, Bydgoszczy i Krakowie – 
gdzie promowało się Muzeum z Biskupina. 

W 2009 nie spadło takŜe zainteresowanie naszym regionem wśród turystów z 
zagranicy. Otrzymano duŜo e-mail’i z prośbą o przesłanie materiałów promocyjnych w 
celu zaplanowania wyjazdu – głównie od turystów ze wschodu ( Sankt Petersburg, 
Moskwa, Wołgograd, Kaliningrad, Rostów, Archangielsk). W lipcu Powiat Gnieźnieński  
odwiedziło dwóch fotoreporterów z Hiszpanii z Madrytu: Alfonso Angel Moyano Crespo 
oraz Juan Jose wyprawa miała na celu przybliŜenie uroków i atrakcji takich państw jak 
Włochy, Niemcy oraz Polska. Motywem przewodnim towarzyszącym wycieczce było 
hasło „Europa z okien pociągu”. Fotoreporterzy podróŜowali po tych krajach by przy 
pomocy aparatu móc przybliŜyć swoim rodakom najciekawsze miejsca pod względem 
historycznym, turystycznym i kulturalnym – finalizując pobyt reportaŜem fotograficznym 
zachęcającym Hiszpanów do odwiedzenia m.in. naszego kraju.  W Gnieźnie przy pomocy 
prezesa Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski odwiedzili katedrę, zobaczyli miasto 
oraz gnieźnieńską kolejkę wąskotorową. 

 
W dniu 23 maja 2009 roku OT „Szlak Piastowski”  był organizatorem I Spływu 

Kajakowego- Szlakiem Wełny.  
 W 2009 roku w Gnieźnie goszczono i oprowadzano grupę polonusów ze 

wschodu, ojców dominikanów, harcerzy czy zagranicznych gości Urzędu Miasta czy 
Starostwa Powiatowego.  

Z racji wzmoŜonej ilości pracy w okresie letnim, biuro od kilku lat regularnie 
przyjmuje do pracy na pół etatu 3 osobę do biura, która pomaga dwójce zatrudnionych na 
stałe pracowników a przy okazji poznaje od wewnątrz pracę i funkcję w Centrum 
Informacji Turystycznej.  

Pracownicy i współpracownicy PCIT oraz zarząd Organizacji Turystycznej „Szlak 
Piastowski” nieustannie stanowią dla wielu osób i instytucji źródło wiedzy i opinii na temat 
turystyki i w związku z tym gościli jako ciało doradcze na wielu spotkaniach dotyczących 
rozwoju turystyki w Gnieźnie, Powiecie Gnieźnieńskim i na Szlaku Piastowskim. W 2009 
roku prezes Bogusław Rzyski występował w kilku programach tematycznych dla 
Polskiego Radia a takŜe dla telewizji – zarówno regionalnej jak i ogólnopolskiej. TakŜe w 
2009 roku w Głosie Wielkopolskim w okresie letnim, weekendami pojawiały się 
propozycje wycieczek jednodniowych po zabytkach Szlaku Piastowskiego i powiatu.  
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W 2009 roku pojawiła się broszura napisana przez regionalistę gnieźnieńskiego: 
Waleriana Występskiego „Szlak Piastowski – geneza powstania”. Ma ona na celu 
przybliŜyć wszystkim zainteresowanym historię i rozwój jednego z największych i 
najsłynniejszych szlaków historyczno turystycznych – broszura dostępna jest w 
Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Gnieźnie.  

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Miasto Gniezno Partycypacja w rocznym utrzymaniu PCIT w 

wysokości 30% kosztów utrzymania Informacji 
Turystycznej (tj. 30.000 zł.) 
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Nr projektu  
IV2Bf/90  
 
Nazwa projektu  
Intensyfikacja współpracy z  powiatami partnerskimi.  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
34 405,00  
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 34 402,31 

z czego: 
z budŜetu powiatu 34 402,31  

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Współpraca zagraniczna to istotny element polityki Powiatu Gnieźnieńskiego, który przyczynia się do 
promocji i rozwoju naszego regionu poza granicami kraju. Nawiązywanie kontaktów zagranicznych z 
innymi państwami sprzyja wspólnemu podejmowaniu nowych inicjatyw na rzecz m.in.: korzystania z 
wcześniej juŜ wypracowanych doświadczeń z zakresu kultury, gospodarki, spraw społecznych, a takŜe 
wspólnej realizacji projektów międzynarodowych, które są współfinansowane z funduszy Unii 
Europejskiej. W ramach realizacji polityki związanej ze współpracą zagraniczną Powiatu 
Gnieźnieńskiego w minionym roku 2009, były podejmowane inicjatywy zmierzające w kierunku 
wzmocnienia kontaktów z państwami, z którymi Powiat Gnieźnieński ma podpisaną oficjalną umowę 
partnerską tj. niemieckim Powiatem Teltow- Flämingi i włoską prowincją Di Forli- Cesena. Z kolei w 
ramach współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z samorządami z Ukrainy, przełomowym momentem 
stało się podpisanie w dniu 12 czerwca 2009 r. partnerskiej umowy o współpracy pomiędzy Powiatem 
Gnieźnieńskim a miastem Browary, w Obwodzie Kijowskim, a takŜe podjęcie uchwały w sprawie: 
podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Rejonem Humańskim, w Obwodzie 
Czerkawskim, która sprecyzowała przyszły kierunek do dalszej współpracy. W roku 2009, kooperacja 
Powiatu Gnieźnieńskiego z jego zagranicznymi partnerami przebiegała prawidłowo i dąŜyła w kierunku 
dalszego rozwoju. Jedynie w przypadku Prowincji Di Forli-Cesena, pomimo zaangaŜowania ze strony 
Powiatu Gnieźnieńskiego, nie odnaleziono wspólnego kierunku do dalszych działań. W kwestii 
współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego naleŜy równieŜ dodać, iŜ działania podejmowane 
przez jego władze w roku 2009 skupiały się równieŜ na poszerzaniu kontaktów z przedstawicielami 
miasta Magdeburg, które zostały juŜ zainicjowane w 2006 roku, w duŜej mierze dzięki wsparciu 
Towarzystwa Miłośników Gniezna i zaangaŜowaniu ze strony Pani Edith Wagener. Natomiast w celu 
nawiązania kontaktów z powiatem z Kraju Związkowego Hesja, w roku 2009, Powiat Gnieźnieński 
nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolskich (SGIPW), a takŜe z 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 
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2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
1 Kontynuacja współpracy z n iemieckim Powiatem Teltow - Fläming.  

PowyŜsze zadanie dotyczy prowadzenia dalszej współpracy pomiędzy Powiatem 
Gnieźnieńskim, a jego niemieckim partnerem Powiatem Teltow- Fläming, z którym Powiat 
Gnieźnieński ma podpisaną partnerską umowę o współpracy. Zgodnie z planem 
kooperacji pomiędzy powiatem Teltow- Fläming a Powiatem Gnieźnieńskim, w roku 2009 
udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia: uczestnictwo przedstawicieli z 
niemieckiego powiatu Teltow- Fläming w rozstrzygnięciu piątej edycji konkursu 
gospodarczego pn. „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla przedsiębiorczości 2007- 2009”, 
udział delegacji z Powiatu Gnieźnieńskiego w ”Tygodniu Gospodarki Powiatu Teltow-
Fläming”, który był poświęcony tematyce odnawialnych źródeł energii, organizację 
doŜynek powiatowo-gminnych, które odbyły się na terenie obu powiatów, a takŜe 
uczestnictwo delegacji z Powiatu Teltow- Fläming w spotkaniu opłatkowym radnych  
z Powiatu Gnieźnieńskiego, które odbyło się 26.XII.2009 r. W planie kooperacji  
z niemieckim powiatem Teltow-Fläming na rok 2009, została ujęta takŜe współpraca 
pomiędzy powiatowymi jednostkami straŜy poŜarnych. W czerwcu 2009 roku, 
przedstawiciele Gnieźnieńskiej Powiatowej StraŜy PoŜarnej brali udział w obchodach 15 
rocznicy Związku Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Ludwigsfelde, w Powiecie Teltow-
Fläming. Natomiast w zakresie kontynuacji współpracy pomiędzy organizacjami osób 
niepełnosprawnych z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatu Teltow- Fläming, w roku 
2009, w obu powiatach, odbyło się szereg imprez i warsztatów z udziałem członków 
S.C.R.K. „Promyk” o. Dębnica oraz przedstawicieli Stowarzyszeń Osób 
Niepełnosprawnych: Dahme i Jüterbog z Powiatu Teltow- Fläming m.in. warsztaty 
fotograficzne pn. „Przenikanie Kultur”, wystawy prac warsztatowych oraz warsztaty 
artystyczne pn. „Ocalić od zapomnienia”. W tej kwestii naleŜy równieŜ zaznaczyć, iŜ w 
roku 2009 minęło 5 lat od nawiązania współpracy pomiędzy w/w organizacjami poŜytku 
publicznego. Z tej okazji, dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego  
w Gnieźnie, 8 członków S.C.R.K. „Promyk” z Gniezna, w dniach od 7 do 10 sierpnia 2009 
r., wzięło udział w obchodach 5 rocznicy współpracy pomiędzy organizacjami osób 
niepełnosprawnych z Powiatu Gnieźnieńskiego i Teltow- Fläming,które odbyły się  
w miejscowości Dahme. Kontynuacja współpracy z niemieckim powiatem Teltow-Fläming 
w roku 2009 odbywała się równieŜ na płaszczyźnie gospodarczej i polegała na wymianie 
doświadczeń pomiędzy Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp.  
Z o.o.(GARG) a Agencją Wspierania Gospodarki w Powiecie Teltow- Fläming 
 (SWFG mbH). Współpraca pomiędzy GARG Sp. z o.o. a SWFG mbH, w minionym roku 
odbywała się poprzez dalsze prowadzenie i uaktualnianie portalów gospodarczych, na 
internetowych stronach: www.gospodarka.powiat-gniezno.pl oraz www.swfg.de. Na w/w 
portalach internetowych znajdują się bazy danych przedsiębiorstw z obu powiatów: 
Gnieźnieńskiego i Teltow- Fläming, które są zainteresowane nawiązaniem kontaktów 
biznesowych. W/w bazy danych przedsiębiorstw z obu powiatów, zainteresowanych 
kooperacją są na bieŜąco uaktualniane przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju 
Gospodarczego Sp. Z o.o. Poza tym przedsięwzięciem współpraca pomiędzy w/w 
agencjami rozwoju regionalnego z zaprzyjaźnionych powiatów polegała równieŜ na 
wymianie doświadczeń w dziedzinie gospodarki, a takŜe w dziedzinie odnawialnych 
źródeł energii m.in. poprzez opracowanie koncepcji dotyczącej nowych moŜliwości 
przystąpienia do projektu międzynarodowego z SWFG mbH, w Powiecie Teltow- 
Fläming. Podsumowując istotę współpracy z partnerem, z Powiatu Teltow- Fläming 
naleŜy stwierdzić, iŜ podąŜa ona w nowych kierunkach i otwiera się na nowe dziedziny. 

2 Współpraca z miastem Browary, w Obwodzie Kijowskim na Ukrainie . 
W 2009 r., oprócz kontynuacji współpracy z niemieckim Powiatem Teltow- Fläming, 
działania władz Powiatu Gnieźnieńskiego dąŜyły takŜe w kierunku oŜywienia wcześniej 
juŜ nawiązanych kontaktów z samorządami z Ukrainy: miastem Browary, w Obwodzie 
Kijowskim oraz Rejonem Humańskim, w Obwodzie Czerkawskim. Celem tych działań, 
które były odpowiedzią na decyzję obecnego Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, 
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odnośnie współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego, było pozyskanie partnera  
z Ukrainy, który poprzez podpisanie oficjalnej umowy o współpracy wyraziłby chęć 
konstruktywnej kooperacji z Powiatem Gnieźnieńskim. W następstwie zawartego 
porozumienia o współpracy w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji, wymiany 
dzieci i młodzieŜy, pomiędzy miastem Browary a Powiatem Gnieźnieńskim, w dniach od 
23 do 27 kwietnia 2009 r., Powiat Gnieźnieński gościł delegacje młodzieŜy wraz  
z dyrektorem Specjalistycznej Szkoły Językowej nr 5 w mieście Browary, Panią Ludmyłę 
Dumienko. Przyjazd delegacji młodzieŜy z miasta Browary wraz z Dyrektorem tamtejszej   
Specjalistycznej Szkoły Językowej nr 5, był doskonałą okazją do nawiązania kontaktów  
w dziedzinie oświaty, co przełoŜyło się na wymierne efekty w postaci jej sformalizowania 
poprzez podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Specjalistyczną Szkołą Językową 
nr 5, w mieście Browary a I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego  
w Gnieźnie, które nastąpiło w dniu 12 czerwca 2009. W celu nawiązania oficjalnej 
współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a miastem Browary, w Obwodzie 
Kijowskim, na Ukrainie, w dniu 19 marca br., podczas XXXII Sesji Rady Powiatu 
Gnieźnieńskiego, radni z Powiatu Gnieźnieńskiego jednogłośnie przyjęli tekst uchwały  
nr XXXII/275/2009, w sprawie: podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim  
a miastem Browary, w Obwodzie Kijowskim, na Ukrainie. Analogiczna uchwała została 
takŜe podjęta przez stronę ukraińską. W wyniku podjętych uchwał, w dniach od 11 do 12 
czerwca br., Powiat Gnieźnieński gościł dwuosobową delegację z miasta Browary  
w osobach: Pani Larysa Vynogradova – Zastępca Mera miasta Browary; Pan Volodymyr 
Schevchuk- Wicedyrektor Departamentu Edukacji w Browarskiej Radzie Miejskiej. 
Głównym celem przyjazdu przedstawicieli z miasta Browary do Powiatu Gnieźnieńskiego 
było podpisanie oficjalnej, partnerskiej umowy o współpracy pomiędzy Powiatem 
Gnieźnieńskim a miastem Browary, w Obwodzie Kijowskim, na Ukrainie, która została 
zawarta w dniu 12 czerwca 2009 r. Podczas pobytu w Powiecie Gnieźnieńskim w 2009 r., 
przedstawiciele delegacji z miasta Browary zapoznali się takŜe z funkcjonowaniem 
największych gospodarstw rolnych w Powiecie Gnieźnieńskim: Grupą Producencką 
Polanie z Kłecka ora z gospodarstwem rolnym w gminie Kiszkowo. Ponadto członkowie 
delegacji z miasta Browary mieli okazję do zapoznania się z funkcjonowaniem 
gnieźnieńskich szpitali i tym samym porównania ukraińskiego i polskiego systemu opieki 
zdrowotnej, a takŜe do poznania walorów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego. 
Natomiast podczas następnej wizyty delegacji z miasta Browary w Powiecie 
Gnieźnieńskim, która miała miejsce we wrześniu 2009 r., Zastępca Mera miasta Browary, 
Pani Larysa Vynogradowa zapoznała się z funkcjonowaniem następujących instytucji  
w powiecie: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Centrum Aktywności 
Społecznej LARGO, Gnieźnieńskim Domem Dziecka, Zespołem Placówek Wsparcia 
Rodziny „Droga do Domu”, w Trzemesznie, Domu Pomocy Społecznej w MielŜynie  
i Świetlicy Środowiskowej „Dzieci z chmur”. Kulminacyjnym punktem wizyty delegacji  
z miasta Browary w Powiecie Gnieźnieńskim był udział zespołu folklorystycznego o 
nazwie „Kalynka” w doŜynkach powiatowo- gminnych, które odbyły się 6 września 2009 r. 
w miejscowości Zdziechowa, w Powiecie Gnieźnieńskim. Z kolei w dniu 7 września br., 
młodzieŜ z w/w folklorystycznego zespołu ludowego wraz ze swoimi opiekunami wzięła 
udział w interaktywnych zajęciach, które odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. W/w warsztaty zostały przeprowadzone przez uczniów 
i nauczycieli I LO im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie i słuŜyły wymianie informacji na 
temat kultury, tradycji oraz waŜnych wydarzeń historycznych w Polsce i na Ukrainie. 

3 Współpraca z Rejonem Huma ńskim, w Obwodzie Czerkawskim, na Ukrainie.   
W wyniku podejmowanych działań ze strony władz Powiatu Gnieźnieńskiego, 
zmierzających do oŜywienia kontaktów z Rejonem Humańskim, w dniach od 17 do 22 
maja 2009 r., na Ukrainie, przebywała delegacja z Powiatu Gnieźnieńskiego, na czele  
z Wicestarostą Gnieźnieńskim, Dariuszem Pilakiem. Podczas pobytu w Rejonie 
Humańskim odbyło się oficjalne spotkanie z przedstawicielami władz Rejonu 
Humańskiego na czele z tamtejszym Starostą Olegiem Trygubenko oraz z Kierownikiem 
Rady Rejonu Humańskiego, Stepanem Mukołowsem. Podczas w/w pobytu w ukraińskim 
rejonie, przedstawiciele Powiatu Gnieźnieńskiego mieli doskonałą okazję do zapoznania 
się z ze sposobem funkcjonowania gospodarstw rolnych: pn. „Humański Kombinat 
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Szklarniany oraz „Berestewiec”. Oprócz wizytacji największych kombinatów rolniczych 
znajdujących się na terenie Rejonu Humańskiego, Przedstawiciele z Powiatu 
Gnieźnieńskiego odbyli równieŜ wizyty w ukraińskich jednostkach oświatowych m.in.:  
w przedszkolu i szkole we wsi Dmytruszki oraz Ośrodku Dydaktyczno-Wychowawczym 
we wsi Tanskie, a takŜe zapoznali się z funkcjonowaniem Centralnego Szpitala 
Rejonowego. Gnieźnieńska delegacja uczestniczyła równieŜ we Mszy Świętej, która była 
sprawowana przez potomka Polaków, a takŜe w spotkaniu z rodakami mieszkającymi  
w Humaniu. Podczas pobytu w Rejonie Humańskim zostały omówione kwestie związane 
z rewizytą władz z Rejonu Humańskiego w Powiecie Gnieźnieńskim, którą wstępnie 
ustalono na wrzesień w 2009 roku. Poczyniono równieŜ uzgodnienia, iŜ we wrześniu 
2009 r., podczas rewizyty przedstawicieli z Rejonu Humańskiego w Powiecie 
Gnieźnieńskim, zostanie podpisana oficjalna umowa o współpracy i partnerstwie 
pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Rejonem Humańskim. W celu podjęcia 
konstruktywnej współpracy z Rejonem Humańskim, w dniu 25 czerwca podczas XXXVIII 
Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego została podjęta uchwała nr XXXVIII/306/2009 i tym 
samym została wyraŜona zgoda w sprawie: podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem 
Gnieźnieńskim a Rejonem Humańskim, w Obwodzie Czerkaskim na Ukrainie. Podjęcie 
niniejszej uchwały, dokładnie sprecyzowało kierunki i zakres współpracy z ukraińskim 
rejonem. Z kolei w piśmie z Rejonu Humańskiego, z dnia 5.10.2009, Nr 1074/01, 
przedstawiciele Powiatu Gnieźnieńskiego zostali poinformowani, iŜ w dniu 18 września, 
2009 r., podczas XXXV Sesji Humańskiej Rady Gminnej, tamtejsi deputowani podjęli 
decyzję wspierającą podpisanie umowy o współpracy z Powiatem Gnieźnieńskim. 
JednakŜe jak to wyraził Przewodniczący Humańskiej Państwowej Administracji, Oleg 
Trygubenko, „z powodu przyczyn obiektywnych,” władze Rejonu Humańskiego poprosiły 
o przesunięcie terminu rewizyty i tym samym terminu podpisania oficjalnej umowy  
o współpracy z Powiatem Gnieźnieńskim na 2010 rok. Dla Rejonu Humańskiego, Powiat 
Gnieźnieński stanie się pierwszym zagranicznym partnerem, z którym samorząd ten 
nawiąŜe współpracę. NaleŜy przy tym dodać, iŜ współpraca z dwoma jednostkami 
samorządowymi na Ukrainie: Miastem Browary i Rejonem Humańskim nie będzie się 
wykluczać, gdyŜ obejmuje ona swoim zakresem nieco inne dziedziny. Oba samorządy są 
zainteresowane nieco innymi płaszczyznami współpracy i są chłonne i otwarte na 
doświadczenia przekazywane im przez Powiat Gnieźnieński. 

4 Kontynuacja kontaktów z władzami miasta Magdeburg.  
Następstwem spotkania pomiędzy władzami Powiatu Gnieźnieńskiego i przedstawicieli 
miasta Magdeburg, które odbyło się w Gnieźnie, w dniu 28 lipca 2008 roku, było 
wystosowanie oficjalnego pisma w imieniu władz Powiatu Gnieźnieńskiego do 
Nadburmistrza Magdeburga. Z uwagi na fakt, iŜ Gniezno i Magdeburg to miasta 
powiązane poprzez postać Św. Wojciecha, w w/w piśmie została wyraŜona chęć podjęcia 
szerszej współpracy pomiędzy Magdeburgiem a Powiatem Gnieźnieńskim. Za cel 
podjęcia współpracy z Magdeburgiem obrano moŜliwości wypromowania Szlaku Św. 
Wojciecha, obejmującego swoim zasięgiem Gniezno, Magdeburg i Pragę. W odpowiedzi 
na w/w pismo, w liście z 16 kwietnia br., Nadburmistrz miasta Magdeburga podziękował 
władzom Powiatu Gnieźnieńskiego za podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia 
wielostronnych polsko-niemieckich kontaktów, a takŜe za dąŜenia, odnalezienia 
wspólnych punktów współpracy pomiędzy Gnieznem a Magdeburgiem.  
Z kolei w dniu 13 lipca br., w Biurze Senatora Piotra Gruszczyńskiego, odbyła się 
konferencja prasowa dotycząca przyjazdu delegacji z Magdeburga do Gniezna, w której 
uczestniczył równieŜ Wicestarosta Gnieźnieński, Dariusz Pilak oraz Prezes Towarzystwa 
Miłośników Gniezna, Jan Wesołowski. Organizacja w/w konferencji było wynikiem działań 
podjętych przez Panią Edith Wagener, która wraz z Chórem Młodszego Seniora  
z Magdeburga, zaaranŜowała program historycznej wycieczki na trasie Gniezno- 
Magdeburg- Praga. W wyniku podejmowanych działań przez Starostwo Powiatowe  
w Gnieźnie, Towarzystwo Miłośników Gniezna oraz Panią Edith Wagener, w dniu 27 lipca 
2009r., w Auli Królewskiej Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie, odbył się 
koncert Regionalnego, Rodzinnego Chóru Młodszego Seniora z Magdeburga oraz 
Zespołu Wokalnego „Retro”, działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. 
Istotnym elementem wizyty delegacji z Magdeburga było zapalenie znicza przy tablicy 
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upamiętniającej śmierć niemieckich obywateli, w tzw. Parku Trzech Kultur w Gnieźnie. 
Chór z Magdeburga gościł w Gnieźnie na zaproszenie Starosty Gnieźnieńskiego oraz 
Towarzystwa Miłośników Gniezna. Patronat honorowy nad koncertem objął senator Piotr 
Gruszczyński. NaleŜy równieŜ w tym względzie dodać, iŜ na w/w koncert w imieniu władz 
Powiatu Gnieźnieńskiego zostało wystosowane zaproszenie do Nadburmistrza 
Magdeburga oraz do Dyrektora Muzeum Historii Kultury w Magdeburgu. JednakŜe w 
piśmie z 9 lipca, prof. Matthias Puhle, dyrektor w/w muzeum poinformował, iŜ z przyczyn 
obiektywnych, w uwagi na przygotowania wystawy z okazji obchodów 800-letniego 
jubileuszu Magdeburskiej Katedry nie będzie mógł przybyć do Gniezna. Obecnie władze 
miasta Magdeburg wyraŜają zainteresowanie nawiązaniem współpracy z Powiatem 
Gnieźnieńskim. 

5 Inne aspekty współpracy zagranicznej Powiatu Gnie źnieńskiego.    
W roku 2009, w ramach realizacji zadań dotyczących współpracy zagranicznej Powiatu 
Gnieźnieńskiego, zostały równieŜ podjęte działania zmierzające w kierunku zainicjowania 
kontaktów z innymi zagranicznymi jednostkami samorządów terytorialnych. W tym celu 
została podjęta współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 
oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski. Z uwagi na fakt, iŜ Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach współpracy zagranicznej 
nawiązał juŜ kontakty i prowadzi oŜywioną wymianę gospodarczą z Krajem Związkowym 
Hesja w Niemczech, a bezpośrednie kontakty pomiędzy gminami i powiatami 
przyczyniają się do usprawnienia funkcjonowania administracji samorządowej 
Województwa Wielkopolskiego, władze Powiatu Gnieźnieńskiego zwróciły się do w/w 
instytucji z prośbą o pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów z wybranym powiatem  
z Hesji, którego przedstawiciele wyraziliby zainteresowanie nawiązaniem konstruktywnej 
współpracy z Powiatem Gnieźnieńskim. W wyniku w/w podejmowanych działań  
z SGIPW oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, podczas 
targów w Hessentag, które odbyły się w dniach 4-15 czerwca 2009 r., w/w instytucje 
zaprezentowały Powiat Gnieźnieński jako potencjalnego kandydata do współpracy 
bilateralnej. 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji projektu w 

całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
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Nr projektu  
IV3Ab/100 
 
Nazwa projektu  
Promocja gospodarcza Powiatu Gnie źnieńskiego w kraju i zagranic ą 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2008-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
9.897 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 9.895,13 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu 9.895,13 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
ZałoŜeniem projektu jest udział Powiatu Gnieźnieńskiego w róŜnego rodzaju imprezach promocyjnych 
adresowanych do potencjalnych inwestorów, zarówno w kraju, jak i poza granicami kraju.  W celu jak 
najbardziej efektywnego wykorzystania wystąpień powiatu na róŜnego rodzaju spotkaniach, 
konferencjach, targach inwestycyjnych, spotkaniach branŜowych itp. konieczne jest posiadanie 
odpowiednich materiałów promocyjnych adresowanych dla inwestorów (zarówno drukowanych,  
jak i na nośnikach cyfrowych) , o wysokim poziomie zawartości merytorycznej. 

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Wydanie folderu promocyjnego o charakterze gospodar czym  

W ramach działań skupiających się wokół promocji gospodarczej Powiatu 
Gnieźnieńskiego w kraju i zagranicą, Wydział Promocji i Rozwoju po raz drugi wydał 
Informator gospodarczy Powiatu Gnieźnieńskiego. Stanowi on uzupełnienie powiatowego 
portalu gospodarczego, a więc zadania realizowanego w ramach PRL III1Ac/68. Zgodnie 
w umową zawartą w dniu 1 kwietnia 2009 roku, projekt graficzny publikacji, tłumaczenie  
z języka polskiego na język angielski, przygotowanie do druku oraz wydruk folderu 
zostały zlecone wydawnictwu „LIBRO” z siedziba w Poznaniu. 
Wydany materiał stanowi kompendium wiedzy o powiecie gnieźnieńskim  
w następujących obszarach: potencjał intelektualny, rynek pracy, podmioty gospodarcze, 
lokalne instytucje otoczenia biznesu, polityka podatkowa. PoniewaŜ głównym adresatem 
zawartych w nim treści są inwestorzy, został on przekazany do instytucji i organizacji, 
których głównym celem lub jednym z elementów prowadzonej działalności jest promocja  
i obsługa inwestycji, m.in. do: Polskiej Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 
wielkopolskich Centrów Obsługi Inwestora oraz izb przemysłowo - handlowych, 
powiatowego Centrum Obsługi Inwestora, biur obrotu/pośrednictwa nieruchomościami. 
Ponadto, w związku z udziałem Powiatu, w charakterze współuczestnika stoiska,  
w Międzynarodowych Targach Nieruchomości o Przeznaczeniu Gospodarczym EXPO 
REAL odbywających się w Monachium w dniach 5 – 7 październik 2009 roku był on,  
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obok prezentacji multimedialnej powiatu gnieźnieńskiego i miasta Gniezna na płytach CD 
zawierającej m.in. oferty inwestycyjne, rozpowszechnianym podczas imprezy materiałem. 
Wersja językowa – angielska, nadkład – 1.000 sztuk 

2 Zakup płyt CD z indywidualnym nadrukiem w raz z etui  
W związku z udziałem Powiatu Gnieźnieńskiego w Międzynarodowych Targach 
Nieruchomości o Przeznaczeniu Gospodarczym EXPO REAL odbywających się  
w Monachium w dniach 5 – 7 październik 2009 roku i koniecznością przygotowania 
materiałów promocyjnych przeznaczonych do rozpowszechniania podczas ww. imprezy 
dokonano, u firmy FOTON z siedzibą w Kaliszu, zakupu 200 płyt CD z indywidualnym 
nadrukiem wraz z etui. Na zakupionych płytach zostały następnie nagrane: anglojęzyczna 
prezentacja multimedialna ukazująca atuty inwestycyjne Powiatu Gnieźnieńskiego  
oraz oferty inwestycyjne gmin typu greenfield i brownfield. 

3 Udział w Mi ędzynarodowych Targach Nieruchomo ści o Przeznaczeniu 
Gospodarczym EXPO REAL 
Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 7 lipca 2009 roku pomiędzy Powiatem 
Gnieźnieńskim a Miastem Gniezno, oba samorządy wspólnie promowały się  
na Międzynarodowych Targach Nieruchomości o Przeznaczeniu Gospodarczym EXPO 
REAL w Monachium odbywających się w dniach 5 – 7 październik 2009r. Była to juŜ XII 
edycja jednej z najbardziej prestiŜowych imprez wystawienniczych branŜy inwestycyjnej 
w Europie, przyciągającej inwestorów, bankowców deweloperów i samorządy lokalne.  
Z roku na rok zwiększa się liczba polskich wystawców i polskich stoisk, rośnie liczba 
indywidualnych wystawców (co dotyczy głównie samorządów). W omawianej edycji 
uczestniczyło prawie 35.000 osób, w tym ponad 21.000 zwiedzających oraz prawie 
15.000 przedstawicieli wystawców z 73 krajów. Na targach swoje oferty zaprezentowało 
1.580 wystawców z 34 krajów.  
W 2009 roku, na 15 stoiskach Polskę reprezentowało 50 wystawców, z czego prawie  
40 to reprezentanci samorządów m.in. Warszawy, Krakowa, Katowic, Gdańska, Sopotu, 
Poznania, Szczecina, Rybnika oraz regionów Warmińsko- Mazurskiego, Dolnego Śląska, 
Kujawsko-Pomorskiego, Podlaskiego, Metropolia Silesia, Województwo Śląskie. 
Prezentowali oni swoje oferty głównie na stoiskach indywidualnych i regionalnych. Oferta 
Powiatu Gnieźnieńskiego i Miasto Gniezna była prezentowana razem z ofertami miast: 
Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Lublin i Zabrze, na indywidualnym stoisku 
o powierzchni 28m2 zorganizowanym przez Związek Miast Polskich. Podczas imprezy 
rozpowszechniane były materiały, w angielskiej wersji językowej, promujące powiat  
i miasto pod kątem gospodarczo – inwestycyjnym: Informator gospodarczy Powiatu 
Gnieźnieńskiego oraz prezentacja multimedialna powiatu gnieźnieńskiego i miasta 
Gniezna na płytach CD zawierająca m.in. oferty inwestycyjne. Materiały dostępne  
na stoisku zostały równieŜ, w celach promocyjnych, przekazane do Konsulatu 
Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium. 
Oferty miast obecnych na targach były bardzo róŜnorodne. Dotyczyły one zarówno 
zagospodarowania terenów pod produkcję i przemysł (tereny w znacznej części połoŜone 
w Specjalnych Strefach Ekonomicznych), budownictwa mieszkaniowego, budowy hoteli, 
jak równieŜ rekreacji, (budowa Aqua Parków). Pojawiły się teŜ projekty przebudowy 
dworców PKP, na które poszukiwali inwestorów przedstawiciele Sopotu i Zabrza. 
Podczas targów przedstawiciele miast odbywali równieŜ liczne spotkania, a takŜe 
skorzystali z oferty konferencji i seminariów. 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Wydawnictwo „LIBRO” wykonawca zadania nr 1 
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Firma „FOTON”  wykonawca zadania nr 2 

 
Urząd Miejski w Gnieźnie  współrealizacja i współfinansowanie zadania nr 3 

 
 

 

 

Nr projektu  
IV3Ac/104 
 
Nazwa projektu  
Centrum Obsługi Inwestora (COI) 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2008-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budŜetu powiatu w roku 2009 
18.000 zł 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2009 
Ogółem 18.000 zł 

z czego: 
z budŜetu powiatu 18.000 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
W roku 2009, analogicznie jak w 2008, i zgodnie z umową zawartą dniu 2 stycznia 2009 roku, 
pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., 
projekt „Centrum Obsługi Inwestora” był współrealizowany i współfinansowany przez ww. podmioty,  
a siedziba COI była zlokalizowana w zasobach lokalowych GARG. 
Misją COI przy GARG Sp. z o.o. jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju nowoczesnej  
i konkurencyjnej gospodarki Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez wsparcie napływu inwestycji 
zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji zagranicznych. Natomiast głównym celem 
funkcjonowania COI jest profesjonalna obsługa inwestorów zewnętrznych skutkująca inwestycjami 
bezpośrednimi w Powiecie Gnieźnieńskim, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz transferem nowych 
standardów organizacyjnych i technologicznych. COI to miejsce pierwszego kontaktu  
dla zainteresowanych procesem inwestycyjnym w Powiecie Gnieźnieńskim, w którym zapewnione  
jest profesjonalne doradztwo i wsparcie dla przedsiębiorców i innych organizacji zainteresowanych 
inwestycjami bezpośrednimi bądź podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć gospodarczych  
w Powiecie Gnieźnieńskim. 
Zgodnie z zapisami zawartej umowy, do głównych zadań COI naleŜało: 

� tworzenie i bieŜące aktualizowanie ofert inwestycyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego, typu 
greenfield (nieruchomości niezabudowane) i brownfield (nieruchomości zabudowane / hale 
produkcyjne) we współpracy z: gminami znajdującymi sie na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, 
osobami fizycznymi i osobami prawnymi, 

� udostępnianie szczegółowych informacji o terenach i obiektach pod inwestycje oraz  
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o administracyjno-prawnych aspektach inwestowania w Powiecie Gnieźnieńskim, 
� kompleksowa obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych, zainteresowanych podjęciem 

działalności gospodarczej na terenie powiatu, 
� pozyskiwanie wszelkich informacji mogących mieć wpływ na promocje lub klimat inwestycyjny 

powiatu, w szczególności o: bezpośrednich inwestycjach zagranicznych znajdujących się  
w trakcie realizacji lub zrealizowanych, planach ekspansji zagranicznych inwestorów  
z powiatu, 

� monitorowanie stanu inwestycji w powiecie, 
� wspieranie małych i średnich przedsiębiorców w nawiązywaniu kontaktów z partnerami 

zagranicznymi. 
Centrum Obsługi Inwestora, któremu została poświęcona jedna z zakładek portalu gospodarczego, 
współtworzy i współnadzoruje dział Oferty Inwestycyjne w ramach witryny: www.gospodarka.powiat-
gniezno.pl (PRL III1Ac/68). 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Tworzenie i bie Ŝące aktualizowanie ofert inwestycyjnych Powiatu Gnie źnieńskiego 

przy współpracy z: gminami znajduj ącymi si ę na terenie powiatu gnie źnieńskiego, 
osobami fizycznymi i osobami prawnymi 
Od początku swego funkcjonowania, COI nawiązuje i utrzymuje kontakty podmiotami 
zainteresowanymi promocją i obsługą inwestycji. Na podstawie pozyskiwanych informacji 
tworzone były nowe oferty i aktualizowane juŜ istniejące w bazie terenów inwestycyjnych 
Powiatu Gnieźnieńskiego. Oferty inwestycyjne typu greenfield (nieruchomości 
niezabudowane) i brownfield (nieruchomości zabudowane / hale produkcyjne) były 
przygotowywane na specjalnych formularzach zawierających informacje charakteryzujące 
nieruchomości (m.in.: połoŜenie, powierzchnia, cena, właściciele, obecne uŜytkowanie  
i przeznaczenie, dostępność komunikacyjna, ograniczenia i przeszkody ekologiczne, 
istniejące budynki i ograniczenia budowlane, istniejąca infrastruktura). Według stanu  
na koniec grudnia 2009r. w bazie było 25 ofert: 22 typu greenfield i 3 typu brownfield: 

� na obszarze miasta Gniezna – 6 ofert inwestycyjnych terenu, 1 oferta 
nieruchomości, 

� na obszarze gminy Gniezno – 3 oferty inwestycyjne terenu, 
� na obszarze gminy Trzemeszno – 5 ofert inwestycyjnych terenu, 
� na obszarze gminy Witkowo – 2 oferty inwestycyjne terenu, 1 oferta 

nieruchomości, 
� na obszarze gminy Niechanowo – 1 oferta inwestycyjna terenu, 
� na obszarze gminy Czerniejewo – 1 oferta inwestycyjna terenu, 
� na obszarze gminy Kiszkowo – 3 oferty inwestycyjne terenu, 
� na obszarze gminy Mieleszyn – 1 oferta inwestycyjna terenu, 1 oferta 

nieruchomości 
Wymienione powyŜej tereny zajmują łącznie powierzchnię ok. 189 ha, z której ok. 75% 
jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, i są 
przeznaczone pod: aktywizację gospodarczą, usługi, w tym turystyczne, oraz zabudowę 
mieszkaniową i letniskową. 

2 Inne działania na rzecz promocji gospodarczej Powia tu Gnie źnieńskiego  
1. Gromadzenie i udostępnianie, zgłaszającym się do COI podmiotom, informacji  

o sytuacji społeczno – gospodarczej Powiatu Gnieźnieńskiego (o terenach  
i obiektach pod inwestycje, administracyjno – prawnych aspektach inwestowania 
w powiecie gnieźnieńskim, danych statystycznych, itp.), oraz jednostkom 
samorządu terytorialnego i przedsiębiorcom o moŜliwości uzyskania wsparcia 
finansowego ze środków unijnych, m.in.: w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. 

2. Wsparcie w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych 
rozpowszechnianych podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości  
o Przeznaczeniu Gospodarczym EXPO REAL w Monachium odbywających się  
w dniach 5 – 7 październik 2009 roku 
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3. Przygotowanie formularzy opisujących tereny / obiekty stanowiące ofertę 
inwestycyjną Powiatu Gnieźnieńskiego w celu zamieszczenia  
ich w Elektronicznej Bazie Ofert Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego, 
w związku z rozpoczęciem realizacji projektu kluczowego: „Kompleksowa 
promocja gospodarki i inwestycji województwa wielkopolskiego” w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, 
Priorytet I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.5 „Promocja 
regionalnej gospodarki” 

4. Podjęcie działań w celu nawiązania bliŜszej współpracy z Polską Agencją 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Regionalnym Centrum Obsługi 
Inwestora działającym przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,  
m.in. poprzez udział w Wielkopolskim Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej  
w śerkowie w dniach 1-2 grudnia 2009 roku 

 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemoŜności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

Główną barierą realizacji projektu jest w dalszym ciągu zbyt mała świadomość, przede wszystkim 
gmin z terenu powiatu (w szczególności dot. Łubowa i Kłecka), co do idei funkcjonowania 
powiatowego COI, czyli udzielania wsparcia w zakresie promocji i obsługi inwestycji. 
 
2.4 Inne instytucje zaangaŜowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Gnieźnieńska Agencja rozwoju Gospodarczego 
Sp. z o.o. 

współrealizacja i współfinansowanie 
przedsięwzięcia 

 
III. Załączniki  
 

Załącznik nr 8 Baza ofert inwestycyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego 
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Spis zał ączników: 

 

1. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w Powiecie Gnieźnieńskim w I 
połowie 2009 roku (projekt nr I2Cd/10) 

2. Sprawozdanie z realizacji projektu – CAS LARGO (projekt nr II1Ba/37) 
3. Analiza rzeczowo -finansowa planu wydatków CAS LARGO na rok 2009 (projekt nr 

II1Ba/37) 
4. Zestawienie wszystkich dotacji składających się na wykonanie zadania w ramach 

projektu nr II6Aa/60 w 2009 roku. 
5. Zestawienie wszystkich dotacji składających się na wykonanie zadania w ramach 

projektu II6Aa/61 w 2008 roku. 
6. Laureaci konkursu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-

2009” (projekt nr III2Aa/70) 
7. Zestawienie wszystkich dotacji składających się na wykonanie zadania w ramach 

projektu nr IV1Aa/79 w 2009 roku 
8. Baza ofert inwestycyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego (projekt nr IV3Ac/104) 
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Załącznik nr 1: 
 

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH 
W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM W  I POŁOWIE 2009 ROKU (projekt nr I2Cd/10) 

 
Wstęp 

 
          Zgodnie  z  ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia   2004 
roku,   (Art.9, ust.1, pkt 9 ustawy)    zadaniem   samorządu  powiatu w zakresie polityki rynku pracy 
jest opracowanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych  
i nadwyŜkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy.  
           Monitoring   opisuje  rzeczywistość  lokalnego  rynku  pracy  oraz  pozwala  na formułowanie 
ocen i wniosków dla systemu kształcenia zawodowego, szkolenia bezrobotnych, pośrednictwa i 
poradnictwa zawodowego oraz opracowywania lokalnych projektów wsparcia, szczególnie dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 
Do szczegółowych zadań  monitoringu naleŜą: 

• określenie kierunków i natęŜenia zmian zachodzących w strukturze 
zawodowo - kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy 

• określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniających większą 
efektywność organizowanych szkoleń 

• usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i 
nadwyŜkowych 

• usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy 
na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie osób kończących szkoły 

• ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych 
• bieŜąca korekta struktury i treści kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych. 

W związku z powyŜszym Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie  kolejny raz prezentuje sytuację 
na rynku pracy w powiecie gnieźnieńskim, w postaci opracowania pod nazwą Monitoring zawodów 
deficytowych i nadwyŜkowych. 

Do przygotowania półrocznego raportu posłuŜyły dane zgromadzone w Powiatowym Urzędzie 
Pracy dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłaszane ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Zawodów 
i Specjalności. Raport ten stanowi diagnozę sytuacji na rynku pracy w  I półroczu 2009 roku.  

Przedstawiony raport zawiera: 
• analizę rynku pracy według  zawodów, które reprezentują osoby bezrobotne zarejestrowane w 

gnieźnieńskim urzędzie pracy 
• analizę ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Gnieźnie 
• analizę rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych  

i nadwyŜkowych 
 
 

I. Struktura bezrobocia według zawodów reprezentowa nych przez osoby bezrobotne 
zarejestrowane w Powiatowym Urz ędzie Pracy w Gnie źnie 

 
        Wzorem lat poprzednich przedstawiamy dane statystyczne dotyczące zawodów 
reprezentowanych przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie 
w końcu I półrocza 2009 roku. 
 
Tabela1. Bezrobotni wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim 
Stan na koniec I półrocza 2009 roku ( 30 zawodów najliczniej reprezentowanych przez osoby 
bezrobotne) 

L.p. 
Kod 
zawodu Nazwa zawodu 

Bezrobotni 
ogółem 

Bezrobotne 
kobiety 

Bezrobotni 
powyŜej 12 m-
cy-razem 

Bezrobotni 
powyŜej 12 m-
cy-kobiety 

  Ogółem 5581 3261 1251 855 
1. "000000" Bez zawodu 1612 971 293 202 
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2. "522107" Sprzedawca 423 380 149 131 
3. "743304" Krawiec 268 268 43 43 

4. "341902" 

Asystent 
ekonomiczny 
[zawód szkolny: 
Technik 
ekonomista] 155 131 23 22 

5. "744304" 
Obuwnik 
przemysłowy 143 127 57 54 

6. "722204" Ślusarz 114 1 22 1 
7. "512201" Kucharz 102 78 25 25 
8. "743604" Szwaczka 85 85 37 37 

9. "341501" 

Handlowiec 
[zawód szkolny: 
Technik 
handlowiec] 82 67 2 2 

10. "244104" Pedagog 80 72 7 7 

11. "723105" 

Mechanik 
samochodów 
osobowych 79 0 7 0 

12. "241102" Ekonomista  78 63 18 16 
13. "321208" Technik rolnik 66 39 8 6 
14. "712102" Murarz 61 0 13 0 

15. "241912" 

Specjalista do 
spraw marketingu 
i handlu 
[sprzedaŜy] 59 37 6 4 

16. "723106" 

Mechanik 
pojazdów 
samochodowych 59 0 11 0 

17. "724201" 

Elektromonter 
[elektryk] 
zakładowy 57 0 10 0 

18. "722304" Tokarz 53 1 13 1 
19. "311502" Technik mechanik 52 1 11 1 

20. "514102" 

Fryzjer [zawody 
szkolne: Fryzjer, 
Technik usług 
fryzjerskich] 52 50 10 9 

21. "742204" Stolarz 52 4 9 2 

22. "311913" 

Technik 
technologii 
odzieŜy 50 50 3 3 

23. "641101" 

Rolnik pracujący 
na własne 
potrzeby 50 34 11 9 

24. "321402" 

Technik Ŝywienia i 
gospodarstwa 
domowego 49 34 6 5 

25. "419101" 

Pracownik 
biurowy [Zawód 
szkolny: Technik 
prac biurowych] 46 41 23 21 

26. "714103" Malarz – tapeciarz 46 0 4 0 
27. "341903" Organizator 45 37 5 5 
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agrobiznesu 
[zawód szkolny: 
Technik 
agrobiznesu] 

28. "741203" Piekarz 41 4 3 1 

29. "311204" 
Technik 
budownictwa 37 7 4 3 

30. "713604" 

Monter instalacji 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych 37 0 9 0 

 
 
        W końcu I półrocza 2009 roku w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie zarejestrowanych 
było 5581 osób, w tym 3261 kobiet.  

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku odnotowano wzrost liczby osób 
bezrobotnych. Struktura zawodowa  osób zarejestrowanych nie uległa znaczącej zmianie.  Nadal 
najwięcej osób bezrobotnych (w tym długotrwale) to osoby bez zawodu Pozostałe grupy to m.in: 
krawcowe, technicy ekonomiści, obuwnicy, sprzedawcy. 

Natomiast największą osoby grupę zawodową stanowiły osoby posiadające zawód 
sprzedawca, jednak zdecydowanie mniejszą niŜ w I półroczu 2008 roku.  

Pewną nowością jest fakt, Ŝe w końcu I półrocza 2009 roku w rejestrze pozostawało znacznie 
więcej osób reprezentujących zawód krawcowa i technik technologii odzieŜy. MoŜe to wynikać z 
aktualnej kondycji tej branŜy na rynku.  

PowyŜsze zestawienie dotyczy sytuacji na rynku pracy tylko z dnia 30 czerwca 2009 roku.  
W tym momencie warto zaprezentować dane na temat tego z jakim zawodem najczęściej 

rejestrowały się osoby w ciągu całego okresu sprawozdawczego tj. od 02 stycznia do 30 czerwca 
2009 roku. 

  
Struktura napływu bezrobotnych według zawodów w pow iecie  gnie źnieńskim  

w  I połowie 2009 roku 
 

Tabela 2. Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie gnieźnieńskim w I półroczu 2009 roku. 

L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu 

Bezrobotni 
ogółem 
I półrocze 
2009 roku  Kobiety 

 
 
 
 
Bezrobotni 
ogółem 
I półrocze 
2008 roku 

 
 
 
 
 
 
 
Kobiety 

  Ogółem 5333 2760 
 

3820 
 

2150 

1. "000000" Bez zawodu 1604 854 
 

1158 
 

673 

2. "522107" Sprzedawca 323 278 
 

343 
 

307 

3. "743304" Krawiec 256 256 
 

109 
 

108 

4. "341902" 

Asystent ekonomiczny 
[zawód szkolny: 
Technik ekonomista] 181 142 

 
 
 

114 

 
 
 

94 

5. "341501" 

Handlowiec [zawód 
szkolny: Technik 
handlowiec] 118 81 

 
 

60 

 
 

54 
6. "744304" Obuwnik przemysłowy 106 87   
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55 49 

7. "512201" Kucharz 105 71 
 

78 
 

56 

8. "722204" Ślusarz 102 0 
 

65 
 

1 

9. "244104" Pedagog 94 81 
 

54 
 

44 

10. "723105" 

Mechanik 
samochodów 
osobowych 91 0 

 
 

40 

 
 

0 

11. "321402" 

Technik Ŝywienia i 
gospodarstwa 
domowego 73 38 

 
 

33 

 
 

19 

12. "311502" Technik mechanik 67 2 
 

27 
 

1 

13. "321208" Technik rolnik 66 36 
 

32 
 

21 

14. "742204" Stolarz 64 1 
 

36 
 

1 

15. "514102" 

Fryzjer [zawody 
szkolne: Fryzjer, 
Technik usług 
fryzjerskich] 63 61 

 
 
 

44 

 
 
 

40 

16. "712102" Murarz 62 0 
 

40 
 

0 

17. "723106" 
Mechanik pojazdów 
samochodowych 62 0 

 
40 

 
0 

18. "241912" 

Specjalista do spraw 
marketingu i handlu 
[sprzedaŜy] 58 38 

 
 

42 

 
 

29 

19. "743604" Szwaczka 58 58 
 

54 
 

54 

20. "241102" Ekonomista  57 46 
 

29 
 

25 

21. "311913" 
Technik technologii 
odzieŜy 55 55 

 
17 

 
15 

22. "722304" Tokarz 54 1 
 

31 
 

3 

23. "741203" Piekarz 54 6 
 

31 
 

4 

24. "714103" Malarz – tapeciarz 53 0 
 

33 
 

0 

25. "724201" 
Elektromonter 
[elektryk] zakładowy 53 1 

 
38 

 
3 

26. "311204" Technik budownictwa 48 7 
 

23 
 

5 

27. "341903" 

Organizator 
agrobiznesu [zawód 
szkolny: Technik 
agrobiznesu] 44 35 

 
 
 

40 

 
 
 

35 

28. "714101" Malarz budowlany 42 0 
 

34 
 

0 

29. "713604" 

Monter instalacji 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych 40 0 

 
 

13 

 
 

0 
30. "419101" Pracownik biurowy 39 19   
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[Zawód szkolny: 
Technik prac 
biurowych] 

 
 

22 

 
 

20 
 
 
           Podobnie jak w latach poprzednich zawodem, w którym zarejestrowało się najwięcej osób był 
sprzedawca. Jednak w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku, w obecnym okresie 
sprawozdawczym zarejestrowało się mniej osób.  Jest to bardzo ciekawa sytuacja, zwłaszcza, Ŝe w 
przypadku pozostałych zawodów odnotowano więcej osób rejestrujących się w ciągu I półrocza tego 
roku niŜ w roku poprzednim. Wzrosła równieŜ ogólna liczba osób bezrobotnych. 

W I półroczu odnotowano teŜ wyraźną, niekorzystną zmianę w dominujących na terenie 
powiatu branŜach przemysłowych. Do urzędu zgłosiło się  o kilkadziesiąt osób więcej (niŜ w ubiegłym 
roku) posiadających zawody: krawiec (147 osób), obuwnik przemysłowy (55 osób), ślusarz (37 osób), 
technik mechanik ( 30 osób). 

Warto  równieŜ przypomnieć, Ŝe podobnie jak w poprzednich latach napływ osób 
bezrobotnych w poszczególnych zawodach mógł wynikać z “powrotu” do rejestru osób kończących 
staŜe, przygotowania zawodowe, szkolenia, rotacją pracowników w zakładach pracy, rejestracją 
absolwentów kończących naukę w szkołach. 

W I półroczu 2009 roku do Powiatowego Urzędu Pracy zgłosiło się o 40 osób więcej 
legitymujących się zawodem pedagoga niŜ w analogicznym okresie ubiegłego roku. MoŜe to wynikać 
ze specyfiki kształcenia w gnieźnieńskich szkołach wyŜszych. 

Wśród osób rejestrujących się w podanym okresie grupą dominującą były kobiety oraz osoby 
bez zawodu wyuczonego. 
 

II. Analiza ofert pracy według zawodów  
        W tej części opracowania przedstawiona zostanie analiza ofert pracy (w tym staŜu i 
przygotowania zawodowego), które zgłaszane były przez pracodawców w I polowie 2009  roku.  

Na analizę składają się: oferty pracy według zawodów w  I połowie 2009 roku oraz oferty pracy  
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  
 
 

Oferty pracy według zawodów w  I połowie 2009 roku  
 

       W powyŜszym okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pozyskał 2650 
oferty pracy (w tym staŜu i przygotowania zawodowego).  
 
 
Tabela 3. Oferty pracy wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim w I połowie 2009  roku oraz oferty 
pracy zgłoszone w I połowie 2008 roku. 

Lp Kod zawodu Nazwa zawodu 

Oferty pracy 
zgłoszone w I-
półroczu 2009 

Oferty pracy 
zgłoszone w I-
półroczu 2008 

  Ogółem 2650 2378 
1. "522107" Sprzedawca 345 302 

2. "419101" 
Pracownik biurowy [Zawód 
szkolny: Technik prac biurowych] 237 214 

3. "914103" Robotnik gospodarczy 161 71 

4. "932104" 
Robotnik pomocniczy w przemyśle 
przetwórczym 115 153 

5. "932103" Pakowacz 107 49 
6. "931301" Robotnik budowlany 105 67 
7. "743304" Krawiec 88 45 

8. "341503" 
Przedstawiciel handlowy 
[przedstawiciel regionalny] 77 41 

9. "712102" Murarz 60 58 
10. "343101" Pracownik administracyjny [zawód 54 29 
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szkolny: Technik administracji] 

11. "413103" Magazynier 54 40 
12. "931203" Robotnik drogowy 39 41 
13. "341504" Telemarketer  33 7 

14. "514102" 
Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, 
Technik usług fryzjerskich] 33 25 

15. "913207" Sprzątaczka 33 57 

16. "515902" 

Pracownik ochrony mienia i osób 
[zawód szkolny: Technik ochrony 
fizycznej osób i mienia] 32 30 

17. "742204" Stolarz 31 11 
18. "512201" Kucharz 30 59 
19. "712204" Zbrojarz 30 2 
20. "713302" Tynkarz 27 5 
21. "743702" Tapicer 25 5 
22. "000000" Bez zawodu 23 1 
23. "713101" Dekarz 23 34 
24. "832101" Kierowca samochodu osobowego 23 22 
25. "913204" Pomoc kuchenna 23 17 
26. "343201" Księgowy [samodzielny] 21 18 
27. "341201" Agent ubezpieczeniowy 19 0 
28. "933104" Robotnik magazynowy 19 4 
29. "512302" Kelner 18 47 
30. "724201" Elektromonter [elektryk] zakładowy 18 16 

 
 

Ze względu na obszerność opracowania przedstawiamy zawody, w których pośrednicy pracy 
pozyskali najwięcej ofert. Jak widać pracodawcy poszukiwali przez Urząd Pracy pracowników do 
pracy fizycznej, która nie wymagała szczególnych kwalifikacji zawodowych lub rzemieślników. 

W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła ilość ofert pracy w większości wymienionych 
zawodów. DuŜa róŜnica w ofertach pracy w porównaniu z ubiegłym rokiem dotyczyła takich zawodów 
jak: robotnik gospodarczy, pakowacz, robotnik budowlany, telemarketer, zbrojarz, tynkarz, tapicer, 
robotnik magazynowy.  

Natomiast zmniejszyła się liczba ofert w takich zawodach jak: robotnik pomocniczy w 
przemyśle przetwórczym, sprzątaczka, kucharz, dekarz, kelner. 

DuŜa  ilość ofert pracy zgłoszonych w niektórych zawodach mogła wynikać   z  duŜego  
zainteresowania   pracodawców  przyjęciem  osób  bezrobotnych na staŜe lub przygotowania 
zawodowe.  

Na taką strukturę ofert pracy w PUP wpływa wiele czynników. Nie wszystkie oferty pracy są 
zgłaszane przez pracodawców do Urzędu. Wykorzystują oni własne metody poszukiwania 
pracowników. Czasami te same oferty mogą być zgłaszane kilkakrotnie do PUP z uwagi na rotację 
pracowników w danym zakładzie pracy, małą atrakcyjność (z punktu widzenia osoby bezrobotnej), 
warunków pracy u danego pracodawcy, braku w rejestrze lub na rynku pracy osób posiadających 
potrzebne kwalifikacje  lub umiejętności, zbyt wysokie wymagania pracodawców w stosunku do 
kandydatów. 

Nowością jest to, Ŝe zmniejszyła się liczba ofert w branŜy odzieŜowej i obuwniczej w stosunku 
do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przykładowo w ubiegłym roku zgłoszono 76 ofert pracy w 
zawodzie szwaczka, a w I półroczu 2009 roku zaledwie 18 ofert. 
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Oferty pracy według Polskiej Klasyfikacji działalno ści (PKD) 
 

       Polska Klasyfikacja Działalno ści  (PKD) - jest umownie przyjętym, hierarchicznie 
usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno gospodarczej, jakie realizują 
jednostki (podmioty gospodarcze). 
 
 
Tabela 4. przedstawia sytuację osób bezrobotnych wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy 
oraz oferty pracy w powiecie gnieźnieńskim w I połowie 2009 roku. 
 
 
Tabela 4. Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie 
gnieźnieńskim w I połowie 2009 roku. 

Sekcja PKD 

Bezrobotni 
zarejestrowani w 
I-półroczu 

Bezrobotni stan 
w końcu I-
półrocza 

Oferty pracy 
zgłoszone w I-
półroczu 

Oferty pracy 
stan w 
końcu I-
półrocza 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 180 419 101 12 
Górnictwo i wydobywanie 0 0 1 0 
Przetwórstwo przemysłowe  1159 756 193 8 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, parę  
wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych 54 428 164 6 
Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z 
rekultywacją 2 5 28 0 
Budownictwo 625 461 318 20 
Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając 
motocykle 659 708 472 132 
Działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 73 61 80 8 
Transport i gospodarka 
magazynowa 112 93 82 6 
Informacja i komunikacja 4 5 32 3 
Działalność  finansowa i 
ubezpieczeniowa 7 16 87 24 
Działalność  związana  z obsługą 
rynku nieruchomości 1 13 38 0 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 11 10 19 1 
Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 
wspierająca 896 594 193 4 
Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 140 162 330 14 
Edukacja 8 38 86 3 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 462 729 65 6 
Działalność  związana z kulturą, 31 212 192 7 
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rozrywką i rekreacją 

Pozostała działalność usługowa 50 35 163 18 
Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby 0 2 0 0 
Organizacje i zespoły 
eksterytorialne 0 0 6 0 
Działalność nie zidentyfikowana 0 0 0 0 
Ogółem 4474 4747 2650 272 
 

Z tabeli 4. wynika, Ŝe według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy bezrobotni 
najczęściej pochodzili z sekcji przetwórstwo przemysłowe, ochrona zdrowia i pomoc społeczna,  
handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów uŜytku 
osobistego i domowego oraz z grupy działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, 
pozostała. 
 

Patrząc  na  oferty  pracy  zgłoszone  w I połowie 2009 roku roku ( wg sekcji PKD), 
zauwaŜymy, Ŝe z liczba zgłaszanych ofert znacznie przewyŜszała   liczbę  zarejestrowanych  osób  
bezrobotnych, w takich działach gospodarki jak: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi, informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność 
związana z obsługą rynku nieruchomości, administracja publiczna i obrona narodowa: obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne, edukacja, działalność usługowa. 

 
III. Analiza zawodów deficytowych i nadwy Ŝkowych 

 
         W kolejnej części niniejszego opracowania zostanie przedstawiona analiza rynku pracy z 
uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w powiecie gnieźnieńskim. Zawody 
deficytowe i nadwyŜkowe określa się poprzez stosunek średniej miesięcznej liczby ofert pracy 
zgłoszonych w okresie sprawozdawczym do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych w tym samym okresie. 

A zatem, poniŜej zostaną  przedstawione zawody deficytowe i zawody nadwyŜkowe w 
powiecie gnieźnieńskim w I półroczu 2009 roku. 
 
1. Zawody deficytowe  czyli takie, na które na rynku pracy występuje wyŜsze zapotrzebowanie niŜ 
liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. PoniŜej  przedstawiamy  30  zawodów  
deficytowych w kolejności od najniŜszego do najwyŜszego wskaźnika deficytu zawodu. 
 
 
 
Tabela 5. Zawody deficytowe w powiecie gnieźnieńskim w I połowie 2009 roku 

L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu 
1. "343101" Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] 
2. "421102" Kasjer handlowy 
3. "513301" Opiekunka domowa 
4. "712401" Brukarz 
5. "721304" Blacharz budowlany 
6. "723310" Monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim 
7. "932104" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 
8. "933104" Robotnik magazynowy 
9. "512301" Bufetowy [barman] 

10. "515902" 
Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej 
osób i mienia] 

11. "711301" Kamieniarz 
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12. "713101" Dekarz 
13. "621201" Ogrodnik terenów zieleni 
14. "913207" Sprzątaczka 
15. "348202" Bibliotekarz 
16. "721203" Spawacz ręczny łukiem elektrycznym 
17. "713401" Monter izolacji budowlanych 
18. "714204" Malarz lakiernik wyrobów metalowych 
19. "419101" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 
20. "413103" Magazynier 
21. "931301" Robotnik budowlany 
22. "931203" Robotnik drogowy 
23. "914103" Robotnik gospodarczy 
24. "832101" Kierowca samochodu osobowego 
25. "932103" Pakowacz 
26. "411101" Sekretarka 
27. "913204" Pomoc kuchenna 
28. "341503" Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] 
29. "713302" Tynkarz 
30. "712204" Zbrojarz 

 
 
2. Zawody nadwy Ŝkowe , czyli zawody, na które występuje na rynku pracy niŜsze zapotrzebowanie 
niŜ liczba osób zarejestrowanych  w tym zawodzie.  
 
Tabela 6. Zawody nadwyŜkowe w powiecie gnieźnieńskim w I połowie 2009 roku 
l.p. Kod zawodu Nazwa zawodu 
1. "512201" Kucharz 
2. "311302" Technik elektryk 
3. "743604" Szwaczka 
4. "714103" Malarz – tapeciarz 
5. "913303" Prasowaczka [ręczna] 
6. "724201" Elektromonter [elektryk] zakładowy 
7. "743304" Krawiec 
8. "322401" MasaŜysta [zawód szkolny: Technik masaŜysta] 
9. "712301" Cieśla 

10. "312102" Technik informatyk 
11. "213903" Specjalista zastosowań informatyki 
12. "742204" Stolarz 
13. "221201" Biotechnolog 
14. "222108" Specjalista ochrony środowiska 
15. "311801" Grafik komputerowy  
16. "341601" Zaopatrzeniowiec 
17. "412190" Pozostali pracownicy do spraw finansowo-statystycznych  
18. "712201" Betoniarz 
19. "712202" Betoniarz zbrojarz 
20. "723104" Mechanik samochodów cięŜarowych 
21. "821103" Operator maszyn do obróbki skrawaniem 
22. "825102" Maszynista maszyn offsetowych 
23. "514102" Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] 
24. "741104" Rzeźnik wędliniarz 
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25. "713203" Posadzkarz 
26. "321206" Technik ogrodnik 
27. "512302" Kelner 
28. "245101" Dziennikarz 
29. "832302" Kierowca samochodu cięŜarowego 
30. "712102" Murarz 
 
 

Na zaprezentowane powyŜej dane statystyczne dotyczące zawodów deficytowych i 
nadwyŜkowych ma wpływ wiele czynników. Podstawowe z nich to:  sytuacja zawodowa osób 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie i ich zawód  wyuczony, zgłaszane do 
Urzędu oferty pracy i ich specyfika.  
            Sytuacja na rynku pracy w powiecie gnieźnieńskim ma swoją dynamikę. Widać to po napływie 
z rejestru osób bezrobotnych w ciągu okresu sprawozdawczego (tabela 2.). Osoby reprezentujące 
poszczególne zawody będą zasilać grono bezrobotnych, ale w odpowiednio sprzyjających sytacjach 
będą podejmować zatrudnienie lub inne formy aktywności.  Warto dodać, Ŝe osoby bezrobotne nie 
zawsze podejmują aktywność zawodową w zawodzie wyuczonym.  

Prawdziwym problemem pozostaje długotrwałe bezrobocie, zwłaszcza jeśli dotyczy ono osób 
o niskich kwalifikacjach i kobiet. Podobnie jak w poprzednim okresie, trudnością w podjęciu 
zatrudnienia mogą być nieaktualne umiejętności zawodowe, niska motywacja do podjęcia pracy, 
wysokie wymagania co do warunków pracy. Często czynnikiem powodującym długotrwałe bezrobocie 
jest sam fakt pozostawania bez pracy powyŜej kilkunastu miesięcy lub lat. Pracodawcy bardziej 
przychylnie spoglądają na osoby, których przerwa w zatrudnieniu była niewielka. 

Warto równieŜ dodać, Ŝe wśród  długotrwale bezrobotnych  jest grupa osób zarejestrowanych 
tylko formalnie, ze względu na ubezpieczenie zdrowotne lub zaświadczenia wydawane przez Urząd 
Pracy dla potrzeb innych instytucji. Osoby te formalnie deklarują gotowość do podjęcia pracy, jednak 
podczas rozmów z pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi często ujawniają swoją faktyczną 
motywację. Na tle tej grupy nie moŜna jednak zapominać o długotrwale bezrobotnych, których  
umiejętności zawodowe uległy dezaktualizacji z róŜnych powodów (rodzinnych,  społecznych,  
zdrowotnych). Osoby te   mają   duŜą   motywację  do podjęcia zatrudnienia i do nich przede 
wszystkim warto kierować oferty programów pomocowych.  
 
 
 

Podsumowanie 
 
        Zaprezentowany raport według aplikacji "Monitoring zawodów", przedstawia  diagnozę  rynku  
pracy   w  I półroczu 2009 roku  w  oparciu  o  dane  statystyczne Urzędu oraz o klasyfikację zawodów 
i specjalności. Warto ponownie podkreślić, Ŝe rzeczywistości rynku pracy nie da się zamknąć  
w jakichkolwiek klasyfikacjach. Nie moŜna więc wszystkich danych ilościowych traktować dosłownie. Z 
drugiej strony klasyfikacje są potrzebne, aby moŜna  było  porównywać  informacje.  Sam fakt, Ŝe nie 
ma osób zarejestrowanych w danym zawodzie nie musi oznaczać, Ŝe nie ma ludzi, którzy dany zawód 
mogliby wykonywać. Podobnie fakt nadwyŜki w zawodzie nie musi oznaczać, Ŝe nie ma problemu ze 
znalezieniem pracowników w tym zawodzie. Ranking nie obejmuje umiejętności, zdolności, 
predyspozycji psychicznych osób, które często mają kluczowe znaczenie dla zatrudnienia. W związku 
z tym powyŜszy raport naleŜy traktować głownie jako dokument ułatwiający orientację w sytuacji na 
lokalnym rynku pracy (z punktu widzenia danych Urzędu Pracy). Zawiera on bowiem z konieczności 
tylko wybrane z wielu czynników mających wpływ na ten rynek.  

Opracowała  
Ewa Zielińska 

Doradca zawodowy I stopnia 
PUP Gniezno 

 
 
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych został opracowany zgodnie z zaleceniami 
metodologicznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
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Załącznik nr 2 
Sprawozdanie z realizacji projektu – CAS LARGO 

LLLLaaaarrrrGGGGoooo    
 
 

Centrum Aktywno ści Społecznej 
Informacje o realizacji zadania w roku 2009  

DATA WYDARZENIE OPIS 

11.01.2009 XVII Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 

CAS „Largo” stało się patronem honorowym tej akcji i 
udostępniło swoją siedzibę sztabowi WOŚP, przyłączając się do 
współorganizacji. 

16.01.2009-
27.11.2009 

PRIDE – grupa wsparcia Program szkoleniowy dla Rodzin Zastępczych 

22.01.2009 bajki szybkiego 
reagowania 

Konfraternia Teatralna, CAS LARGO, Magazyn Kulturalny 
MIXER i TV Gniezno zorganizowała spotkanie pt. 
bajki szybkiego reagowania, w którym to zaprezentowano 
Bajki tybetańskie Jarosława Mikołajczyka z towarzystwem 
Ethno Acustik /E&A ST/, mini koncert przy uŜyciu gongów, mis i 
dzwonów tybetańskich Joanny Shui Kornackiej. 
 

22.01.2009 bajki szybkiego 
reagowania 

Konfraternia Teatralna, CAS LARGO, Magazyn Kulturalny 
MIXER i TV Gniezno zorganizowała spotkanie pt. 
bajki szybkiego reagowania, w którym to zaprezentowano 
Bajki tybetańskie Jarosława Mikołajczyka z towarzystwem 
Ethno Acustik /E&A ST/, mini koncert przy uŜyciu gongów, mis i 
dzwonów tybetańskich Joanny Shui Kornackiej. 
 

13.02.2009 Bal Maskowy Bal Maskowy skierowany został do dzieci i młodzieŜy z rodzin 
zastępczych oraz wszystkich uczestników warsztatów 
odbywających się w Largo 

10.03.2009 Mogileńskie Spotkania 
Plastyczne 

Centrum Aktywności Społecznej w Gnieźnie postanowiło wziąć 
udział w Mogileńskich Spotkaniach Plastycznych. Wydarzenie 
to miało formę otwartą i odbywa się cyklicznie co dwa lata. 

7.05.2009 Spotkanie dyskusyjne na 
temat sytuacji Ŝyciowej i 
zawodowej osób 
niepełnosprawnych w 
Polsce. 

Spotkanie organizowane w ramach projektu „Ogólnopolskie 
badanie sytuacji, potrzeb i moŜliwości osób niepełnosprawnych 
na lata 2008-2010, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Europejskiego. 

29.05.2009 Wystawa plastyczno- 
rzeźbiarska 

Uroczystość otwarcia Biura Wystaw Artystycznych. WernisaŜ 
prac plastyczno- rzeźbiarskich powstałych podczas zajęć 
warsztatowych w Largo.  

16.09.2009 Wystawa fotograficzna Grupa warsztatowa prowadzona przez  Annę Farman podjęła 
się wystawienia swoich prac. W Biurze Wystaw Artystycznych 
zebrani goście mogli obserwować rozwój warsztatowiczów i ich 
amatorskie dzieła. 

28.09.2009 Wieczór Poezji 
Amatorskiej 

W trakcie akcji Wrzesień Miesiącem Poezji w Largo swoją 
twórczość przedstawili uczestnicy warsztatów odbywających się 



Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

Powiatu Gnieźnieńskiego 

   

2009          

 

 
138 

 

w Largo- Sławomir Ciemnoczołowski oraz Przemysław Nowicki. 
Oprócz tego dołączył się p. Andrzej Święcichowski, który 
dowiedział się o moŜliwości przedstawienia swojej poezji. 

21.09.2009 Wieczór Poetycki 
Wiesławy Szajkowskiej  
 

JuŜ po raz drugi mieliśmy okazję zaprosić do twórczej 
współpracy szamotulską poetkę p. Wiesławę Szajkowską. 
Wieczór poetycki przy okazji promował wydanie II tomiku 
wierszy poetki pt:”Ocalić chwile”. 

26.10.2009 Wystawa prac 
plastycznych p. Zdzisława 
Niteckiego 

W ramach działalności Biura Wystaw Artystycznych p. Nitecki 
świętował 25- lecie swojej twórczości. Z tej okazji jego prace 
moŜna było oglądać przez cały miesiąc.  

30.11.2009 Andrzejki Andrzejki  skierowane były do wszystkich podopiecznych rodzin 
zastępczych oraz dzieci ze świetlicy terapeutycznej WITAMINKI 
prowadzonej przez Polski Czerwony KrzyŜ. 

2009 Projekt Centrum 
Aktywności Społecznej 
Largo 

Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

1.12.2009 Część warsztatowa  
Konferencji - Nowoczesne 
metody aktywizacji osób 
niepełnosprawnych - 
Sztuka, Zdrowie, Praca 

Program Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 
Warsztaty prowadzone przez wybitnego prof. Karolaka. 
Adresatami byli pracownicy instytucji pracujących na rzecz osób 
niepełnosprawnych, rodziny i osoby bliskie osób 
niepełnosprawnych oraz inne zainteresowane osoby. 

17.12.2009 Wieczór Wigilijny „Radość 
nas ogarnia wielka” 

    Program artystyczny „Radość nas ogarnia wielka” 
przygotowali uczestnicy warsztatów teatralnych 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Anki” pod opieką 
Pana Andrzeja Malickiego. 
Po widowisku wszyscy uczestnicy wraz z pracownikami oraz 
przyjaciółmi Largo odśpiewali kolędy i „zasiedli” do Stołu 
Wigilijnego, który wspólnie zorganizowali. Wszystkim udzieliła 
się świąteczna, rodzinna atmosfera, która jest świadectwem 
przyjaznych relacji osób związanych z Largo. 

2009 Grupy wsparcia dla 
rodziców biologicznych 
dzieci pozostających w 
Domach Dziecka 

Spotkania miały charakter warsztatów realizowane były w 
ramach projektu ABC Rodzinnej Opieki Zastępczej – Moje 
Mieszkanie 

Cyklicznie  
2009 

Trening Zastępowania 
Agresji 

PilotaŜowo rozpoczęte warsztaty dla wychowanków rodzin 
zastępczych i ich opiekunów mające na celu poprawę sposobu 
komunikacji  interpersonalnej. 

 
 
 
KONSULTACJE I ZAJ ĘCIA ODBYWAJ ĄCE SIĘ  
W CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO 

 
 

Specjalista  Zakres  

Psycholog  
 

- pomoc w sytuacjach kryzysowych 
- porady w zakresie zaburzeń psychicznych, zachowania i emocji 
- pomoc w nawiązywaniu prawidłowych relacji interpersonalnych  

     (dziecko-rodzic, uczeń-nauczyciel) 
 - porady w zakresie uzaleŜnień od substancji psychoaktywnych 

 

Psycholog  - konsultacje i porady psychologiczne dla osób z zaburzeniami i chorobami 
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 psychicznymi (dorośli) 

Psychiatra  
 

- porady dotyczące objawów i leczenia zaburzeń psychicznych oraz    
uzaleŜnień 
pomoc w sytuacjach kryzysowych  

               - psychoedukacja chorych oraz ich rodzin 
 

Pedagog  
 
 

- indywidualna opieka pedagogiczno – psychologiczna  
- pomoc w zakresie pracy korekcyjno – wychowawczej 
 - konsultacje z rodzicami 

Radca Prawny  

  

Udziela porad w zakresie    
 

• Prawa karnego : poradnictwo z zakresu prawa materialnego i 
procesowego 

• Prawa cywilnego: poradnictwo z zakresu postępowania 
nieprocesowego, poradnictwo z zakresu postępowań nakazowych i 
upominawczych 

• Prawa rodzinnego : poradnictwo w sprawach rozwodowych i 
separacyjnych, poradnictwpo w sprawach alimentacyjnych, poradnictwo 
w zakresie rozdzielności majątkowej 

• Prawa z zakresu ubezpiecze ń społecznych: poradnictwo z zakresu 
emerytalno-rentowych 

• Prawa pracy 
• Prawa lokalowego i ochrony praw lokatorów:   sprawy dotyczące 

uzyskania lub odzyskania tytułu prawnego do lokalu, poradnictwo z 
zakresu spraw dotyczących praw i obowiązków właścicieli, najemców, 
podnajemców itp 

Doradca Zawodowy  Spotkania z psychologiem/doradcą zawodowym - rozmowy o odkrywaniu 
własnych zainteresowań, umiejętności i moŜliwości ich realizacji. 

 
 

 

Biuro Wystaw 
Artystycznych 

 Jest otwarte na wszelkie zjawiska w sztuce. W BWA  prezentowani są 
zarówno  uznani artyści jak i  twórcy amatorzy. Głównym celem BWA jest 
pokazanie sztuki  tworzonej przez ludzi z pasją, którzy wciąŜ chcą doskonalić 
swoje umiejętności. Istotną częścią działalności galerii są spotkania z 
artystami, warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie, fotograficzne i inne działania 
edukacyjne. 
 

Zajęcia plastyczne  Malarstwo i rysunek 

Zajęcia z fotografii   

Pracownia ruchu i ta ńca 
 

Pracownia ruchu i ta ńca to za proszenie do ruchu, który zmienia.  
 

 
                        W świecie, który jest coraz bardziej nieuchwytny i płynny nie 
potrafimy się poruszać. Nauka wypływająca z ruchu moŜe stać się waŜnym 
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drogowskazem. Alternatywna pracownia terapii poprzez ruch i taniec Largo to 
zaproszenie do eksperymentowania z energią, rytmem i ekspresją własnego 
ciała. Muzyka i taniec pozwoli odkryć i uwewnętrznić nieznane nam dotąd 
prawdy. Largo moŜe okazać się miejscem, w którym odnajdziesz źródło wiedzy 
o sobie i innych. 
 
Pracownia ruchu i tańca kieruje swą ofertę do osób: 
DOROSŁYCH 
1. Treningi rozwoju osobistego poprzez zwiększenie świadomości własnego 
ciała 
2. Warsztaty kreatywności wykorzystujące ekspresje ciała, teatr ruchu i tańca 
3. Treningi autoprezentacji i integracji osób 
4. Pokonywanie własnych oporów i ograniczeń w tańcu i ruchu 
5. Zdobywanie umiejętności ekspresji własnych emocji 
6. Poznawanie repertuaru własnego ruchu i wzbogacanie go poprzez 
improwizację 
7. TECHNIKI RELAKSACJI - Redukcja napięć i zwiększenie własnej 
skuteczności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnym  
DZIECI 
1. Warsztaty teatralne i ekspresji ruchu poprzez techniki tańca dla dzieci i 
młodzieŜy 
2. Treningi relaksacji poprzez muzykę i ruch. 
3. Gimnastyka mózgu – pomoc terapeutyczna wspomagająca procesy 
pamięciowe 

 

Pracownia terapii 
poprzez sztuk ę  

(plastykoterapia) 

Jest to doskonała forma terapii, dzięki której człowiek odczuwa odpręŜenie i 
wprowadza się w pozytywny nastój. Zajęcia z tej formy arteterapii dają radość 
tworzenia rzeczy niezwykłych. Dzięki zajęciom, przyszli uczestnicy, będą 
odpręŜeni i pozbędą się napięć, które zgromadzili w ciągu dnia. 
Plastykoterapia kształtuje poczucie piękna, przy czym integruje uczestników 
warsztatu, a  przy okazji poprawia ich komunikację. Warsztaty mają oczywiście 
cele terapeutyczne. 
 
Terapia wykorzystująca techniki plastyczne polecana jest dla ludzi, którzy: 
2 czują w sobie agresję 
3  mają kłopoty ze słownym wypowiadaniem się   
4 czują się ograniczani i kontrolowani przez inne osoby, 
5 mają ograniczenia psycho- fizyczne 
6 mają problemy: manualne, z koncentracją uwagi, z koordynacja wzrokowo- 

ruchową, z koordynacja ruchową 
− są osobami niepełnosprawnymi ruchowo oraz niepełnosprawnymi 

intelektualnie 

 
* Dodatkowo w siedzibie Largo funkcjonuje „telefon do specjalisty ”, podczas ww dyŜurów.  

 
 
                 Centrum Aktywno ści Społecznej Largo poza okre ślonym wy Ŝej zakresem 
działalno ści to tak Ŝe zaplecze z którego mo Ŝna korzysta ć. W naszych zasobach znajduj ą 
się pomieszczenia dostosowane do prowadzenia ró Ŝnego rodzaju zaj ęć warsztatowych, 
organizacji spotka ń. W ciągu całego 2009 roku korzystały z niego  

• Organizacje i Stowarzyszenia pozarządowe, które nie maja własnej siedziby. Są to :                    
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Gnieźnie 
- Ogólnopolski Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją 
- Stowarzyszenie Wielkopolanie 
- Stowarzyszenie na Rzecz Ubogich Rodzin „NADZIEJA” w Gnieźnie 
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie 
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- Towarzystwo Przyjaciół Dzieciom| 
- Polski Związek Niewidomych Oddział w Gnieźnie 
- Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych w Gnieźnie 
 

• Klub Krytyki Politycznej  – realizuje u nas swój pomysł pt „Kino nieposłusznej myśli”, w którym 
 wyświetlane są filmy poprzednich dekad między innymi: 

„Teoremat” Piera Paolo Pasolinii 
„Eroica” Andrzej Munk 
Walkower” Jerzy Skolimowski 
„Dwie lub trzy rzeczy,które o niej wiem” Joan-Luc Godart 
„Kes” Ken Loach 
„Gorączka” Agnieszka Holland 

• Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku                                                                                                                                                                                         
• Powiatowa Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3  
Analiza rzeczowo-finansowa planu wydatków CAS LARGO  na rok 2009  

 

LLLLaaaarrrrGGGGoooo    
 

ANALIZA RZECZOWO-FINANSOWA PLANU WYDATÓW CAS LARGO NA ROK 2009 
 

       

WYDATKI     

Dział  Rozdział  Paragraf  Plan na 2009r. 
Wykonanie w 

2009r. 

Procent 
wzrostu - 
spadku 

planowanego 
wykonania w 

2009r. Opis 

852 85201 3110        144 000,00          139 463,82     -3% 

wypłacono 52.339,40zł na kontynuację nauki, 47.763zł z tyt. pomocy 
pienięŜnej na usamodzielnienie i 39.361,42 z tyt. udzielenia pomocy 
rzeczowej 

razem       144 000,00         139 463,82     -3%   

Dział  Rozdział  Paragraf  Plan na 2009r. 
Wykonanie w 

2009r. 

Procent 
wzrostu - 
spadku 

planowanego 
wykonania w 

2009r. Opis 

852 85204 4110         10 868,00           10 789,56     -1% 

opłacono składki społeczne od wynagrodzeń zawodowych rodziców 
zastępczych, wykonanie niepelne ze względu na obniŜenie składki na 
ubezpieczenie  wypadkowe 
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4120           1 725,00             1 724,64     0% 
opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń zawodowych 
rodziców zastępczych 

4170         82 392,00           82 392,00     0% 
wypłacono wynagrodzenia 3 zawodowym rodzicom zastępczym oraz 
opłacono 2 trenerki szkolenia na rodziców zastępczych w systemie PRIDE 

wynagrodzenia i pochodne         94 985,00           94 906,20     0%   

    

3110     1 955 185,00       1 955 183,36     0% 

wypłacono 224.928zł na kontynuację nauki, 51.057zł z tyt. pomocy 
pienięŜnej na usamodzielnienie i 64.636,44z tyt. udzielenia pomocy 
rzeczowej, 23.646,50zł z tyt. Jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka 
do rodziny zastępczej; 1.590.915zł z tyt. częściowej pomocy w kosztach 
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 

4300                80,00                  80,00     0% 
opłacono szkolenie rodzica zawodowego mającego dzieckow rodzinie 
zastępczej  

pozostałe wydatki bieŜące     1 955 265,00       1 955 263,36     0%   
razem    2 050 250,00      2 050 169,56     0%   

Dział  Rozdział  Paragraf  Plan na 2009r. 
Wykonanie w 

2009r. 

Procent 
wzrostu - 
spadku 

planowanego 
wykonania w 

2009r. Opis 

852 85218 

4010        586 822,00          578 783,64     -1% 

wypłacono wynagrodzenia dla 16 pracownikówi nagrody jubileuszowe, 
zwrócono niewykorzystanąa część środków, która została sfinansowana z 
dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych 

4040         35 988,00           35 987,53     0% wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 
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4110         80 550,00           80 549,67     0% opłacono składki ubezpieczeń społecznych pracowników 

4120         13 126,00           13 125,81     0% opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników 

4170           4 000,00             2 630,00     -34% 

opłacono zlecone prace w zakresie wydawania opinii w sprawie kierowania 
do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz za weryfikację kosztorysów przy 
realizacji zadania łamania barier architektonicznych. 

wynagrodzenia i pochodne       720 486,00         711 076,65     -1%   

    

3020           1 614,00             1 614,00     0% wypłacono ekwiwalenty za ubrania sprzątaczki i pracowników socjalnych 

4210         18 898,00           18 894,05     0% 

wydatkowano: 3.477,06zł na środki czystości, 6.198,16zł na materiały 
biurowe; 921,66zł na prenumeraty; 6.476,16zł na pozostałe wyposaŜenie, 
1.821,01zł na pozostałe materiały   

4260         19 020,00           19 018,88     0% 
zapłacono 6.082,76zł za energię elektryczną, 12.884,30zł za centralne 
ogrzewanie, 51,82zl za wodę 

4270           1 056,00             1 055,30     0% oplacono usługi konserwacyjno-naprawcze sprzętu biurowego 
4280              411,00                410,50     0% opłacono badania okresowe pracowników 

4300         29 373,00           25 656,99     -13% 

opłacono: koszty obsługi bankowej 2.468,38zł; opłaty pocztowe 
10.740,21zł; usługi transportowe 720,96zł; za wywóz śmieci 1.475,07zł; 
fundusz remontowy 5.726,27zł; usługi informatyczne 3.386,11zł; za 
pozostałe usługi 1.139,99zł   

4350           2 595,00             2 594,30     0% zapłacono za dostęp do internetu oraz załoŜenie domeny 

4360           3 020,00             3 018,55     0% 
zapłacono za rozmowy z telefomów komórkowych (dyrektora i zastępcy 
dyrektora) 

4370         10 000,00             8 009,28     -20% 
zapłacono za rozmowy z telefonów stacjonarnych ( podpisano umowę na 
pakiety oszczędnościowe, stąd niŜsze wykonanie wydatków) 
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4410         19 510,00           19 501,84     0% 

opłacono: podróŜe słuŜbowe pracowników 11.593,27zł; ryczałty za 
uŜywanie samochodów prywatnych do celów słuŜbowych (3 osoby) 
6.835,63zł; zakupiono bilety mpk na jazdy sluŜbowe pracowników 
1.072,94zł  

4430              686,00                686,00     0% opłacono ubezpieczenia NW i mienia 
4440         14 918,00           14 917,25     0% odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

4610           1 500,00                657,80     -56% 
zabezpieczono środki na opłaty związane z postępowaniem sądowym i 
egzekucyjnym w sprawie wyegzekwowania naleŜności 

4700           5 030,00             5 028,97     0% 
opłacono szkolenia pracowników księgowości, PFRON i działu 
metodycznego 

4740           1 600,00             1 597,02     0% zakupiono papier do drukowania  

4750         12 930,00           12 925,34     0% zakupiono akcesoria komputerowe i 8 licencji oprogramowania OFFICE 
pozostałe wydatki bieŜące        142 161,00          135 586,07     -5%   

razem       862 647,00         846 662,72     -2%   

Dział  Rozdział  Paragraf  Plan na 2009r. 
Wykonanie w 

2009r. 

Procent 
wzrostu - 
spadku 

planowanego 
wykonania w 

2009r. Opis 

852 85220 

4110                     -                         -       0%   
4120                     -                         -       0%   
4170                     -                         -       0%   

wynagrodzenia i pochodne                    -                        -       0%   

    4300           6 000,00             6 000,00     0% 

opłacono czynsz mieszkania chronionego na okres od stycznia do czerwca 
2009r. (II półrocze sfinansowano jako udział własny w projekcie ABC 
Rodzinnej opieki zastępczej i rozliczono w rozdziale 85295) 

pozostałe wydatki bieŜące           6 000,00             6 000,00     0%   
    6060                     -                         -       0%   
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wydatki majątkowe                     -                         -       0%   
razem           6 000,00             6 000,00     0%   

       
       
       

Szkoły wsparcia dla rodziców dzieci  niepełnosprawnyc h - PRL 

Dział  Rozdział  Paragraf  Plan na 2009r. 
Wykonanie w 

2009r. 

Procent 
wzrostu - 
spadku 

planowanego 
wykonania w 

2009r. Opis 

852 85295 

4110                     -                         -       0%   
4120                     -                         -       0%   

4170         20 000,00           20 000,00     100% 
zawarto umowy z pracownikami zajmuj ącymi si ę obsług ą CAS 

LARGO 
wynagrodzenia i pochodne         20 000,00           20 000,00     100%   

    

4210         30 750,00           18 543,10     60% 

zakupiono artykuły wyposa Ŝenia CAS, artykuły do zaj ęć 
prowadzonych w centrum, wykonanie ni Ŝsze od zakładanego z uwagi 

na racjonalne wydatkowanie środków 

4260         27 800,00           15 960,44     57% 
opłacono no śniki energii: gaz, pr ąd, co ; wod ę wykonanie ni Ŝsze od 

zakładanego z uwagi na mniejsze od planowanego zu Ŝycie 
4270              450,00                450,00     100% opłacono konserwacj ę kserokopiarki i kotła CO 

4300           4 000,00             2 776,66     69% 
opłacono usługi pocztowe i ulotki reklamowe dot. dz iałalno ści PCPR 

przy ul. Ko ściuszki 
4370           2 000,00             1 920,47     96% zapłacono za rozmowy z telefonów stacjonarnych  
4750                     -                         -       0%   

pozostałe wydatki bieŜące         65 000,00           39 650,67     61%   
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razem         85 000,00           59 650,67     70%   

ABC rodzinnej opieki zast ępczej Moje Mieszkanie 

Dział  Rozdział  Paragraf  Plan na 2009r. 
Wykonanie w 

2009r. 

Procent 
wzrostu - 
spadku 

planowanego 
wykonania w 

2009r. Opis 

852 85295 

4110              701,00                699,52     100% 
opłacono skaładki społeczne od wynagrodze ń zatrudnionych 

pracowników 

4120              113,00                112,10     99% 
opłacono składki na fundusz pracy od wynagrodze ń zatrudnuionych 

pracowników 
4170         28 366,00           28 355,00     100% wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym specjalistom 

wynagrodzenia i pochodne         29 180,00           29 166,62     100%   

    

4210           9 482,00             9 482,26     100% zakupiono niezb ędne środki czysto ści i inne materiały w tym biurowe  

4300         12 338,00           12 337,74     100% 
opłacono : usługi reklamowe, usługi transportowe, c zynsz mieszkania 

chronionego za II półrocze 2009 i inne 
pozostałe wydatki bieŜące         21 820,00           21 820,00     100%   

razem         51 000,00           50 986,62     100%   

Utrzymanie PCPR , ul. Ko ściuszki - CAS LARGO 

Dział  Rozdział  Paragraf  Plan na 2009r. 
Wykonanie w 

2009r. 

Procent 
wzrostu - 
spadku 

planowanego 
wykonania w 

2009r. Opis 
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852 85295 

4110              856,00                856,18     100% 
opłacono składki na ubezpieczenia społeczne pracownicy zatrudnionej w 
CAS Largo - składki pracodawcy 

4120              235,00                  94,09     40% opłacono składki na fundusz pracy po stronie pracodawcy 
4170         58 909,00           57 801,37     98% opłacono umowy zlecenie zatrudnionych w CAS Largo specjalistów  

wynagrodzenia i pochodne         60 000,00           58 751,64     98%   

    

4210           1 264,00       0%   

4270              550,00                319,60     58% opłacono usługi konserwacyjno-naprawcze sprzętu biurowego 

4740              200,00                  81,78     41% 
zakupiono papier do drukowania , wykonanie niŜsze od załoŜonego z 
uwagi na mniejsze potrzeby 

4750                     -             

pozostałe wydatki bieŜące           2 014,00                401,38     20%   

    6060                     -             

wydatki majątkowe                       -                         -           

razem         62 014,00           59 153,02     95%   

Dział  Rozdział  Paragraf  Plan na 2009r. 
Wykonanie w 

2009r. 

Procent 
wzrostu - 
spadku 

planowanego 
wykonania w 

2009r. Opis 

853 85324 

4110                     -                         -           
4120                     -                         -           
4170                     -                         -           

wynagrodzenia i pochodne                    -                        -           

    4610           1 200,00             1 200,00     100% 
opłacono koszty zastępstwa procesowego w prowadzonej sprawie dot. 
udzielonej poŜyczki na działalność gospodarczą ze środków PFRON 

pozostałe wydatki bieŜące           1 200,00             1 200,00     100%   
    6060                     -             
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wydatki majątkowe                     -                         -           
razem               1 200,00             1 200,00     100%   
       

Projekt współfinansowany z EFS - Aktywna integracja  - Centrum Aktywno ści Społecznej 
LARGO 

Dział  Rozdział  Paragraf  Plan na 2009r. 
Wykonanie w 

2009r. 

Procent 
wzrostu - 
spadku 

planowanego 
wykonania w 

2009r. Opis 
    4018         49 948,00           48 525,83     97% 

wypłacono dodatki specjalne pracownikom przcuj ącym przy projekcie      4019           2 642,00             2 569,05     97% 
    4118           6 901,00             6 900,95     100% 

odprowadzono składki społeczne pracodawcy od w/w do datków     4119              366,00                365,34     100% 

853 85395 

4128           1 174,00            1 173,43    100% 
odprowadzono składki na Fundusz Pracy od dodatków s pecjalnych 4129                63,00                 62,07    99% 

4178         84 245,00          84 244,96    100% wypłacono wynagrodzenia z tyt. zawartych umów - zle cenie i umów o 
dzieło osób pracuj ących na rzecz projektu 4179           4 461,00            4 460,04    100% 

wynagrodzenia i pochodne       149 800,00        148 301,67    99%   

    

3028           1 271,00             1 270,08     100% wypłacono zwrot kosztów wyjazdów słu Ŝbowych koordynatorowi 
projektu 3029                68,00                  67,20     99% 

3119         24 750,00           24 750,00     100% 
wypłacono świadczenia pełnoletnim wychowankom rodzin 

zastępczych z tyt. kontynuacji nauki - udział własny w p rojekcie 
4218           7 817,00             7 816,62     100% zakupiono materiały na potrzeby promocji i w zwi ązku z kosztami 

pośrednimi prowadzonego projektu 4219              414,00                413,81     100% 
4268           1 560,00             1 559,48     100% 

obci ąŜono koszty projektu cz ęściowo z tyt. zu Ŝycia mediów  4269                83,00                  82,56     99% 

4278           2 850,00             2 849,16     100% zamontowano drzwi przesuwne w pomieszczeniach PCPR przy ul. 
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4279              151,00                150,84     100% 
Kościuszki w zwi ązku z niespełnianiem wymogów funkcjonalnych 

przez poprzednie drzwi 

4308        197 879,00          171 937,54     87% 
opłacono szereg kursów dla uczestników projektu: ku rs umiej ętno ści 

społecznych, poszukiwania pracy, prawo jazdy, flory styczny, 
opkiekunek osób starszych i zale Ŝnych, kosmetyczny, racjonalnej 

terapii zaj ęciowej 4309         10 473,00             9 102,53     87% 

4358              165,00                164,39     100% 
obci ąŜono koszty projektu cz ęściowo z tyt. dost ępu do internetu 4359                 9,00                   8,70     97% 

4378              692,00                691,36     100% obci ąŜono koszty projektu cz ęściowo z tyt. prowadzonych rozmów z 
telef. stacjonarnych 4379                37,00                  36,74     99% 

4418           1 350,00             1 349,46     100% 
wypłacono delegacje pracownikom zatrudnionym przy p rojekcie 4419                72,00                  71,40     99% 

4748              826,00                825,71     100% 
zakupiono papier do drukarek na potrzeby projektu 4749                44,00                  43,72     99% 

pozostałe wydatki bieŜące        250 511,00          223 191,30     89%   
  6068         21 844,00           21 843,58     100% zakupiono tablicę interaktywną (6.400,00) i zestaw multimedialny 

(16.600,00) na cele realizowanego projektu   6069           1 156,00             1 156,42     100% 
wydatki majątkowe         23 000,00           23 000,00     100%   

razem       423 311,00         394 492,97     93%   
       

DOCHODY     

Dział  Rozdział  Paragraf  Plan na 2009r. 
Wykonanie w 

2009r. 

Procent 
wzrostu - 
spadku 

planowanego 
wykonania w 

2009r. Opis 

852 85201 o970           1 305,00             1 305,00     0% zwrot świadczenia wyplaconego w roku poprzednim  
razem           1 305,00             1 305,00     0%   
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Dział  Rozdział  Paragraf  Plan na 2009r. 
Wykonanie w 

2009r. 

Procent 
wzrostu - 
spadku 

planowanego 
wykonania w 

2009r. Opis 

852 85204 

o690           3 756,00             4 990,30     33% 

odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - wykonanie wyŜsze 
od zakładanego dzięki wyŜszej efektywności US w prowadzonych 
postępowaniach egzekucyjnych 

o920              700,00                553,30     -21% 

wykonanie niŜsze od załoŜonego - brak wpływów odsetek za zwłokę od 
większości przypisanych obciąŜeń na niepłacenie lub nieterminowe 
płacenie w/w naleŜności 

o970                88,00                202,57     130% 
wpływ wyzszy niŜ szacowany w związku ze skutecznym rozpoczęciem 
egzekucji w sprawie zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia 

razem           4 544,00             5 746,17     26%   

Dział  Rozdział  Paragraf  Plan na 2009r. 
Wykonanie w 

2009r. 

Procent 
wzrostu - 
spadku 

planowanego 
wykonania w 

2009r. Opis 

852 85218 
o920         10 000,00           11 411,39     14% odsetki z kapitalizacji srodków na rachunkach bankowych 
o970              710,00                710,02     0% zwrot z tyt. rozliczenia roku poprzedniego 

razem         10 710,00           12 121,41     13%   

Dział  Rozdział  Paragraf  Plan na 2009r. 
Wykonanie w 

2009r. 

Procent 
wzrostu - 
spadku 

planowanego 
wykonania w 

2009r. Opis 
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853 85324 o970         70 000,00           72 033,00     3%   
razem         70 000,00           72 033,00     3%   

Dział  Rozdział  Paragraf  Plan na 2009r. 
Wykonanie w 

2009r. 

Procent 
wzrostu - 
spadku 

planowanego 
wykonania w 

2009r. Opis 

852 85201 o970                     -               1 244,89     0%   
razem                    -               1 244,89     0%   



 
 
Załącznik nr 4 

Zestawienie wszystkich dotacji składających się na wykonanie zadania w ramach projektu nr 

II6Aa/60 w 2009 roku. 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia 
otrzymuj ącego dotacj ę Opis zadania 

Termin 
realizacji 
zadania 

Kwota 
dotacji 
(plan) 

Kwota 
dotacji 

(wykonanie) 

1 Uczniowski Klub Sportowy 
„Dąbrówka” 

II Wiosenny Turniej Piłki 
Ręcznej Dziewcząt - Rocznik 

1993 

wrzesień/ 
listopad 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

2 Towarzystwo Sportowe  „Basket” 
Gniezno 

Cykl Turniejów Koszykówki 
Dziewcząt 

od kwietnia  
do 

listopada 
1 000,00 zł 1 000,00 zł 

3 Towarzystwo Sportowe „Basket” 
Gniezno 

VII Międzynarodowy Turniej 
Koszykówki Gniezno 2009 

lipiec 4 000,00 zł 4 000,00 zł 

4 Klub Sportowy „Stella” Gniezno 
Turniej Kadetów w Tenisie 

Stołowym o Puchar 
Przewodniczącej Rady Powiatu  

czerwiec 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

5 Klub Sportowy „Stella” Gniezno 
Turniej Juniorów w Tenisie 

Stołowym o Puchar Starosty 
Gnieźnieńskiego 

wrzesień 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

6 Klub Sportowy „Stella” Gniezno 
Ogólnopolski Turniej Juniorów w 

Boksie im. Bolesława Flisiaka 
marzec 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

7 Klub Sportowy „Stella” Gniezno 
Ogólnopolski Turniej Juniorów w 
Hokeju na Trawie im. Mariana 

Grotowskiego 
wrzesień 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

8 MłodzieŜowy Klub Sportowy „Altom” 
Gniezno 

XXXII Bieg Lechitów wrzesień 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

9 MłodzieŜowy Klub Sportowy „Altom” 
Gniezno VII Bieg Europejski kwiecień 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

10 
Uczniowski Klub Sportowy 
Gnieźnieński 
 Klub Kolarstwa Górskiego „Mo-Bi”  

VII Ogólnopolski Gnieźnieński 
Maraton rowerowy MTB 

maj 4 000,00 zł 4 000,00 zł 

11 Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” 
Kłecko 

Ogólnopolski Turniej 
Gwiazdkowy w Piłce 

Koszykowej Dziewcząt 
Ogólnopolski Turniej Ewi Cup w 

piłce koszykowej chłopców  

październik/ 
grudzień 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

12 Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” 
Gniezno 

I Mistrzostwa Powiatu 
Gnieźnieńskiego w Badmintonie  

maj 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

13 Uczniowski Klub Sportowy „Tuzinek” 
Gniezno 

Ogólnopolski Turniej Piłki 
Ręcznej Dziewcząt - Rocznik 

1998 
maj 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

14 Uczniowski Klub Sportowy „Tuzinek” 
Gniezno 

Ogólnopolski Turniej Piłki 
NoŜnej Chłopców - Rocznik 

1999 
grudzień 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

15 Uczniowski Klub Sportowy „Tuzinek” 
Gniezno 

Ogólnopolski Turniej Piłki 
NoŜnej Chłopców - Rocznik 

1998 
listopad 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

16 Uczniowski Klub Sportowy „Tuzinek” 
Gniezno 

Ogólnopolski Turniej Piłki 
NoŜnej Chłopców - Rocznik 

1997 
grudzień 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

17 Uczniowski Klub Sportowy „Tuzinek” 
Gniezno 

Ogólnopolski Turniej Piłki 
Ręcznej Dziewcząt Młodziczek 

wrzesień 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

18 Międzyszkolny Klub Sportowy 
Gniezno 

Ogólnopolski Turniej Piłki 
Ręcznej Juniorek Gniezno Cup 

2009 
wrzesień 3 500,00 zł 3 500,00 zł 
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19 Gnieźnieński Klub Sportowy „Orzeł” 
Parowe i Indywidualne 

Mistrzostwa Młodzików Okręgu 
w Speedrowerze 

kwiecień 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

20 Gnieźnieński Klub Sportowy „Orzeł” Finał DruŜynowych Mistrzostw 
Polski Juniorów 

październik 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

21 Gnieźnieński Klub Sportowy „Orzeł” 
DruŜynowe i Indywidualne 

Mistrzostwa Juniorów Okręgu- 
R2 

maj 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

22 Gnieźnieński Klub Sportowy „Orzeł” 
Indywidualne Mistrzostwa  

Okręgu - Półfinał 
maj  500,00 zł  500,00 zł 

23 Liga Obrony Kraju Oddział Witkowo  
Powiatowe Zawody Strzeleckie                
z Broni Pneumatycznej Szkół 
Gimnazjalnych w MielŜynie 

marzec  500,00 zł  500,00 zł 

24 Stowarzyszenie Młodych 
Wielkopolan 

XIX Ogólnopolski Bieg Niechana  maj/ 
czerwiec 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

25 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i 
Turystyki Chrobry Gniezno  

XVII Zawody w Pływaniu 
Długodystansowym o Błękitną 
Wstęgę Ostrowa Lednickiego  

Mistrzostwa Wielkopolski  

lipiec 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

26 Ludowy Klub Sportowy „Chrobry” 
Gniezno 

Otwarte Mistrzostwa Gniezna  
w Szachach 

wrzesień/ 
listopad 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

27 Ludowy Klub Sportowy „Chrobry” 
Gniezno 

Międzynarodowy turniej 
szachowy połączony z meczem  

Radviliszki (Litwa) - Gniezno 
(Polska) 

listopad/ 
grudzień 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 

28 Uczniowski Klub Sportowy „Lokator” 
Gniezno 

Ogólnopolski Turniej  
o „Drzwi Gnieźnieńskie”  

w warcabach stupolowych 
czerwiec 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

29 Osiedlowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Grunwald” Gniezno 

IX Wiosenny Bieg Uliczny 
Osiedla Grunwaldzkiego 

maj/ 
czerwiec 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

30 Międzyszkolny Klub Sportowy  
Trzemeszno 

XVIII Ogólnopolski Bieg 
 im. Jana Kilińskiego 

MłodzieŜowy Bieg Uliczny  
im. Henryka Bisikiewicza 

maj 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

31 Międzyszkolny Klub Sportowy  
Trzemeszno 

Powiatowa Mini Liga  
Piłki NoŜnej Halowej  

listopad/ 
grudzień 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 

32 Gnieźnieńskie Towarzystwo 
Triathlonowe „Diament” 

XIX Otwarte Mistrzostwa 
Gniezna, Mistrzostwa 

Wielkopolski i Grand Prix 
Wielkopolski w Pływaniu 

Długodystansowym 

sierpień 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

33 Gnieźnieńskie Towarzystwo 
Triathlonowe „Diament” 

Gwiazdkowe Zawody Pływackie  
pod Patronatem Starosty 

Powiatu Gnieźnieńskiego i 
Prezydenta Miasta Gniezna  

grudzień 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

34 Klub Sportowy Gniezno 
Eliminacje Mistrzostw Polski 

 do lat 21 w Futsalu 
listopad 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

35 Klub Sportowy Gniezno 
Turniej Dzieci i MłodzieŜy w 

śydowie wrzesień 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

36 Klub Sportowy Gniezno 
Turniej Dzieci o Puchar Starosty 

Gnieźnieńskiego 
listopad 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

37 Towarzystwo śuŜlowe „Start” 
Gniezno 

II Turniej śuŜlowy „O Koronę 
Bolesława Chrobrego – 

pierwszego Króla Polski” 
maj 3 000,00 zł 3 000,00 zł 
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38 Klub Sportowy „Tytan” Gniezno 
Turniej Rugby w Skorzęcinie  
Beach-Rugby Skorzęcin 2009 

lipiec 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

39 MłodzieŜowy Klub Strzelecki 
„Kaliber” Gniezno 

I Otwarte MłodzieŜowe 
Mistrzostwa Powiatu 

Gnieźnieńskiego w Strzelaniu 
Pneumatycznym 

czerwiec 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

40 Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” 
Gniezno 

I Ogólnopolski Turniej Piłki 
NoŜnej Szkół Specjalnych V 

Memoriał im. Romana Paryska 

maj/ 
czerwiec 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

41 
Stowarzyszenie Centrum 
Rehabilitacyjno Kulturalne „Promyk” 
Gniezno 

„Sport bez barier” - 
ogólnopolskie zawody sportowe 

w Cielimowie 2009 
wrzesień 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

42 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i 
Turystyki Chrobry Gniezno 

Realizacja zadań wchodzących 
do współzawodnictwa sportowo 

- turystycznego powiatów o 
Puchar Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego w tym 
organizacja eliminacji 

powiatowych (Mistrzostw 
Powiatu) i reprezentowanie 

powiatu w zawodach 
regionalnych i wojewódzkich w 
ramach współzawodnictwa o 

Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego 

cały rok 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

43 Szkolny Związek Sportowy Ziemi 
Gnieźnieńskiej 

Wielkopolskie Igrzyska 
MłodzieŜy Szkolnej – 

współzawodnictwo sportowe 
SKS na poziomie miejskim, 
powiatowym i wojewódzkim 

cały rok 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

44 Stowarzyszenie Młodych 
Wielkopolan 

Realizacja programów 
sportowo- rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieŜy pochodzących 
z rodzin o niskim statusie 

materialnym i zagroŜonych 
patologią na półkoloniach 

„SPORT, UŚMIECH, ZABAWA 
LATO 2009” 

lipiec/ 
sierpień 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 

45 Stowarzyszenie Ziemia 
Gnieźnieńska 

Wakacyjny Turniej Piłki 
Siatkowej dla uczestników 
półkolonii - wypoczynek w 

miejscu zamieszkania 

lipiec/ 
sierpień 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

46 
Uczniowski Jeździecki Klub 
Sportowy  
„Kłusak” Gniezno 

Półkolonie szkoleniowo – 
terapeutyczno – rekreacyjne. 

Weekend z koniem przez okres 
wakacji letnich 

lipiec/ 
sierpień 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

RAZEM:  99.000,00 zł 99.000,00 zł 
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Załącznik nr 5 

Zestawienie wszystkich dotacji składających się na wykonanie zadania w ramach projektu nr 

II6Aa/61 w 2009 roku. 
 
 
 

Lp. 
Nazwa stowarzyszenia 

otrzymującego dotację 
Opis zadania 

Termin 

realizacji 

zadania 

Kwota 

dotacji 

(plan) 

Kwota 

dotacji 

(wykonanie) 

1 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Dąbrówka” 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- piłka ręczna 

cały rok 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

2 
Towarzystwo Sportowe „Basket” 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- koszykówka 

cały rok 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

3 Klub Sportowy „Stella” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- boks 

cały rok 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

4 Klub Sportowy „Stella” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- hokej na trawie 

cały rok 8 000,00 zł 8 000,00 zł 

5 
Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” 

Kłecko 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- koszykówka 

cały rok 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

6 
Uczniowski Klub Sportowy „Tuzinek” 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- piłka ręczna, piłka nożna 

cały rok 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

7 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- piłka ręczna, lekko atletyka 

cały rok 15 000,00 zł 15 000,00 zł 

8 
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpus” 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- szkolenie niepełnosprawnych 

cały rok 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

9 Uczniowski Klub Sportowy „Niechan”  
Szkolenie dzieci i młodzieży 

- tenis stołowy 

cały rok 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

10 
Uczniowski Klub Sportowy „Medan” 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- piłka nożna 

cały rok 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

11 
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- badminton 

cały rok 4 000,00 zł 4 000,00 zł 

12 Gnieźnieński Klub Sportowy „Orzeł” Szkolenie dzieci i młodzieży cały rok 5 000,00 zł 5 000,00 zł 
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- speedrower 

13 
Uczniowski Klub Sportowy „Samuraj” 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- karate 

cały rok 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

14 Gnieźnieński Klub Sportowy „Sparta”  
Szkolenie dzieci i młodzieży 

- hokej na trawie 

cały rok 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

15 
Gnieźnieńskie Towarzystwo 

Triathlonowe „Diament” 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- pływanie, triathlon 

cały rok 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

16 
Uczniowski Klub Sportowy „Lokator” 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- warcaby 

cały rok 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

17 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

Trzemeszno  

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- piłka nożna 

cały rok 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

18 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

Trzemeszno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- tenis ziemny 

cały rok 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

19 
Międzyszkolny Klub Sportowy  

Trzemeszno  

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- piłka siatkowa 

cały rok 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

20 
Międzyszkolny Klub Sportowy  

Trzemeszno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- unihokej 

cały rok 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

21 
Osiedlowy Uczniowski Klub Sportowy 

„Grunwald” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- tenis stołowy 

cały rok 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

22 Klub Sportowy „Mieszko” Gniezno 
Szkolenie dzieci i młodzieży 

- piłka nożna 

cały rok 20 000,00 zł 20 000,00 zł 

23 
Ludowy Klub Sportowy  „Chrobry” 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- szachy 

cały rok 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

24 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Błyskawica” Niechanowo 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- unihokej 

cały rok 4 000,00 zł 4 000,00 zł 

25 Klub Sportowy „Tytan” Gniezno 
Szkolenie dzieci i młodzieży 

- rugby 

cały rok 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

26 
Ludowy Klub Sportowy „Czarni” 

Czerniejewo 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- piłka nożna 

cały rok 3 000,00 zł 3 000,00 zł 
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27 
Towarzystwo Żużlowe „Start” 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- żużel 

cały rok 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

28 Gnieźnieński Amatorski Klub Żużlowy 
Szkolenie dzieci i młodzieży 

- żużel 

cały rok 7 000,00 zł 7 000,00 zł 

29 
Młodzieżowy Klub Strzelecki 

„Kaliber” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- strzelanie 

cały rok 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

30 
Uczniowski Jeździecki Klub Sportowy 

„Kłusak” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- jeździectwo 

cały rok 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

31 
Uczniowski Klub Hokeistów  „Start 

1954” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- hokej na trawie 

cały rok 12 000,00 zł 12 000,00 zł 

32 
Uczniowski Klub Sportowy  „Błysk” 

Witkowo 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- piłka siatkowa, nożna, ręczna 

cały rok 3 500,00 zł 3 500,00 zł 

33 Klub Sportowy Gniezno 
Szkolenie dzieci i młodzieży 

- piłka nożna 

cały rok 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

34 
Młodzieżowy Klub Koszykówki 

Gniezno  

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- koszykówka 

cały rok 9 000,00 zł 9 000,00 zł 

35 Klub Sportowy „Husarz” Gniezno 
Szkolenie dzieci i młodzieży 

- zapasy 

cały rok 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

36 
Trzemeszeńskie Towarzystwo 

Sportowe  

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- tenis ziemny 

cały rok 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

37 
Trzemeszeńskie Towarzystwo 

Sportowe 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- tenis stołowy 

cały rok 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

38 
Trzemeszeńskie Towarzystwo 

Sportowe 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

- piłka siatkowa 

cały rok 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

RAZEM: 200.000,00 zł 200.000,00 zł 

 



Załącznik nr 6 
Laureaci konkursu: „Orzeł Powiatu Gnie źnieńskiego dla Przedsi ębiorczo ści 2007-2009” (projekt nr III2Aa/70) 
 
 
 

lp. nazwa kategoria  nagroda  

1. Hertom Tomasz Herman Debiut gospodarczy Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 

2. Media Lokalne Karol Soberski Debiut gospodarczy Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 

3. Studio Urody Debiut gospodarczy Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 

4. Zielona Fabryka Debiut gospodarczy Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 

5. Firma Szymański Mikroprzedsiębiorstwo 
Nominacja do tytułu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
2007-2009” 

6. M.B. Ogrody Mikroprzedsiębiorstwo 
Nominacja do tytułu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
2007-2009” 

7. PPH „Tina” W.K.B.J. Michałowscy s.j. Mikroprzedsiębiorstwo Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 

8. Auto Sanok Stefan Sanok Małe przedsiębiorstwo Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 

9. Eko – Okna s.c. Małe przedsiębiorstwo 
Nominacja do tytułu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
2007-2009” 

10. Firma Tomasz Słomiański Małe przedsiębiorstwo Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 

11. Konstruktor sp. z o.o. Małe przedsiębiorstwo Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 
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12. Petroestry sp. z o.o. Małe przedsiębiorstwo 
Nominacja do tytułu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
2007-2009” 

13. P.H.U. Tadex Tadeusz Miękiszak Małe przedsiębiorstwo Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 

14. PRI “Real – Bud” sp. z o.o. Małe przedsiębiorstwo 
Nominacja do tytułu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
2007-2009” 

15. Przedsiębiorstwo Handlowe „Rolmasz” s.j. Małe przedsiębiorstwo Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 

16. Sklep „Prosiak” Małe przedsiębiorstwo 
Nominacja do tytułu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
2007-2009” 

17. Agro – Estetyka Piotr Kowalczyk 
Średnie 
przedsiębiorstwo 

Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 

18. P.H.U.P. Poldrób sp. z o.o. 
Średnie 
przedsiębiorstwo 

Nominacja do tytułu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
2007-2009” 

19. Sofex Mirosław Gąsior s.j. 
Średnie 
przedsiębiorstwo Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 

20. 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe HAWA 
Jan Walczak 

Lider ekologii Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 

21. Stolarstwo Mikołajczak Lider ekologii Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 

22. 
„Anbud” Firma remontowo-budowlana 
Andrzej Łykowski 

Inwestor Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 

23. Bosch Service Czerniak Inwestor Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 

24. NZOZ „Ambulatorium” s.c. Inwestor 
Nominacja do tytułu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
2007-2009” 
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25. „Pod Piątką” Ewa Kamyszek Inwestor Tytuł: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” 

26. PPHU International Petrus A.G. Ubachs Inwestor Certyfikat jakości 



 

Załącznik nr 7 
Zestawienie wszystkich dotacji składających się na wykonanie zadania w ramach projektu 

IV1Aa/79 w 2009 roku. 
 
 

Lp. Wnioskodawca  

Nazwa zadania 
w ramach 
konkursu: 

Organizacja 
imprez 

kulturalnych, 
warsztatów, 
konkursów, 
festiwali dla 

dzieci i 
młodzie Ŝy 

osadzonych w 
tradycji ludowej 

i regionalnej 

Termin 
realizacji 
zadania 

Całkowity 
koszt 

zadania 
(zł) 

Wnioskowana 
kwota dotacji 

(zł) 

Kwota 
dotacji 

przyznana 
przez 

komisj ę w 
złotych 

wykorzystano  

1 

Ludowy Klub 
Sportowy 
Czarni 
Czerniejewo 

Organizacja 
imprezy masowej 
propagującej 
dziedzictwo 
kulturowe - 
pogłębianie 
wiedzy nt. historii 
miasta 
Czerniejewo 
wśród dorosłych 
dzieci i młodzieŜy 

05-09 
2009r. 4000 2000 1000 1000 

2 

Uczniowski 
Klub Sportowy 
"Master" 
Gniezno 

Rajd Konny do 
Grzybowa - 
Szlakiem 
Piastowskim na X 
Jubileuszowy 
Międzynarodowy 
Zjazd 
Wojowników 
Słowiańskich. 

01.01-
31.12 
2009r. 6275 6275 1000 1000 

3 

Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń 
Wiejskich 
"Razem" 

Kompleksowe 
warsztaty - 
rękodzieło i Ŝycie 
na ziemi 
kaszubskiej 13.06.2009 2923,5 2400 500 500 

4 

Stowarzyszenie 
Polsko-
Wschodnie 
"Sąsiedzi" 

spotkania 
sąsiadów na 
ziemi 
gnieźnieńskiej "W 
świecie polskich 
tradycji" 

15.06-
31.12 
2009r. 6300 2500 1000 

oddano 
dotację - stow. 
rozwiązano 

5 

Stowarzyszenie 
Centrum 
Rehabilitacyjno-
Kulturalne 
Promyk 
Gniezno, 
oddział Dębnica 

Warsztaty 
fotograficzne i 
rękodzieła 
artystycznego 
"Przenikanie 
Kultur" 

4.05-10.09 
2009r. 23189,4 5000 2000 1 999,60 
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gmina Kłecko  

6 
Fundacja 
"Mury" Gniezno 

Organizacja 
festiwalu 
folkowego 
"Wielkopolska 
MooZa 2009" - 
popularyzacja 
muzyki folkowej 
wśród 
mieszkańców 
regionu/ zmiana 
charakteru 
imprezy na 
happening 
muzyczny w 
ramach imprezy 
"Pyry z gzikiem", 
przy współpracy z 
CK STD, zmiana 
miejsca 
wykonywania 
zadania. - powód 
zmian - mniejsze 
środki finasowe 05 2009r. 20500 20500 2000 2000 

7 

Stowarzyszenie 
Ziemia 
Gnieźnieńska 

"Wprowadzenie 
uczestników 
wypoczynku 
letniego w świat 
kinematografii 
wraz z projekcją 
filmową" 07 2009r.  23290 14100 3000 3000 

8 

Stowarzyszenie 
Młodych 
Wielkopolan 

XV  Powiatowa 
Gwiazdka dla 
Dzieci i MłodzieŜy 
Niepełnosprawnej 12 2009r. 9100 4000 3000 3000 

9 
Stowarzyszenie 
"Łubowianie" 

organizacja 
wypoczynku dla 
dzieci z rodzin 
wielodzietnych i 
patologicznych. 

07-08 
2009r. 25000 15000 3000 3000 

10 
Liga Obrony 
Kraju 

Powiatowy 
Konkurs 
Recytatorski 
wierszy i Pieśni o 
Tematyce 
Patriotycznej. 09 2009r. 1190 800 500 500 

11 

Katolickie 
Stowarzyszenie 
"Civitas 
Christiana" 

XXV Sympozjum 
"Stąd nasz Ród" 04 2009r. 16635 8285 1500 1500 
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12 

Katolickie 
Stowarzyszenie 
"Civitas 
Christiana" 

XIII Ogólnopolski 
Konkurs Wiedzy 
Biblijnej 

01-04 
2009r. 4275 2800 500 500 

13 

Katolickie 
Stowarzyszenie 
"Civitas 
Christiana" 

XV Gnieźnieńskie 
Dni Rodziny 
Miasta i Powiatu 

08-10 
2009r. 10155 3385 1000 1000 

  kwota łącznie - cały rok 20000 18 999,60 
 

 



Załącznik nr 8 
Baza ofert inwestycyjnych Powiatu Gnie źnieńskiego (projekt nr IV3Ac/104) 
 
 

lokalizacja nazwa działki 
powierzchnia 

[ha] 
właściciel 

miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

przeznaczenie terenu istniejąca infrastruktura 

Czerniejewo 
działka położona przy drodze 

powiatowej nr 2153P w Czerniejewie 
10,7 Gmina Czerniejewo tak 

aktywizacja gospodarcza: zabudowa przemysłowa, 

rzemieślniczo-produkcyjna, magazyny i hurtownie 
woda, gaz 

Mieleszyn 
dom kultury* 0,96 Gmina Mieleszyn nie usługi 

elektryczność, woda, 

kanalizacja, telefon 

zespół pałacowo-parkowy w Mielnie 4,51 Powiat Gnieźnieński nie mieszana zabudowa wiejska – zabudowa letniskowa elektryczność, woda, telefon 

Niechanowo Nowa Wieś 5,52 Gmina Niechanowo nie usługi turystyczne elektryczność, woda, telefon 

Trzemeszno 

teren zabudowy przemysłowej,  

ul. Gnieźnieńska  
1,46 Gmina Trzemeszno tak 

aktywizacja gospodarcza: zabudowa przemysłowa, 

rzemieślniczo-produkcyjna, magazyny i hurtownie 
elektryczność, woda, telefon 

teren zabudowy przemysłowej,  

ul. Gnieźnieńska 
5,10 Gmina Trzemeszno tak 

aktywizacja gospodarcza: zabudowa przemysłowa, 

rzemieślniczo-produkcyjna, magazyny i hurtownie 
elektryczność, woda, telefon 

teren zabudowy przemysłowej,  

ul. Gnieźnieńska 
7,7 osoba prywatna tak 

aktywizacja gospodarcza: zabudowa przemysłowa, 

rzemieślniczo-produkcyjna, warsztaty, magazyny i 

hurtownie 

elektryczność, woda, telefon 

Wymysłowo 3,86 osoba prywatna tak zabudowa letniskowa brak 

Gołąbki 5,63 osoba prywatna tak zabudowa letniskowa elektryczność, woda 

Kiszkowo 

Dąbrówka Kościelna 8,0 osoba prywatna tak zabudowa mieszkaniowa, usługi telefon 

Karczewo 15 osoba prywatna tak zabudowa mieszkaniowa, usługi telefon 

Rybno Wielkie 15 osoba prywatna tak zabudowa mieszkaniowa, usługi elektryczność, woda, telefon 
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Witkowo 

Strzyżewo Witkowskie 9,14 osoba prywatna tak aktywizacja gospodarcza elektryczność, woda 

teren rekreacyjny – Ośrodek 

Wypoczynkowy „Orla Góra” 
2 Gmina Witkowo nie 

działalność rekreacyjno- wypoczynkowa (kompleks 

hotelowy z wieżą widokową, amfiteatr, kręgielnia) 

elektryczność, woda, 

kanalizacja 

budynek garażowo-warsztatowy, 

Ruchocinek* 
0,4 Gmina Witkowo nie usługi, produkcja nieuciążliwe elektryczność, woda 

Gmina Gniezno 

Lulkowo 25,31 Gmina Gniezno nie budownictwo przemysłowo-usługowe elektryczność, woda, telefon 

Kalina 5,91 Gmina Gniezno nie aktywizacja gospodarcza elektryczność, woda, telefon 

Lubochnia 4,8 Gmina Gniezno tak budownictwo letniskowe i mieszkaniowe elektryczność, woda, telefon 

Miasto Gniezno 

teren przemysłowy, ul. Słoneczna 45 

Miasto Gniezno 

osoba prywatna 

Skarb Państwa 

tak zabudowa przemysłowa 
brak (przylega do terenów z 

pełnym uzbrojeniem) 

teren usługowy,  

ul. Gajowa - Kostrzewskiego 
0,8 

Miasto Gniezno 

osoba prywatna 
tak zabudowa usługowa pełna 

tereny rekreacyjno-sportowe,          

ul. Paczkowskiego 
3 Miasto Gniezno tak zabudowa usług sportu woda 

tereny budownictwa mieszkaniowego 

wielorodzinnego, ul. Poznańska 
2,5 

Miasto Gniezno 

osoba prywatna 
tak zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna pełna 

teren usługowo – produkcyjny,        

ul. Kostrzewskiego 
2,7 

Miasto Gniezno  

Skarb Państwa 
tak zabudowa usługowa pełna 
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teren zabudowy przemysłowej,  

ul. Roosevelta 
0,6 osoba prywatna nie zabudowa przemysłowa pełna 

hala magazynowo-produkcyjna,  

ul. Pstrowskiego* 
0,32 GWSHM „Milenium” b.d. aktywizacja gospodarcza 

elektryczność, woda, 

kanalizacja, telefon 

Źródło: opracowano na podstawie: sprawozdań Centrum Obsługi Inwestora przy GARG sp. z o.o. za okres: 02.01.2009 – 31.12.2009 oraz formularzy Invest in Wielkopolska – oferta 

inwestycyjna (TEREN, HALA); b.d. – brak danych; * - nieruchomość typu brownfield 

 

 


