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Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 został 

przyjęty uchwałą nr XLIII/292/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2013r. 

Dokument, który jest komplementarny z dokumentami krajowymi, regionalnymi i sektorowymi 

obowiązującymi na lata 2014-2020, zawiera diagnozę stanu powiatu gnieźnieńskiego w roku 2013, 

analizę SWOT powiatu gnieźnieńskiego, wizję, cele strategiczne i operacyjne, a także zestawienie 

projektów do realizacji w latach 2014-2020.  

Nad przygotowaniem dokumentu, przez kilka miesięcy, pracował zespół, w skład którego weszli 

przedstawiciele urzędu starostwa, jego jednostek podległych, Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz 

organizacji pozarządowych. Jego przyjęcie przez Radę Powiatu było również poprzedzone 

konsultacjami społecznymi. Ponadto, dokument poddano uzgodnieniom z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie 

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie 

pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, odstąpiono od 

konieczności opracowania ww. oceny. 

Dotychczas dokument był zmieniany 2 razy: 

 uchwałą nr LI/351/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 czerwca 2014r. 

zaktualizowano zapisy odnoszące się do projektu nr II/1/a – Budowa i zakup nowoczesnej 

infrastruktury teleinformatycznej wspierającej funkcjonowanie administracji powiatowej, 

 uchwałą nr XIII/78/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015r. 

kompleksowo zaktualizowano dokument, w szczególności karty projektów.  

 

 

Wizja Powiatu Gnieźnieńskiego: 

 

Tu powstała Polska i tu stawiamy na rozwój w miejscu godnym inwestycji 

 

I cel strategiczny:   

 

Nowoczesny Powiat Gniezno – blisko stolicy regionu – 5 celów operacyjnych i 19 projektów 

 

II cel strategiczny:   

 

Powiat Gniezno wiarygodnym i bezpiecznym miejscem do życia – 8 celów operacyjnych i 43 

projekty 

 

III cel strategiczny:   

 

Powiat Gniezno znany jako kolebka państwa polskiego – 3 cele operacyjne i 11 projektów 
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Wykaz projektów WSPO Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 

 

nr 
projektu 

tytuł projektu 
realizacja  

w roku 2016 

cel strategiczny I. Nowoczesny Powiat Gniezno – blisko stolicy regionu 

cel operacyjny  
1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej poprzez tworzenie warunków  

do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości 

I/1/a Gnieźnieńska motoryzacja rozpoznawalna w Polsce - 

I/1/b Centrum Obsługi Inwestora - 

I/1/c Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości tak 

I/1/d Promocja gospodarcza powiatu tak 

I/1/e Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców - 

I/1/f 
Wsparcie innowacyjnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa 
MSP 

- 

I/1/g 
Wsparcie rozwoju stref gospodarczych oraz utworzenia podstrefy 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w powiecie gnieźnieńskim 

- 

I/1/h Wsparcie współpracy na linii biznes-nauka - 

I/1/i Współpraca z pracodawcami tak 

cel operacyjny  
2. Poprawa warunków komunikacyjnych na sieci dróg powiatowych 

powiązanych z drogami wyższych kategorii 

I/2/a Budowa i przebudowa dróg tak 

I/2/b Przebudowa lub budowa obiektów mostowych, przepustów tak 

cel operacyjny 3. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionu 

I/3/a 
Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów 
zawodowych 

tak 

I/3/b Wyższe kwalifikacje – lepszy start - 

I/3/c Edukacja młodzieży tak 

I/3/d Przekwalifikowanie i ustawiczne kształcenie tak 

I/3/e Kwalifikacje zawodowe - 

cel operacyjny  
4. Wzrost atrakcyjności teleinformatycznej poprzez wykorzystanie 

sieci szerokopasmowych w gospodarce 

I/4/a E-administracja w powiecie gnieźnieńskim - 

cel operacyjny  5. Powiat Gniezno otwarty na kontakty i rynki zagraniczne 

I/5/a Intensyfikacja współpracy międzynarodowej tak 

I/5/b Comenius – uczenie się przez całe życie - 

cel strategiczny II. Powiat Gniezno wiarygodnym i bezpiecznym miejscem do życia 

cel operacyjny  
1. Sprawnie i efektywnie zarządzany powiat oraz poprawa jakości 

świadczonych usług 

II/1/a 
Budowa i zakup nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej 
wspierającej funkcjonowanie administracji powiatowej 

tak 

II/1/b Inwestycja w kadry - 

II/1/c 
Podnoszenie i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników 
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

tak 
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II/1/d 

Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego  
w Gnieźnie – budowa biblioteki i czytelni w patio budynku 
współużytkowanego przez I LO i MPPP w Gnieźnie oraz zakup pierwszego 
wyposażenia 

- 

II/1/e Modernizacja obiektów należących do powiatu tak 

cel operacyjny  2. Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na drogach publicznych 

II/2/b 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (przebudowa skrzyżowań, 
sygnalizacja świetlna) 

tak 

II/2/c Remonty dróg – poprzez wykonanie nakładek bitumicznych tak 

cel operacyjny  
3. Zrównoważony rozwój w zakresie bezpiecznych warunków życia, 

zdrowia, aktywności i wypoczynku mieszkańców 

II/3/a Likwidacja wyrobów zawierających azbest tak 

II/3/b Zmniejszenie ryzyka powodziowego tak 

II/3/c Centrum Aktywności Społecznej Largo  tak 

II/3/d Dzieciom potrzebne są rodziny (piecza zastępcza) tak 

II/3/e 
Przemoc Pomoc MOC – przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie 
(przemoc w rodzinie) 

tak 

II/3/f Monitoring zagrożeń tak 

II/3/g 
Wsparcie zakupu i wymiana sprzętu oraz wsparcie działalności 
powiatowych służb i podmiotów ratowniczych 

tak 

II/3/h Innowacyjna służba zdrowia - 

II/3/i 
Organizacja imprez sportowych propagujących wybrane dyscypliny 
sportowe 

tak 

II/3/j Stypendia i nagrody sportowe tak 

II/3/k Wsparcie działalności klubów sportowych tak 

II/3/l Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych tak 

II/3/m Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa tak 
 II/3/n Programy profilaktyki zdrowia tak 

II/3/o Centrum Aktywności Młodzieżowej MOTYKA - 

II/3/p 
Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług 
medycznych 

tak 

II/3/r Bezpieczny Powiat tak 

cel operacyjny  4. Pomoc mieszkańcom w odnalezieniu się na rynku pracy 

II/4/a 
Aktywni, odpowiedzialni obywatele – Powiat Gnieźnieński wspiera rozwój 
ekonomii społecznej 

- 

II/4/b Gnieźnieńskie Targi Pracy i Giełdy Pracy tak 

II/4/c 
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez realizację projektów  
z udziałem środków unijnych 

tak 

II/4/d Staże dla bezrobotnych tak 

cel operacyjny  
5. Zwiększenie udziału energii rozproszonej poprzez inwestycje  

w odnawialne źródła energii (OZE) oraz zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń 

II/5/a 

Promocja ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz propagowanie odnawialnych 
źródeł energii w szczególności biomasy jako najstarszego i najtańszego 
źródła energii 

tak 
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cel operacyjny  
6. Osiągnięcie wysokiego poziomu kształcenia przy racjonalnym 

gospodarowaniu zasobami oświaty i kultury 

II/6/a Rozwój uzdolnień indywidualnych dzieci i młodzieży tak 

II/6/b Czas do przedszkola tak 

II/6/c 
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie 
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat 
gnieźnieński 

- 

II/6/d Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji tak 

II/6/e 
Program wsparcia w zakresie zdobywania kompetencji dot. 
funkcjonowania mechanizmów wolnorynkowych 

- 

II/6/f 
Tworzenie i doposażenie laboratoriów szkolnych oraz zakup pomocy 
naukowych i sprzętu specjalistycznego 

- 

II/6/g Wsparcie dla szkolnictwa wyższego tak 

II/6/h 
Utworzenie ośrodka wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

- 

II/6/i Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie  tak 

cel operacyjny  
7. Tworzenie oferty kulturalnej uwzględniającej potrzeby 

zróżnicowanych grup odbiorców oraz wspieranie działalności 
artystycznej 

II/7/a 
Wsparcie zespołów reprezentacyjnych Powiatu, w tym chórów  
i orkiestry 

tak 

II/7/b Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury tak 

II/7/c Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych  tak 

II/7/d 
Wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego 

tak 

cel operacyjny  
8. Wspieranie inicjatyw społecznie użytecznych zgłaszanych przez 

mieszkańców i organizacje pozarządowe 

II/8/a Obywatelski Powiat Gniezno - 

cel strategiczny III. Powiat Gniezno znany jako kolebka państwa polskiego 

cel operacyjny  1. Powiat Gniezno markowym powiatem w Wielkopolsce 

III/1/a 
Promocja powiatu gnieźnieńskiego poprzez działalność o charakterze 
sportowym 

- 

III/1/b 
Organizacja i promocja ważnych dla powiatu wydarzeń historycznych, 
jubileuszowych, promocyjnych oraz wizerunkowych 

tak 

III/1/c 
Tu powstała Polska – budowa i promocja marki powiatu jako miejsca, 
gdzie narodziła się polska państwowość 

- 

III/1/d 
Wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez posiadanie obiektów 
rangi ogólnopolskiej, europejskiej i światowej 

- 

cel operacyjny  
2. Powiat Gniezno na weekend – zmiana charakteru turystyki  

z tranzytowej na pobytową 

III/2/a Promocja powiatu poprzez reklamę typu ATL i BTL tak 

III/2/b 
Rozwój i promocja innych, ponadregionalnych szlaków turystycznych 
przebiegających przez teren powiatu oraz szlaków powiatowych 

tak 

III/2/c Rozwój i promocja turystyki aktywnej na terenie powiatu tak 

III/2/d Rozwój i promocja turystyki kolejowej w powiecie gnieźnieńskim tak 

III/2/e 
Zintegrowany system informacji turystycznej – kluczowy instrument 
profesjonalnej obsługi ruchu turystycznego 

tak 
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cel operacyjny  
3. Powiat Gniezno – sercem Szlaku Piastowskiego, wizerunkowego 

produktu Wielkopolski 

III/3/a Gniezno Piastów na żywo - 

III/3/b 
Szlak Piastowski – rozwój i promocja szlaku, kluczowego produktu 
turystycznego powiatu 

tak 
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numer projektu  

I/1/c 

 

nazwa projektu 

Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Organizacja spotkania z okazji 15-lecia konkursu Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
Dyrektor KSTP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Organizacja spotkania z okazji 15-lecia konkursu Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
3.642 

razem 3.642 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Organizacja spotkania  

z okazji 15-lecia konkursu 

Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego dla 

Przedsiębiorczości 

3.642,00 3.642,00 - - 

razem 3.642,00 3.642,00  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

W ramach projektu organizowany jest, co dwa lata, konkurs "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla 

Przedsiębiorczości", który adresowany jest do firm sektora MSP z powiatu gnieźnieńskiego.  

Do 31.12.2016r. odbyło się osiem edycji konkursu, w trakcie których wyróżniono 119 firm.  

W ramach projektu podejmowane są również działania mające na celu podnoszenie rangi 

przedsięwzięcia i budowanie jego wizerunku: konkurs posiada własną stronę internetową 

www.orzelprzedsiebiorczości.pl (od 2013r.), system identyfikacji wizualnej (od 2014r.), a jego logo 

jest prawnie chronione - zostało zastrzeżona w Urzędzie Patentowym RP. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Organizacja spotkania z okazji 15-lecia konkursu Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 

opis zadania 

W dniu 9.06.2016r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie 

zorganizowano spotkanie z okazji 15-lecia konkursu Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości. Na uroczystość zaproszenie do 

laureatów ośmiu dotychczasowych edycji przedsięwzięcia wystosowali 

organizatorzy konkursu – Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz 

gnieźnieński Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości. Partnerem 

jubileuszu był Bank Zachodni WBK. Spotkanie było okazją do 

zaprezentowana przybyłym gościom dotychczasowej historii konkursu 

na kilkuminutowym filmie oraz złożenia podziękowań laureatom 

konkursu za dotychczasowy wkład w rozwój gospodarczy powiatu. 

Obecni na uroczystości wysłuchali także interesującego wystąpienia 

Roberta Kroola, jednego z najlepszych doradców biznesowych  

w Polsce, który wskazał na kilka kluczowych elementów skutecznego 

prowadzenia biznesu i tym samym wprowadził w tematykę firm 

rodzinnych, której poświęcony był panel dyskusyjny z udziałem 

laureatów. O wspólnych wartościach, a także o problemach z sukcesją  

i o wzajemnych relacjach dyskutowali przedstawiciele pierwszego  

i drugiego pokolenia firm rodzinnych. Oficjalna część spotkania 

zakończyła się mini koncertem w wykonaniu duetu w składzie Jadwiga 

Tomczyńska (harfa) oraz Maksymilian Ambroziak (gitara basowa),  

a w dalszej jego części na laureatów czekał poczęstunek, który 

stworzył okazję do podjęcia rozmów, także na tematy biznesowe.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie – 

współorganizator jubileuszu, [2] Bank Zachodni WBK – partner 

jubileuszu, [3] I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego  

w Gnieźnie – nieodpłatne użyczenie auli, [4] Copypoint z siedzibą  

w Gnieźnie  - wykonanie zaproszeń, [5] jeszczeinaczej.pl T. Góralczyk 

z siedzibą w Gnieźnie - przygotowanie filmu promocyjnego w formie 

animowanej prezentacji multimedialnej, [6] Pracownia Fotograficzna 

F.H.U. CARO z siedzibą w Gnieźnie – wykonanie fotoreportażu  

z jubileuszu (koszty: obsługi technicznej jubileuszu, prowadzenia, mini 

koncertu i cateringu pokrył partner jubileuszu). Wybór wykonawców 

wskazanych w pkt 4-6 został dokonany zgodnie z regulaminem 

udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.  

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba zorganizowanych konkursów szt. 0 

liczba firm biorących udział w konkursie szt. 0 

liczba nagrodzonych firm szt. 0 

liczba firm, którym przyznano tytuł: Orzeł 

Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
szt. 0 
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liczba firm, którym przyznano tytuł: Złoty Orzeł 

Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 
szt. 0 

 

 
 
 
 
 
 

numer projektu  

I/1/d 

 

nazwa projektu 

Promocja gospodarcza powiatu 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Opracowanie identyfikacji wizualnej dla Punktu Wspierania Biznesu Dyrektor KSTP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Opracowanie identyfikacji wizualnej dla Punktu Wspierania Biznesu 950 

razem 950 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Opracowanie identyfikacji 

wizualnej dla Punktu 

Wspierania Biznesu 

950,00 950,00 - - 

razem 950,00 950,00  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości z obszaru miasta i gmin powiatu 

gnieźnieńskiego poprzez nieodpłatną działalność konsultacyjną i szkoleniową. Projekt przewiduje 

prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu – miejsca, w którym przedsiębiorcy, po wcześniejszym 

umówieniu  się na spotkanie, mogliby bezpłatnie uzyskać informacje o możliwości pozyskania 

dofinansowania na swoją działalność. W celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania wystąpień 

PWB na spotkaniach, konferencjach, targach inwestycyjnych, itp. konieczne jest posiadanie 

odpowiednich materiałów promocyjnych adresowanych do inwestorów (zarówno drukowanych, jak 

i na nośnikach cyfrowych), o wysokim poziomie zawartości merytorycznej. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Opracowanie identyfikacji wizualnej dla Punktu Wspierania Biznesu 

opis zadania 

W roku 2016 opracowano identyfikację wizualnej dla Punktu 

Wspierania Biznesu, który rozpoczął działalność, w strukturach 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - w ramach Wydziału Kultury, 

Sportu, Turystyki i Promocji, z początkiem roku 2017. Jego zadania 

obejmują szeroko rozumiane kreowanie i koordynowanie działań  

ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości w regionie.  W ramach 

projektu w roku 2016  wykonano: [1] projekt logo wraz z uproszczoną 

księgą identyfikacyjną znaku dla Punktu Wspierania Biznesu, [2] wzór 

ulotki z danymi adresowymi oraz z informacjami o punkcie, [3] projekt 

roll-up PWB, [4] projekt wizytówki PWB. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Jarosław Gryguć - autor wizualizacji. Wybór wykonawcy został 

dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba targów, spotkań, itp., w których powiat 

wziął udział w związku z realizacja projektu 
szt. 0 

liczba opracowań/zaktualizowanych 

materiałów promocyjnych (publikacji, 

prezentacji, itp.) w związku z realizacja 

projektu 

szt. 0 

liczba osób/podmiotów, którym przekazano 

materiały promocyjne w związku z realizacja 

projektu 

osoby/szt. 0 

rezultatu 

liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego w związku  

z realizacją projektu 

szt. 0 

liczba utworzonych miejsc pracy w związku  

z realizacją projektu 
szt. 0 
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numer projektu  

I/1/i 

 

nazwa projektu 

Współpraca z pracodawcami 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Spotkania z pracodawcami Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Spotkania z pracodawcami - 

razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Spotkania z pracodawcami - - - - 

razem - -  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Realizacja projektu polega na szerszym zapoznaniu pracodawców i przedsiębiorców z wachlarzem 

usług urzędu oraz możliwościami korzystania ze środków finansowych Funduszu Pracy  

i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Spotkania z pracodawcami 

opis zadania 

W ramach zadania zorganizowano w siedzibie Powiatowego Urzędu 

Pracy w dniu 21.05.2016r. tzw. „drzwi otwarte”, stanowiące okazję 

dla przedsiębiorców - pracodawców do skorzystania z pomocy 

pracowników urzędu w dniu wolnym od pracy. Realizowano także 

bezpośrednie spotkania doradców klienta - pośredników pracy  

i doradców zawodowych u pracodawców. Ich celem było nie tylko 

poznanie jak największej ilości pracodawców z terenu powiatu 

gnieźnieńskiego czy zdobycie informacji dotyczących rozwoju 
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poszczególnych zakładów pracy, ale również pozyskanie większej ilości 

ofert pracy. Łączna liczba kontaktów pośredników pracy i doradców 

zawodowych z pracodawcami wyniosła 5.708. 

W ramach zadania założono także pomoc zespołu doradczego 

pracownikom i pracodawcom w sytuacji planowanych zwolnień 

grupowych. W roku 2016 nie odbywały się spotkania lokalne ponieważ 

nie było tego typu zgłoszeń na lokalnym rynku pracy. 

Ponadto, w trakcie 2016r. odbyły się trzy cykliczne szkolenia pn. 

„Praca na własny rachunek” organizowane przez PUP przy współudziale 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, które 

adresowane były do osób rozpoczynających działalność gospodarczą.  

Dodatkowo PUP uczestniczył w spotkaniu „Bezpieczne praktyki                    

i środowisko 2016” w dniu 12.05.2016r. 

Urząd współpracował także w ramach punktu konsultacyjnego z WKU  

z Konina. Na organizowanych spotkaniach prelegenci przedstawiali 

możliwości wstąpienia do ochotniczych form służby wojskowej, w tym: 

zawodowej, terytorialnej, przygotowawczej NSR oraz ćwiczeń 

wojskowych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie, Urząd Skarbowy  

w Gnieźnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, 

Wojskowa Komenda Uzupełnień z Konina 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba przedsiębiorców biorących udział  

w spotkaniach i in. 
osoby 152 

liczba urzędów, instytucji i organizacji 

działających na rzecz wspierania 

przedsiębiorczości biorących udział  

w spotkaniach  

szt. 4 

liczba wydanych materiałów informacyjnych 

przekazanych pracodawcom podczas spotkań, 

konferencji i in. 

szt. ok. 2.000 

liczba zorganizowanych „drzwi otwartych” szt. 1 

rezultatu 

liczba ofert pracy pozyskanych w związku  

z realizacją projektu 
szt. 2.893 

liczba osób bezrobotnych, które uzyskały 

zatrudnienie w wyniku realizacji projektu 
osoby 1.455 
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numer projektu  

I/2/a 

 

nazwa projektu 

Budowa i przebudowa dróg  

 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P Charbowo-Kiszkowo - etap II Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2291P w m. Gniezno - Konikowo wraz ze 

skrzyżowaniem ulic Reymonta i Słowackiego  
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2214P w m. Lubochnia – chodnik  Dyrektor PZD 

Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie 

żnińskim i gnieźnieńskim  
Dyrektor PZD 

Korekta finansowa w zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2161P 

Witkowo-Wiekowo-granica powiatu słupeckiego (Powidz)”  
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2181P granica powiatu - Kowalewo – 

Popowo Podleśne  
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227P w m. Małachowo Złych Miejsc  Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2225P Żelazkowo–Gurowo  Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Żydowo  Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2239P w m. Popielewo  Dyrektor PZD 

Przebudowa dróg powiatowych tworzących dojazd od drogi wojewódzkiej 

260 - droga krajowa nr 15, do trasy S5 węzeł Czerniejewo: 2163P 

Niechanowo, 2160P Niechanowo-Żydowo- Czerniejewo, 2483P 

Czerniejewo-Wierzyce - przebudowa etap II drogi powiatowej 2158 P 

Czerniejewo-Szczytniki Czerniejewskie (skrzyżowanie z drogą krajową  

nr 15)  

Dyrektor PZD 

Przebudowa ulicy z chodnikiem droga powiatowa nr 2295P ul. Grunwaldzka 

w m. Gniezno  
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Nidom – chodnik gmina 

Czerniejewo powiat gnieźnieński 
Dyrektor PZD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2016 

14 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P Charbowo-Kiszkowo - etap II 2.500.000 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2291P w m. Gniezno - Konikowo wraz ze 

skrzyżowaniem ulic Reymonta i Słowackiego  
100.000 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2214P w m. Lubochnia – chodnik  15.000 

Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie 

żnińskim i gnieźnieńskim  
100.000 

Korekta finansowa w zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2161P 

Witkowo-Wiekowo-granica powiatu słupeckiego (Powidz)”  
138.206 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2181P granica powiatu - Kowalewo – 

Popowo Podleśne  
38.118 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227P w m. Małachowo Złych Miejsc  175.000 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2225P Żelazkowo–Gurowo  258.000 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Żydowo  347.000 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2239P w m. Popielewo  313.000 

Przebudowa dróg powiatowych tworzących dojazd od drogi wojewódzkiej 

260 - droga krajowa nr 15, do trasy S5 węzeł Czerniejewo: 2163P 

Niechanowo, 2160P Niechanowo-Żydowo- Czerniejewo, 2483P 

Czerniejewo-Wierzyce - przebudowa etap II drogi powiatowej 2158 P 

Czerniejewo-Szczytniki Czerniejewskie (skrzyżowanie z drogą krajową nr 

15)  

44.559 

Przebudowa ulicy z chodnikiem droga powiatowa nr 2295P ul. Grunwaldzka 

w m. Gniezno  
93.500 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Nidom – chodnik gmina 

Czerniejewo powiat gnieźnieński 
174.000 

razem 4.296.383 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2147P 

Charbowo-Kiszkowo - etap II 

2.499.986,03 1.499.986,03 
Gmina Kłecko 

Gmina Kiszkowo 

700.000,00 

300.000,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2291P  

w m. Gniezno - Konikowo 

wraz ze skrzyżowaniem ulic 

Reymonta i Słowackiego  

17.892,40 17.892,40 - - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2214P  

w m. Lubochnia – chodnik  

9.840,00 - Gmina Gniezno 9.840,00 

Przebudowa nawierzchni 

dróg powiatowych  

i gminnych w powiecie 

żnińskim i gnieźnieńskim  

95.850,97 95.850,97 - - 
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Korekta finansowa  

w zadaniu: „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2161P 

Witkowo-Wiekowo-granica 

powiatu słupeckiego 

(Powidz)” 

- - - - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2181P 

granica powiatu - Kowalewo 

– Popowo Podleśne  

38.118,00 38.118,00 - - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2227P  

w m. Małachowo Złych 

Miejsc  

174.995,98 174.995,98 - - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2225P 

Żelazkowo – Gurowo  

257.999,82 257.999,82 - - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2160P  

w m. Żydowo  

347.000,00 267.000,00 
Gmina 

Czerniejewo 
80.000,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2239P  

w m. Popielewo  

312.999,23 212.999,23 
Gmina 

Trzemeszno 
100.000,00 

Przebudowa dróg 

powiatowych tworzących 

dojazd od drogi 

wojewódzkiej 260 - droga 

krajowa nr 15, do trasy S5 

węzeł Czerniejewo: 2163P 

Niechanowo, 2160P 

Niechanowo-Żydowo- 

Czerniejewo, 2483P 

Czerniejewo-Wierzyce - 

przebudowa etap II drogi 

powiatowej 2158 P 

Czerniejewo-Szczytniki 

Czerniejewskie 

(skrzyżowanie z drogą 

krajową nr 15)  

44.558,60 44.558,60 - - 

Przebudowa ulicy  

z chodnikiem droga 

powiatowa nr 2295P  

ul. Grunwaldzka  

w m. Gniezno  

93.341,98 93.341,98 - - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2160P  

w m. Nidom – chodnik gmina 

Czerniejewo powiat Gniezno 

173.774,23 88.774,23 
Gmina 

Czerniejewo 
85.000,00 

razem 4.066.357,24 2.791.517,24  1.274.840,00 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest budowa oraz przebudowa 60 km dróg powiatowych. Zakłada się również 

że realizacja poszczególnych zadań w ramach projektu będzie finansowana nie tylko z budżetu 

powiatu ale także z pozyskiwanych środków zewnętrznych (fundusze UE, Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lokalnych, inne). 

 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P Charbowo-Kiszkowo  

- etap II 

opis zadania 

Realizacja zadania obejmowała ułożenie nawierzchni bitumicznej na 

całej szerokości jezdni na odcinku o długości 10.510 mb oraz 

wykonanie: zatok autobusowych, chodników, odwodnienia,  

oznakowania poziomego i barier ochronnych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 24/2016 zawarto w dniu 31.05.2016r. z Zakładem 

Wielobranżowym Trans Bruk Marek Begier z siedzibą w Nekli. Nadzór 

nad realizacją robót sprawował, zgodnie z umową nr 2/Z/16 z dnia 

31.05.2016r.,  Jacek Szykowny. 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2291P w m. Gniezno - Konikowo 

wraz ze skrzyżowaniem ulic Reymonta i Słowackiego  

opis zadania 

W ramach zadania wykonano wielowariantowy projekt koncepcyjny  

i budowlany oraz podział działek. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] wykonanie podziału działek: GEO-GIS Agnieszka Alejska, zgodnie  

z zamówieniem nr 7/16 z dnia 12.02.2016r., [2] opracowanie 

dokumentacji: Biuro Inżynieryjno–Techniczne KIER Mieczysław 

Łebedyński, zgodnie z zamówieniem nr 18a/16 z dnia 04.11.2016r. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2214P w m. Lubochnia – chodnik  

opis zadania 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Biuro Inżynieryjno – Techniczne KIER Mieczysław Łebedyński, zgodnie  

z zamówieniem nr 105/16 z dn. 04.11.2016r. 
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nazwa zadania 
Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie 

żnińskim i gnieźnieńskim  

opis zadania 

Dotacja majątkowa na zadanie udzielona przez Powiat Gnieźnieński. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania 
Korekta finansowa w zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 2161P Witkowo-Wiekowo-granica powiatu słupeckiego (Powidz)”  

opis zadania 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uważa, 

że postępowanie o udzielenie zamówienia nie zostało przeprowadzone 

w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 

traktowanie wykonawców. Trwa postępowanie sądowe. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2181P granica powiatu - Kowalewo 

– Popowo Podleśne  

opis zadania 

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo 

-kosztorysową oraz wykonano podkłady geodezyjne. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] wykonanie pełnego zakresu dokumentacji projektowo-

kosztorysowej: Usługi Projektowe i Nadzory w Zakresie Budowy Dróg  

i Ulic Maciej Trajgis, zgodnie z zamówieniem nr 79/16 z dnia 

25.08.2016r., [2] wykonanie podkładów geodezyjnych: Usługi 

Geodezyjno-Kartograficzne R. Fałdziński, zgodnie z zamówieniem  

nr 37/16 z dn. 26.04.2016r. 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2227P w m. Małachowo Złych 

Miejsc  

opis zadania 

W ramach zadania wykonano roboty, które z kolei obejmowały 

wykonanie poszerzenia prawej strony na szerokości 1 m i długości 312 

mb oraz wykonanie chodnika, remontu przepustów pod zjazdami, 

wykonanie zjazdów oraz odtworzenie rowów przydrożnych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 28/16 zawarto w dniu 02.11.2016r. z konsorcjum  

w składzie: [1] Firma Usługowo - Handlowa „ ANNA” Anna Białobrzycka 

z siedzibą w Gnieźnie, [2] Firma Budowlano - Remontowo-Drogowa 

Dariusz Białobrzycki z siedzibą w Gnieźnie. Nadzór nad  realizacją 

robót sprawował, zgodnie z umową nr 3/Z/16 z dnia 02.11.2016r.,  

Jacek Szykowny. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2225P Żelazkowo – Gurowo  

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na długości 1.400 mb 

Prace obejmowały m. in. wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy 

betonowej, odtworzenie konstrukcji jezdni, ułożenie barier ochronnych 

zabezpieczenie istniejących sieci telefonicznych i energetycznych.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 31/16 zawarto w dniu 08.11.2016r. z Przedsiębiorstwem 

Inżynieryjno Drogowym sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie. Nadzór nad  

realizacją robót sprawował, zgodnie z umową nr 5/Z/16 z dnia 

08.11.2016 r.,  Jan Marciniak. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Żydowo  

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na długości 283 mb. 

Prace obejmowały m. in.: frezowaniu nawierzchni, wykonaniu ścieżki 

rowerowej, wykonaniu chodnika, zatoki autobusowej i miejsc 

postojowych oraz uzupełnienie oznakowania. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 19/16 zawarto w dniu 24.05.2016r. z Firmą Usługowo 

-Handlową „ANNA” Anna Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie. Nadzór 

nad realizacją robót sprawował, zgodnie z umową nr 1/Z/16 z dnia 

24.05.2016r.,  Robert Puk. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2239P w m. Popielewo  

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na długości 911 mb. 

Prace obejmowały m. in.: mechaniczne rozebranie i czyszczenie 

nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni grysowo-żwirowo-

asfaltowej, wzmocnienie poboczy kruszywem. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 30/16 zawarto w dniu 04.11.2016r. z Zakładem Drogowo 

-Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli. Nadzór nad  

realizacją robót sprawował, zgodnie z umową nr 4/Z/16 z dnia 

04.11.2016r.,  Jan Marciniak. 
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nazwa zadania 

Przebudowa dróg powiatowych tworzących dojazd od drogi 

wojewódzkiej 260 - droga krajowa nr 15, do trasy S5 węzeł 

Czerniejewo: 2163P Niechanowo, 2160P Niechanowo-Żydowo- 

Czerniejewo, 2483P Czerniejewo-Wierzyce - przebudowa etap II 

drogi powiatowej 2158 P Czerniejewo-Szczytniki Czerniejewskie 

(skrzyżowanie z drogą krajową nr 15)  

opis zadania 

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo  

– kosztorysową oraz wykonano aktualne podkłady geodezyjne. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] wykonanie dokumentacji: Usługi Projektowe i Nadzory w Zakresie 

Budowy Dróg i Ulic Maciej Trajgis, zgodnie z zamówieniem nr 31/16  

z dnia 11.04.2016r., [2] wykonanie podkładów geodezyjnych: Usługi 

Geodezyjno – Kartograficzne Radosław Fałdziński zgodnie  

z zamówieniem nr 23/16 z dnia 21.03.2016 r. 

nazwa zadania 
Przebudowa ulicy z chodnikiem droga powiatowa nr 2295P  

ul. Grunwaldzka w m. Gniezno  

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wraz z chodnikiem na 

długości 140 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie cenowe z dnia 

21.11.2016r. i kosztorys ofertowy z dnia 22.11.2016r. sporządzony 

przez wykonawcę. Umowę 42/W/16 zawarto w dniu 02.11.2016r.  

z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „NIKO” Norbert Wietecki  

z siedzibą w Gnieźnie. Nadzór nad realizacją robót sprawował, zgodnie 

z umową nr 7/Z/16 z dnia 2.12.2016r., Jan Marciniak. 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Nidom – chodnik 

gmina Czerniejewo powiat gnieźnieński 

opis zadania 

W ramach zadania: przebudowano drogę wraz z chodnikiem na długości 

461 mb, wykonano nawierzchnię bitumiczno-grysową, mechanicznie 

pomalowano linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 32/16 zawarto w dniu 02.12.2016r. z konsorcjum w składzie: 

[1] lider: Firma Drogowa „ANDAR” S.C. A.D. Białobrzyccy z siedzibą  

w Gnieźnie, [2] partner: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna 

Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie. Nadzór nad  realizacją robót 

sprawował, zgodnie z umową nr 6/Z/16 z dnia 02.12.2016r., Jan 

Marciniak. 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

długość wybudowanych i przebudowanych dróg 

powiatowych 
km 14,017 

koszt budowy/przebudowy 1 km drogi 

powiatowej 
zł 290.101,82 

rezultatu 

poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 

zwiększenie natężenia ruchu w stosunku do 

roku poprzedniego 
% b. d. 

zmniejszenie ilości remontów cząstkowych  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

I/2/b 

 

nazwa projektu 

Przebudowa lub budowa obiektów mostowych, przepustów 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2158P - skrzyżowanie z drogą powiatową 

nr 2226P m. Malczewo z rozbiórką wiaduktu drogowego 
Dyrektor PZD 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2158P - skrzyżowanie z drogą powiatową 

nr 2226P m. Malczewo z rozbiórką wiaduktu drogowego 
24.604 

razem 24.604 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2158P  

- skrzyżowanie z drogą 

powiatową nr 2226P  

m. Malczewo z rozbiórką 

wiaduktu drogowego 

24.603,80 24.603,80 - - 

razem 24.603,80 24.603,80  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest wykonanie przebudowy lub budowy obiektów mostowych, przepustów. 

Zakłada się również że realizacja poszczególnych zadań w ramach projektu będzie finansowana nie 

tylko z budżetu powiatu, ale także z pozyskiwanych środków zewnętrznych (fundusze UE, Narodowy 

Program Przebudowy Dróg Lokalnych, inne). 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2158P - skrzyżowanie z drogą 

powiatową nr 2226P m. Malczewo z rozbiórką wiaduktu drogowego 

opis zadania W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma PROPONTIS Przemysław Marczak, na podstawie zamówienia  

nr 70/16 z dnia 29.07.2016r. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba przebudowanych lub wyremontowanych 

mostów, przepustów 
szt. 0 

koszt przebudowy lub remontu 1 szt. obiektu 

mostowego, przepustu 
zł - 

rezultatu 

poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 

zmniejszenie kosztów remontów bieżących  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 
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numer projektu  

I/3/a 

 

nazwa projektu 

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziały Edukacji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów 

zawodowych  
Dyrektor WE 

Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim  

– dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku 

pracy 

Dyrektor WIR / 

Dyrektor CKP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów 

zawodowych 
138.000 

Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim  

– dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku 

pracy 

195.570 

razem 333.570 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Doposażenie stanowisk 

egzaminacyjnych do 

przeprowadzenia egzaminów 

zawodowych  

138.000,00 138.000,00 - - 

Poprawa jakości edukacji 

zawodowej w powiecie 

gnieźnieńskim  

– dostosowanie 

infrastruktury edukacyjnej 

do potrzeb regionalnego 

rynku pracy 

195.570,00 195.570,00 - - 

razem 333.570,00 333.570,00  - 

 

 

 

 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2016 

23 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest rozwój bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych 

na terenie powiatu gnieźnieńskiego, w tym do wymagań związanych z procedurami 

przeprowadzania egzaminów zawodowych na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia 

egzaminów zawodowych 

opis zadania 

W ramach zadania w roku 2016 zaplanowano doposażenie stanowisk 

egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych  

(w różnych zawodach dla różnych kwalifikacji) w następujących 

jednostkach oświatowych: 

 Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie – 45.000 zł, 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie – 10.000 zł, 

 Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie – 53.000 zł.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania 

Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim  

– dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego 

rynku pracy 

opis zadania 

Celem zadania jest wdrożenie koncepcji rozwoju szkolnictwa 

zawodowego w powiecie gnieźnieńskim, polegającej na rozwoju 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oraz centralizacji działań  

w zakresie szkolnictwa  zawodowego.  W ramach realizacji projektu 

przewiduje się rozwój Centrum Kształcenia Praktycznego oraz 

doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego. 

W roku 2016 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze 

studium wykonalności. 

Z kolei w dniu 28.10.2016r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek o dofinansowanie 

projektu na łączną kwotę 10.884.037,01zł, (dofinansowanie: 

9.251.431,44 zł, wkład własny: 1.632.605,57 zł). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Jakub Kliś Biuro Inwestycji Budowlanych – Consulting Poznań  

– wykonawca dokumentacji projektowej i studium wykonalności 

wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba szkół ponadgimnazjalnych objętych 

projektem 
szt. 2 

liczba uczniów podchodzących do egzaminów 

zawodowych na poziomie szkoły 

ponadgimnazjalnej 

osoby 1.018 

rezultatu 
liczba uczniów, którzy zdali egzamin zawodowy 

na poziomie ponadgimnazjalnym 
osoby 804 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźniki odnoszą się do zadania nr 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

I/3/c 

 

nazwa projektu 

Edukacja młodzieży 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Edukacja młodzieży Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Edukacja młodzieży - 

razem - 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Edukacja młodzieży - - - - 

razem - -  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Projekt ma na celu zapoznanie młodzieży z aktualną sytuacją na rynku pracy. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Edukacja młodzieży 

opis zadania 

W ramach powyższego zadania doradcy zawodowi PUP prowadzili 

spotkania edukacyjne z młodzieżą szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych na temat sytuacji na rynku pracy. Zajęcia miały 

charakter warsztatowy lub wykładowy. Ich tematyka dotyczyła 

aktualnych trendów na rynku pracy, jak również dokonania bilansu 

mocnych / słabych stron, zainteresowań czy posiadanych uzdolnień. 

Poradnictwo zawodowe dla młodzieży było również dostępne podczas 

realizowanych przez PUP „drzwi otwartych” oraz organizowanych 

dwukrotnie w 2016 roku Powiatowych Targów Pracy. Doradcy 

zawodowi współpracowali również  z młodzieżą podczas spotkań 

rekrutacyjnych  w ramach projektu pn. „Obudź swój potencjał” 

realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Gnieźnie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba spotkań pośredników pracy i doradców 

zawodowych z uczniami i studentami 
szt. 7 

liczba materiałów informacyjnych 

przekazanych uczniom/studentom podczas 

spotkań 

szt. 1.000 

liczba uczniów/studentów, którzy skorzystali  

z usług doradczych 
osoby 600 

rezultatu 

spadek liczby osób w wieku 18-34 lata 

zarejestrowanych jako bezrobotni w stosunku 

do roku poprzedniego 

osoby/% 369/18,7% 
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numer projektu  

I/3/d 

 

nazwa projektu 

Przekwalifikowanie i ustawiczne kształcenie 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie  

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Organizacja szkoleń  Dyrektor PUP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Organizacja szkoleń - 

razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Organizacja szkoleń  1.002.114,52 - 

Fundusz Pracy, 

Krajowy 

Fundusz 

Szkoleniowy 

1.002.114,52 

razem 1.002.114,52 -  1.002.114,52 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Realizacja projektu ma być odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy. Projekt ułatwia 

osobom bezrobotnym i poszukującym pracy nabycie, podniesienie lub zmianę posiadanego 

wykształcenia i kwalifikacji. W ramach projektu organizowane są szkolenia dostosowane do 

zapotrzebowania występującego na lokalnym rynku pracy. Dzięki temu osoby poszukujące prace 

uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, a tym samym zwiększają swoje szansę na podjęcie lub 

utrzymanie zatrudnienia. Natomiast korzyścią dla pracodawcy jest możliwość obsadzenia wakatów 

dobrze wyszkolonymi osobami. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Organizacja szkoleń 

opis zadania 

W 2016 roku PUP organizował szkolenia w ramach Funduszu Pracy: [1] 

Rezerwy Funduszu Pracy – Programu na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 

w pkt 2 i 4-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, [2] Rezerwy Funduszu Pracy – Programu na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych od 30 do 50 roku życia, [3] Rezerwy Funduszu Pracy  

– Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku 

życia oraz [4] Programu specjalnego „Szansa na zmianę”. Ponadto,  

w 2016 roku w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

(KFS) realizowano wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców  

i osób pracujących, dzięki czemu możliwe było sfinansowanie m. in. 

kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy 

pracodawcy lub za jego zgodą.  

W roku 2016 zorganizowano: 

 szkolenia grupowe dla 66 osób (w tym 36 kobiet), 

 szkolenia indywidualne dla 13 osób (w tym 2 kobiety), 

 szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 12 osób  

(w tym 8 kobiet),  

a także przekazano bony szkoleniowe dla 2 osób (wyłącznie 

mężczyźni). Ponadto, dofinansowanie do studiów podyplomowych 

uzyskały 3 osoby (w tym 2 kobiety). Z kolei w ramach środków 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) wsparcie w zakresie 

kształcenia ustawicznego 405 osób uzyskało 91 pracodawców. 

Oferta szkoleń obejmowała m. in.: kurs spawania blach i rur spoinami 

pachwinowymi metodą MAG i TIG, kurs – uprawnienia 

elektroenergetyczne do 1 kV (E), kurs opiekuna osoby starszej  

i niepełnosprawnej z językiem niemieckim, kurs na operatora 

koparkoładowarki, kurs księgowy ds. płac i rozliczeń z ZUS, kasjer 

handlowy, doradca klienta, drwal – pilarz, specjalistyczne szkolenie dla 

diagnostów oraz kandydatów na diagnostów, prowadzone pod 

względem formalno – prawnym do egzaminu w Transportowym Dozorze 

Technicznym jak również  kursy na prawo jazdy: kategorii E do kat. B, 

kategorii C oraz C+E, kategorii E do kategorii C, kategorii D, kursy 

kwalifikacji wstępnej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy 

towarów.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wielkopolski Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej sp. z o.o. w Poznaniu  

– Filia w Gnieźnie, Centrum Szkoleniowe Monika Gielar z siedzibą  

w Szczecinie, Centrum Biznesu i Promocji Kadr sp. z o. o. z siedzibą  

w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ośrodek Szkolenia Zawodowego z siedzibą 

we Włocławku, INFO-TECH Paweł Głowacki z siedzibą w Gnieźnie, 

Kancelaria Gospodarcza Lidia Garczyńska – Szymkowiak z siedzibą  

w Środzie Wielkopolskiej, Ośrodek Szkolenia Kierowców Odjazd+ 
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Wojciech Woźniecki z siedzibą w Wilczynie,  Liga Obrony Kraju  

- Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców z siedzibą w Gnieźnie,  

ATJ s. c. z siedzibą w Daszewicach, Słowianin Nauka Jazdy Jerzy 

Modrzejewski z siedzibą w Gnieźnie, Akademia IT sp. z o. o. z siedziba 

w Warszawie, Rafał Centka Ośrodek Szkolenia Kierowców oraz 

Doskonalenie Techniki Jazdy z siedzibą w Mnichowie (gm. Gniezno),  

M-TERM Doradztwo i Szkolenia sp. z o. o. z siedzibą w Pobiedziskach, 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S. A. w Koninie, Unimetal 

sp. z o. o. z siedzibą w Złotowie – firmy, którym zlecono 

przeprowadzenie szkoleń zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba zorganizowanych/przeprowadzonych 

szkoleń 
szt. 27 

liczba osób przeszkolonych w ramach realizacji 

projektu 
osoby 498 

rezultatu 

liczba osób, które ukończyły szkolenie  

i uzyskały nowe kwalifikacje 
osoby 422 

liczba osób, które w wyniku ukończenia 

szkolenia i uzyskania nowych kwalifikacji 

znalazły pracę  

osoby 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

I/5/a 

 

nazwa projektu 

Intensyfikacja współpracy międzynarodowej 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 
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2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, zagranicznymi jednostkami 

samorządu terytorialnego 
Dyrektor KSTP 

Realizacja projektu „Historia sąsiadów muzyką pisana” Dyrektor KSTP 

Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska 

– Ukraina” 
Dyrektor KSTP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, zagranicznymi jednostkami 

samorządu terytorialnego 
27.000 

Realizacja projektu „Historia sąsiadów muzyką pisana” 37.144 

Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej Polska 

– Ukraina” 
10.000 

razem 74.144 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Bieżąca współpraca Powiatu 

z partnerskimi, 

zagranicznymi jednostkami 

samorządu terytorialnego 

18.353,42 18.353,42 - - 

Realizacja projektu „Historia 

sąsiadów muzyką pisana” 
34.418,08 - 

Polsko-

Ukraińska Rada 

Wymiany 

Młodzieży 

34.418,08 

Członkostwo  

w stowarzyszeniu „Konwent 

Współpracy Samorządowej 

Polska – Ukraina” 

10.000,00 10.000,00 - - 

razem 62.771,50 28.353,42  34.418,08 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Podstawowym celem projektu jest wsparcie oraz wymiana wzajemnych doświadczeń pomiędzy 

jednostkami administracyjnymi i mieszkańcami partnerskich samorządów w Polsce oraz zagranicą. 

Powiat Gnieźnieński aktywnie współpracuje z partnerami z Niemiec i Ukrainy. Szczególnie bliskie 

relacje łączą Gniezno z Powiatem Teltow-Flaeming. Kilkanaście lat podejmowania wspólnych 

inicjatyw sprawiło, że wszelkie obustronne działania, poza zaangażowaniem merytorycznym, 

poparte są silnym, wzajemnym zaufaniem. Spośród wielu, z sukcesem zrealizowanych 

przedsięwzięć na uwagę zasługują jednak te, dotyczące współpracy z Ukrainą, a w szczególności: 

zrealizowanie międzynarodowego projektu „Historia sąsiadów muzyką pisana” oraz kolejna 

studyjna wizyta w powiecie gnieźnieńskim reprezentantów Rejonu Humańskiego. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, zagranicznymi 

jednostkami samorządu terytorialnego 

opis zadania 

Najważniejszym celem projektu jest wymiana wzajemnych 

doświadczeń, rozwój instytucjonalny, zdobywanie dobrych praktyk  

w zakresie know-how oraz wzrost kompetencji mieszkańców powiatu  

w wybranych dziedzinach życia, takich jak: zdrowie, opieka społeczna, 

bezpieczeństwo, ochrona środowiska, oświata, kultura, sport  

oraz gospodarka. Projekt stanowi również bazę finansową dla 

podejmowania inicjatyw, zmierzających ku aplikowaniu o środki 

zewnętrzne. W roku 2016 z projektu finansowano zadania w zakresie 

współpracy z dwoma partnerami ukraińskimi oraz dwoma partnerami 

niemieckimi. Znaczącym wydarzeniem była realizacja projektu pn. 

„Historia sąsiadów muzyką pisana” (szczegóły w osobnym zadaniu). 

Intensywną współpracę z ukraińskimi partnerami potwierdziła wizyta 

przedstawicieli Rejonu Humańskiego, dotycząca szeroko rozumianej 

oświaty oraz funkcjonowania poszczególnych szczebli samorządu  

w Polsce. Także współpraca z niemieckimi partnerami przebiegała pod 

znakiem wymiany doświadczeń i obustronnych wizyt studyjnych. 

Przedstawiciele Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Powiatu Teltow-

Flaeming uczestniczyli w tradycyjnych spotkaniach noworocznych, 

wydarzeniach poświęconych promowaniu lokalnej przedsiębiorczości 

oraz międzynarodowej konferencji z okazji 25-lecia polsko-

niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, 

zorganizowanej w Poznaniu. Powiat Gnieźnieński wspierał również 

organizację polsko-niemieckiej pielgrzymki ekumenicznej na trasie 

Gniezno-Magdeburg oraz niezmiennie prace Konwentu Współpracy 

Samorządowej Polska-Ukraina. Ciekawą inicjatywą, związaną  

z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski, było objęcie patronatem 

honorowym Starosty Gnieźnieńskiego konkursu, organizowanego przez 

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich wraz z Polską Szkołą im. Mikołaja 

Kopernika w Niles, „1050-lecie Chrztu Polski”, którego finał 

przeprowadzono w Polskiej Szkole im. Mikołaja Kopernika w Niles 

(dzielnica Chicago). Uczniowie oraz nauczyciele biorący udział  

w konkursie otrzymali specjalnie przygotowane przez Starostwo 

Powiatowe w Gnieźnie upominki i podziękowania.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 
- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Powiat Teltow-Flaeming, Miasto Magdeburg, Miasto Browary, Rejon 

Humański, Centrum Kultury eSTeDe, ks. Jan Kwiatkowski  

- współorganizacja przedsięwzięć, [2] CJO Lingbart z siedzibą  

w Poznaniu, CJO Berlineo z siedzibą w Poznaniu, Ludmiła Doroszenko, 

Walentyna Czerewczenko - wykonanie tłumaczeń ustnych i pisemnych, 

[3] Hotel Ibis z siedzibą w Gnieźnie, Hotel Pietrak z siedzibą  

w Gnieźnie, Karczma na Lednicy, Restauracja „Za drzwiami”, Ranczo  

w Dolinie - usługi noclegowo-gastronomiczne dla delegacji 

zagranicznych, [4] firma Trans-Stach z siedzibą w Niechanowie - usługa 

transportowa dla uczestników pielgrzymki ekumenicznej, [5] PZU  
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z siedzibą w Warszawie - ubezpieczenie członków delegacji polskiej, 

[6] OT Szlak Piastowski - usługi przewodnickie. Wybór wykonawców 

wskazanych w pkt 2-6 został dokonany zgodnie z regulaminem 

udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 

nazwa zadania Realizacja projektu „Historia sąsiadów muzyką pisana” 

opis zadania 

Projekt pn. „Historia sąsiadów muzyką pisana” finansowany ze środków 

Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEN, był 

jedynym w Wielkopolsce, który otrzymał dofinansowanie. Partnerem 

projektu było miasto Browary na Ukrainie. Projekt, realizowany  

w dniach 19-24.10.2016r., miał charakter edukacyjno-muzyczny, a jego 

uczestnikami była młodzież grająca na instrumentach muzycznych (12 

osób z Polski i 12 osób z Ukrainy). Jego zasadniczym celem było 

stworzenie międzynarodowej, kameralnej orkiestry młodzieżowej. 

Młodzi muzycy za sprawą uczestnictwa w warsztatach nie tylko 

rozwijali swoje umiejętności, ale również skomponowali i wykonali 

autorski utwór muzyczny. Zwieńczeniem projektu był finałowy koncert, 

który odbył się w centrum Kultury eSTeDe. W repertuarze, poza 

autorską kompozycją, pojawiły się utwory ukraińskich i polskich 

kompozytorów. Projekt obejmował muzyczne warsztaty (prowadzone 

m. in. przez mjr. Pawła Joksa – dyrygenta Orkiestry Reprezentacyjnej 

Sił Powietrznych w Poznaniu) oraz edukacyjne wizyty na Ostrowie 

Lednickim, w Gnieźnie i Muzeum Instrumentów Muzycznych  

w Poznaniu. Wyjątkową pamiątką z działań projektowych jest 

zrealizowany, z udziałem wszystkich uczestników, film promocyjny 

oraz bogaty materiał zdjęciowy. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 
- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Miasto Browary na Ukrainie – partner projektu, [2] Ludmiła 

Doroszenko (tłumaczenie ustne), Aleksandra” Hurt-Detal z siedzibą  

w Gnieźnie (zakup art. papierniczych), Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy; "Oliwia Sky" Biuro Podróży z siedzibą w Gnieźnie (zakup 

biletów), Marwik-Music z siedzibą w Sierakowie (zakup art. 

muzycznych), PUH Elwoj z siedzibą w Gnieźnie (usługa transportowa), 

MediaRec M. Adamczyk z siedzibą w Gnieźnie (produkcja filmu), 

Spółdzielnia Dozór z siedzibą w Gnieźnie (druk plakatów), Will Art  

Z. Wilk z siedzibą w Poznaniu (przeprowadzenie warsztatów 

muzycznych), Karczma na Lednicy (usługa noclegowo-gastronomiczna),  

PZU z siedzibą w Warszawie (ubezpieczenie uczestników projektu)  

- zleceniobiorcy 

nazwa zadania 
Członkostwo w stowarzyszeniu „Konwent Współpracy Samorządowej 

Polska – Ukraina” 

opis zadania 

Stowarzyszenie „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina” 

zostało powołane z inicjatywy Instytutu Rozwoju Regionalnego  

na zebraniu założycielskim w dniu 7.09.2010r. w Szczecinie. Głównym 

celem stowarzyszenia jest pomoc i wspieranie członków w rozwijaniu 

współpracy z samorządami Republiki Ukrainy w duchu wzajemnej 

korzyści z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wsparcia Unii 

Europejskiej. Podstawowe działania to: propagowanie współpracy 
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pomiędzy samorządami Polski i Ukrainy, wzajemna wymiana 

doświadczeń, realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie wymiany 

młodzieżowej, kulturalnej, edukacyjnej, organizowanie szkoleń, 

seminariów, zebrań i zjazdów, tworzenie warunków dla generowania 

środków finansowych, służących współpracy. W 2016 roku w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie zorganizowano wyjazdowe posiedzenie 

Zarządu KWSPU. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 
- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] członkowie stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej 

Polska – Ukraina”, [2] Restauracja „Leo-Libra” z siedzibą w Gnieźnie  

- usługa cateringowa 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach 

projektu 
szt. 8 

liczba osób objętych przedsięwzięciami 

realizowanymi w ramach projektu 
osoby b. d. 

wysokość pozyskanych środków zewnętrznych 

na realizację przedsięwzięć w ramach projektu 
zł 34.418,08 

liczba nawiązanych partnerstw zagranicznych 

powiatu 
szt. 0 

rezultatu 

liczba nawiązanych zagranicznych kontaktów 

biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami 
szt. 0 

liczba rozwijanych nowych technologii na 

terenie powiatu 
szt. 0 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

W przypadku wskaźnika produktu: liczba osób objętych przedsięwzięciami realizowanymi w ramach 

projektu, liczba osób nie jest możliwa do określenia. Działania podejmowane przez samorządy, 

poza określoną ilością uczestników, czy organizatorów wydarzenia, dotyczą bowiem całych 

społeczności powiatów partnerskich. 
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numer projektu  

II/1/a 

 

nazwa projektu 

Budowa i zakup nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej wspierającej funkcjonowanie 

administracji powiatowej 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Kierownik Zespołu ds. Obsługi Informatycznej 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych oraz 

oprogramowania niezbędnego do bieżącej realizacji zadań jednostki 
Kierownik ZOI 

Przeprowadzenie audytu informatycznego Kierownik ZOI 

Zakup zestawów komputerowych Kierownik ZOI 

Zakup serwera produkcyjnego Kierownik ZOI 

Realizacja projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych"  

w ramach WRPO 2014+  
Kierownik ZOI 

Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,  

a Jednostkami Organizacyjnymi: wykonanie, konfiguracja i utrzymanie 
Kierownik ZOI 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016  

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych oraz 

oprogramowania niezbędnego do bieżącej realizacji zadań jednostki 
109.050 

Przeprowadzenie audytu informatycznego 30.000 

Zakup zestawów komputerowych 195.593 

Zakup serwera produkcyjnego, zakup oprogramowania SQL Anywhere 

17000EM per CPU, zakup oprogramowania Microsoft Windows 2012 R2 

Standard 

71.000 

Realizacja projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych"  

w ramach WRPO 2014+ 
25.200 

Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,  

a Jednostkami Organizacyjnymi: wykonanie, konfiguracja i utrzymanie 
64.800 

razem 495.643 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016  

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Utrzymanie obecnie 

wykorzystywanych systemów 

informatycznych oraz 

oprogramowania 

niezbędnego do bieżącej 

realizacji zadań jednostki 

103.491,99 103.491,99 - - 

Przeprowadzenie audytu 

informatycznego 
0,00 0,00 - - 

Zakup zestawów 

komputerowych 
195.123,00 195.123,00 - - 

Zakup serwera 

produkcyjnego, zakup 

oprogramowania SQL 

Anywhere 17000EM per CPU, 

zakup oprogramowania 

Microsoft Windows 2012 R2 

Standard 

71.000,00 71.000,00 - - 

Realizacja projektu pn. 

"Rozwój elektronicznych 

usług publicznych" w ramach 

WRPO 2014+  

0,00 0,00 - - 

Transmisja danych pomiędzy 

Starostwem Powiatowym  

w Gnieźnie, a Jednostkami 

Organizacyjnymi: 

wykonanie, konfiguracja  

i utrzymanie 

64.800,00 64.800,00 - - 

razem 434.414,99 434.414,99  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Dla sprawnego zarządzania administracją powiatową konieczne jest uproszczenie pracy urzędnika, 

a tym samym skrócenie jego czasu w zakresie wykonywania podobnych czynności, automatyzacja 

działań urzędnika, a tym samym zmniejszenie ryzyka popełnienia przez niego błędu. Ponadto,  

w niedalekiej przyszłości jednostki samorządu terytorialnego będą musiały przekwalifikować sposób 

wydatkowania środków publicznych pod względem zadaniowym. Realizację budżetu zadaniowego 

winny wspierać m. in. nowoczesne technologie informatyczne. Aktualnie w Starostwie Powiatowym 

w Gnieźnie są wykorzystywane różnorodne szczątkowe oprogramowania, takie jak np. Nabór 

Elektroniczny, Bestia, QNT. W celu stworzenia w przyszłości jednego zintegrowanego systemu 

informatycznego wspierającego zadania o charakterze zarządczo-finansowym jest wielce pożądane 

stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego dla całego urzędu, a jeśli to możliwe również 

dla jednostek podległych. 

 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2016 

35 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych 

oraz oprogramowania niezbędnych do bieżącej realizacji zadań 

jednostki 

opis zadania 

Realizacja zadania polegała na utrzymaniu obecnie wykorzystywanych 

systemów informatycznych oraz oprogramowania niezbędnych do 

bieżącej realizacji zadań jednostki, w szczególności: oprogramowania 

antywirusowego, systemu informacji prawnej, subskrypcji i wsparcia 

technicznego dla urządzenia Fortigate, Legislatora Premium Edytora 

Tekstów Jednolitych XML, oprogramowania Informica Foris  

- zarządzanie transportem publicznym, system  finansowo – księgowego 

QNT, elektronicznego naboru, ABIWAY, Progman Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna.                                                             

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

podmioty dostarczające oprogramowanie: [1] Arkanet W. Oleś,  

S. Zygor sp. j. z siedzibą w Katowicach, [2] Wolters Kluwer S.A.  

z siedzibą w Warszawie, [3] Perceptus sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej 

Górze, [4] ABC PRO sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, [5] Informica 

sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, [6] QNT Systemy 

Informatyczne sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu 

nazwa zadania Przeprowadzenie audytu informatycznego 

opis zadania 

W ramach zadania zakładano przeprowadzenie audytu informatycznego 

w celu zbadania potrzeb oraz kierunków rozwoju IT w Powiecie 

Gnieźnieńskim. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

niewystarczająca ilość środków finansowych do realizacji zadania 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania Zakup zestawów komputerowych 

opis zadania 

W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe dla: SOSW  

w Kłecku, PCPR, CKP, ZSP nr 2, ZSP nr 4, ZSP w Witkowie, III LO  

w Gnieźnie, PZGKKiN w Gnieźnie, PZD w Gnieźnie. Łączna liczba 

zakupionych zestawów komputerowych: 9 sztuk (każdy o wartości 

4.000 zł, łącznie: 36.000 zł). Ponadto, zakupiono zestawy 

komputerowe dla: I LO w Gnieźnie – 15 sztuk (19.530 zł), II LO  

w Gnieźnie – 20 sztuk, (20.000 zł), ZSP nr 3 – 8 sztuk (17.580 zł).  

W ramach zadania zakupiono również, na potrzeby Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie, komputery poleasingowe – 70 sztuk (91.300 

zł) oraz 3 laptopy (10.713 zł).  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

IT PARTNER Hubert Klimczak z siedzibą w Gnieźnie, Alsen Marketing 

sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, TIP.pl z siedzibą w Gnieźnie, Info 

Point B. P. Klawitter w Swarzędzu – dostawcy komputerów 
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nazwa zadania 

Zakup serwera produkcyjnego, zakup oprogramowania SQL 

Anywhere 17000EM per CPU, zakup oprogramowania Microsoft 

Windows 2012 R2 Standard 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania zakupiono: serwer produkcyjny, 

oprogramowanie SQL Anywhere 17000EM per CPU oraz oprogramowanie 

Microsoft Windows 2012 R2 Standard. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

IT PARTNER Hubert Klimczak z siedzibą w Gnieźnie 

nazwa zadania 
Realizacja projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług 

publicznych” w ramach WRPO 2014+ 

opis zadania 

Realizacja zadania obejmuje wdrożenie usług: telefonia VOIP, centrum 

danych, sieć MESH, e-usługi.  

W 2016 roku zawarto umowę z firmą: Studio E-Projekt sp. z o. o., 

której przedmiotem było świadczenie usług doradczych obejmujących 

przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz świadczenie usług 

doradczych niezbędnych do wdrożenia i realizacji projektu „Rozwój 

elektronicznych usług publicznych” w okresie: 31.11.2016r.  

– 31.12.2017r. Realizacja przedmiotu umowy została podzielona na 3 

etapy: (1) opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie 

treści do wniosku o dofinansowanie dla projektu wraz z załącznikami, 

(2) przygotowanie analizy wdrożeniowej wraz z wykonaniem 

dokumentacji technicznej, (3) pełnienie funkcji inżyniera projektu 

(etap 2 i 3 realizowany pod warunkiem podpisania umowy  

o dofinansowanie projektu na podstawie dokumentacji przygotowanej 

w pierwszym etapie). W związku z koniecznością wprowadzenia korekt 

we wniosku o dofinansowanie projektu złożonym do UMWW, nastąpiło 

przesunięcie terminu płatności za pierwszy etap realizacji przedmiotu 

umowy – opracowanie studium wykonalności, z roku 2016 na rok 2017 

(protokół odbioru częściowego usługi (etapu I) został podpisany w dniu 

09.01.2017r.). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

jw. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Studio E-Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

nazwa zadania 

Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, 

a Jednostkami Organizacyjnymi: wykonanie, konfiguracja  

i utrzymanie 

opis zadania 
Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,  

a jednostkami organizacyjnymi: wykonanie, konfiguracja i utrzymanie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba wdrożonych nowoczesnych systemów 

informatycznych usprawniających pracę 

urzędnika 

szt. 0 

liczba wdrożonych nowoczesnych systemów 

informatycznych do obsługi klienta 
szt. 0 

liczba obsłużonych klientów przy zastosowaniu 

wdrożonych systemów informatycznych do 

obsługi klienta 

osoby 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/1/c 

 

nazwa projektu 

Podnoszenie i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego  

w Gnieźnie  

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Sekretarz Powiatu 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Członkostwo w stowarzyszeniu WOKiSS  Sekretarz Powiatu 

Szkolenia, seminaria, konferencje, w których brali udział pracownicy 

Starostwa 
Sekretarz Powiatu 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Członkostwo w stowarzyszeniu WOKiSS 23.616 

Szkolenia, konferencje, seminaria, w których brali udział pracownicy 

Starostwa  
35.334 

razem 58.950 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Członkostwo  

w stowarzyszeniu WOKiSS 
22.650,00 22.650,00 - - 

Szkolenia, konferencje, 

seminaria, w których brali 

udział pracownicy Starostwa 

34.332,00 34.332,00 - - 

razem 56.982,00 56.982,00  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego  

w Gnieźnie poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach itp. W ramach projektu  

zorganizowano szkolenia, m. in. przez Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 

Samorządowych" (w ramach opłacanej składki). Celem projektu jest  zapewnienie rozwoju 

osobistego urzędników, poprawa jakości wykonywanej przez nich pracy, dostarczenie im 

specjalistycznej wiedzy, podniesienie sprawności i efektywności wykonywanych zadań. 

Uczestnictwo pracowników w szkoleniach wpłynęło na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych,  

a tym samym na poprawę jakości wykonywanej pracy.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Członkostwo w stowarzyszeniu WOKiSS  

opis zadania 

W roku 2016 opłacono składkę członkowską w stowarzyszeniu WOKKiS, 

w dwóch transzach: I transza 11.040zł i II transza 11.610zł. W ramach 

opłacanej składki, za pośrednictwem Wielkopolskiego Ośrodka 

Kształcenia i Studiów Samorządowych, zorganizowano szereg szkoleń 

dla pracowników Starostwa, co w konsekwencji wpłynęło na 

podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, a tym samym na poprawę 

jakości wykonywanej pracy. Tematyka szkoleń obejmowała m. in.: 

obowiązki pracownika samorządowego w zakresie ochrony danych, 

zasady sporządzania budżetu do projektów dofinansowanych z EFS, 

zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz zamówień 

publicznych. 
bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą 

w Poznaniu – stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest 

członkiem.  

nazwa zadania 
Seminaria, szkolenia, konferencje, w których brali udział 

pracownicy Starostwa 

opis zadania 

W ramach zadania, pracownicy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, 

poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach 

organizowanych przez firmy zajmujące się działalnością szkoleniową 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2016 

39 

 

podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe. Tematyka szkoleń obejmowała 

m. in.: zasady rachunkowości obowiązujące od 2017r., zasady 

rozliczania dotacji samorządowych dla organizacji pozarządowych, 

prawo zamówień publicznych, centralizacja rozliczeń podatku VAT. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Centrum Szkoleniowe ERUDIUM, Centrum Szkoleniowe PRESSCOM 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji  szt. 69 

liczba uczestników (pracowników urzędu 

starostwa) szkoleń, konferencji  
osoby 247 

rezultatu 

procent pozytywnych opinii w badaniu 

ankietowym dotyczącym zadowolenia z jakości 

świadczonych usług przez urząd  

% b. d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/1/e 

 

nazwa projektu 

Modernizacja obiektów należących do powiatu 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu 
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2. zadania realizowane w ramach projektu  

nazwa zadania kierownik zadania 

Wykonanie prac remontowych – usunięcie przecieku tarasu na dziedzińcu 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  
Dyrektor WIR 

Wymiana nawierzchni na parkingu wewnętrznym Starostwa Powiatowego  

w Gnieźnie 
Dyrektor WIR 

Naprawa dachu na budynku Starostwa Powiatowego Dyrektor WIR 

Przystosowanie budynku dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

w Gnieźnie 

Dyrektor WIR / 

Dyrektor PZGKKiN 

Wykonanie systemu klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie Dyrektor WIR 

Remont pomieszczeń i zakup szaf archiwizacyjnych na potrzeby archiwum 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 
Dyrektor WIR 

Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu 

oraz wydzielenie jej pożarowo drzwiami na wszystkich kondygnacjach wraz 

z malowaniem klatki schodowej w SOSW nr 1 w Gnieźnie 

Dyrektor WIR 

Wymiana podłóg i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach edukacyjno  

– mieszkalnych na II piętrze i w części administracyjnej budynku SOSW nr 1 

w Gnieźnie 

Dyrektor WIR 

Rozbiórka garażu SOSW nr 1 w Gnieźnie Dyrektor WIR 

Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu 

oraz wydzielenie jej pożarowo drzwiami na wszystkich kondygnacjach 

SOSW nr 2 w Gnieźnie 

Dyrektor WIR 

Wydzielenie klatek schodowych od korytarzy oraz wyposażenie  

w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące usuwaniu dymu, 

instalacja opraw oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych  

w obiekcie SOSW Kłecko 

Dyrektor WIR 

Zakup i wymiana okien w internacie SOSW Kłecko Dyrektor WIR 

Remonty bieżące w I LO w Gnieźnie Dyrektor WIR 

Remonty bieżące w II LO w Gnieźnie Dyrektor WIR 

Naprawa koszy do gry w koszykówkę w II LO w Gnieźnie Dyrektor WIR 

Projekt renowacji elewacji budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno  

– Odzieżowych w Gnieźnie  
Dyrektor WIR 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej archiwum oraz 

pomieszczenie magazynowego dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych 

w Gnieźnie 

Dyrektor WIR 

Odwodnienie budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno–Odzieżowych w Gnieźnie Dyrektor WIR 

Remonty bieżące w ZSP nr 3 w Gnieźnie Dyrektor WIR 

Naprawy po zalaniu w ZSP nr 2 w Gnieźnie Dyrektor WIR 

Remont dachu w budynku ZSP nr 1 w Gnieźnie Dyrektor WIR 

Roboty termomodernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego  

w Gnieźnie 
Dyrektor WIR 

Remont zalanych pomieszczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego  

w Gnieźnie 
Dyrektor WIR 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Wykonanie prac remontowych – usunięcie przecieku tarasu na dziedzińcu 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  
20.000 

Wymiana nawierzchni na parkingu wewnętrznym Starostwa Powiatowego  

w Gnieźnie 
12.000 

Naprawa dachu na budynku Starostwa Powiatowego 27.600 

Przystosowanie budynku dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

w Gnieźnie 
2.111.500 

Wykonanie systemu klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie 5.781 

Remont pomieszczeń i zakup szaf archiwizacyjnych na potrzeby archiwum 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 
112.000 

Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu 

oraz wydzielenie jej pożarowo drzwiami na wszystkich kondygnacjach wraz 

z malowaniem klatki schodowej w SOSW nr 1 w Gnieźnie 

100.000 

Wymiana podłóg i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach edukacyjno  

– mieszkalnych na II piętrze i w części administracyjnej budynku SOSW  

nr 1 w Gnieźnie 

15.000 

Rozbiórka garażu SOSW nr 1 w Gnieźnie 5.000 

Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania dymu 

oraz wydzielenie jej pożarowo drzwiami na wszystkich kondygnacjach 

SOSW nr 2 w Gnieźnie 

50.000 

Wydzielenie klatek schodowych od korytarzy oraz wyposażenie  

w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące usuwaniu dymu, 

instalacja opraw oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych  

w obiekcie SOSW Kłecko 

70.000 

Zakup i wymiana okien w internacie SOSW Kłecko 7.000 

Remonty bieżące w I LO w Gnieźnie 74.235 

Remonty bieżące w II LO w Gnieźnie 33.600 

Naprawa koszy do gry w koszykówkę w II LO w Gnieźnie 7.400 

Projekt renowacji elewacji budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno  

– Odzieżowych w Gnieźnie  
17.355 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej archiwum oraz 

pomieszczenie magazynowego dla Zespołu Szkół Ekonomiczno–Odzieżowych 

w Gnieźnie 

5.400 

Odwodnienie budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno–Odzieżowych w Gnieźnie 37.245 

Remonty bieżące w ZSP nr 3 w Gnieźnie 66.182 

Naprawy po zalaniu w ZSP nr 2 w Gnieźnie 23.720 

Remont dachu w budynku ZSP nr 1 w Gnieźnie 2.778 

Roboty termomodernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego  

w Gnieźnie 
366.500 

Remont zalanych pomieszczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego  

w Gnieźnie 
44.066 

razem 3.214.362 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Wykonanie prac 

remontowych – usunięcie 

przecieku tarasu na 

dziedzińcu Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie 

19.384,12 19.384,12 - - 

Wymiana nawierzchni na 

parkingu wewnętrznym 

Starostwa Powiatowego 

w Gnieźnie 

3.069,99 3.069,99 - - 

Naprawa dachu na budynku 

Starostwa Powiatowego 
26.795,00 26.795,00   

Przystosowanie budynku dla 

potrzeb Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii  

w Gnieźnie 

2.043.011,91 2.043.011,91 - - 

Wykonanie systemu 

klimatyzacji w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie 

5.781,00 5.781,00 - - 

Remont pomieszczeń i zakup 

szaf archiwizacyjnych na 

potrzeby archiwum 

Starostwa Powiatowego  

w Gnieźnie 

112.000,00 112.000,00 - - 

Wyposażenie klatki 

schodowej w urządzenia 

służące do usuwania dymu 

oraz wydzielenie jej 

pożarowo drzwiami na 

wszystkich kondygnacjach 

wraz z malowaniem klatki 

schodowej w SOSW nr 1  

w Gnieźnie 

96.121,37 96.121,37 - - 

Wymiana podłóg i stolarki 

drzwiowej  

w pomieszczeniach 

edukacyjno – mieszkalnych 

na II piętrze i w części 

administracyjnej budynku 

SOSW nr 1 w Gnieźnie 

14.999,99 14.999,99 - - 

Rozbiórka garażu SOSW nr 1 

w Gnieźnie 
4.999,95 4.999,95 - - 

Wyposażenie klatki 

schodowej w urządzenia 

służące do usuwania dymu 

oraz wydzielenie jej 

49.958,20 49.958,20 - - 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2016 

43 

 

pożarowo drzwiami na 

wszystkich kondygnacjach 

SOSW nr 2 w Gnieźnie 

Wydzielenie klatek 

schodowych od korytarzy 

oraz wyposażenie  

w urządzenia zapobiegające 

zadymieniu lub służące 

usuwaniu dymu, instalacja 

opraw oświetlenia 

ewakuacyjnego na drogach 

ewakuacyjnych w obiekcie 

SOSW Kłecko 

70.000,00 70.000,00 - - 

Zakup i wymiana okien  

w internacie SOSW Kłecko 
6.999,19 6.999,19 - - 

Remonty bieżące w I LO  

w Gnieźnie 
74.225,00 74.225,00 - - 

Remonty bieżące w II LO  

w Gnieźnie 
28.506,33 28.506,33 - - 

Naprawa koszy do gry  

w koszykówkę w II LO  

w Gnieźnie 

7.380,00 7.380,00 - - 

Projekt renowacji elewacji 

budynku Zespołu Szkół 

Ekonomiczno – Odzieżowych 

w Gnieźnie  

14.760,00 14.760,00 - - 

Opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej 

archiwum oraz 

pomieszczenia 

magazynowego dla Zespołu 

Szkół Ekonomiczno 

-Odzieżowych w Gnieźnie 

- - - - 

Odwodnienie budynku 

Zespołu Szkół Ekonomiczno 

–Odzieżowych w Gnieźnie 

- - - - 

Remonty bieżące w ZSP nr 3 

w Gnieźnie 
66.182,00 66.182,00 - - 

Naprawy po zalaniu w ZSP  

nr 2 w Gnieźnie 
23.448,54 23.448,54 - - 

Remont dachu w budynku 

ZSP nr 1 w Gnieźnie 
2.778,00 2.778,00 - - 

Roboty 

termomodernizacyjne  

w Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Gnieźnie  

366.487,69 366.487,69 - - 

Remont zalanych 

pomieszczeń w Centrum 

Kształcenia Praktycznego  

w Gnieźnie 

44.060,57 44.060,57 - - 

razem 3.080.948,85 3.080.948,85  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Projekt zakłada modernizacje i remonty budynków i budowli będących własnością Powiatu 

Gnieźnieńskiego w zakresie ich dostosowania do zmieniających się wymagań ze strony 

użytkowników. Każdego roku będzie ustalana lista priorytetowych, koniecznych do 

przeprowadzenia zadań o charakterze remontowym i inwestycyjnym. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Wykonanie prac remontowych – usunięcie przecieku tarasu na 

dziedzińcu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano robotę budowlaną polegającą na 

usunięciu przecieku wody opadowej z tarasu do garażu - płyta 

stropowa dziedzińca przeciekała przy ścianie budynku 

administracyjnego, powodując zalewanie parkingu podziemnego oraz 

trwałe zamoczenie belki podciągu.    

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

PROBUD S.C. Grzegorz Moch, Paweł Piotrowski z siedzibą w Gnieźnie  

-  wybór wykonawcy został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania 

zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 

nazwa zadania 
Wymiana nawierzchni na parkingu wewnętrznym Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano prace, które polegały na wymianie kostki 

brukowej, czyszczeniu podłoża i zaakcentowaniu elementów 

zjazdowych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma ERBRUKS Eryk Wolniewiński siedzibą w Gnieźnie -  wybór 

wykonawcy został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania 

zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 

nazwa zadania Naprawa dachu na budynku Starostwa Powiatowego 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano naprawę dachu o powierzchni 269,771m2 

na budynku Starostwa Powiatowego. Zakres prac obejmował: naprawę 

kominów wraz z ich obróbkami z papy, obróbkę z papy murków i ścian, 

obróbkę z papy murków nad salą sesyjną oraz pokrycie całości dachu 

papą termozgrzewalna nawierzchniową. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

PROBUD s. c. Grzegorz Moch, Paweł Piotrowski z siedzibą w Gnieźnie  

- wybór wykonawcy został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania 

zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 
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nazwa zadania 
Przystosowanie budynku dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Gnieźnie 

opis zadania 

W związku z realizacją zadania, w maju 2016 roku została sporządzona 

mapa dla działki 30/2, na której zlokalizowany jest budynek MOS przy 

ul. Gdańskiej 106 w Gnieźnie. Następnie w dniu 1 czerwca 2016 roku 

została podpisana umowa nr 160/W/WIR/2016 na kwotę 49.999,50 zł  

z Pracownią Architektoniczną K. Wegner Gniezno na wykonanie 

projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

zmiany sposobu użytkowania dawnego budynku szkolnego na 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. W dniu 8 czerwca 2016 roku, na 

posiedzeniu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego (protokół nr 138/2016) 

podjęto decyzję o przekazaniu do Powiatowego Zarządu Geodezji, 

Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie kwoty 20.000 zł  

w celu przeprowadzenia remontu centralnego ogrzewania w budynku 

Ośrodka. 

W dniu 23 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa nr 4/ZG/2016 

na kwotę 2.040.785,01zł z firmą „Bud-Mix” M. Nowaczyk Arcugowo na 

wykonanie robót budowlanych i usługi w celu przystosowania budynku 

na potrzeby MOS. Prace budowlane przebiegały etapowo – I etap 

obejmował: wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych parteru  

i pierwszego piętra oraz czyszczenia kanalizacji, II etap obejmował: 

roboty wykończeniowe drugiego piętra – pomieszczeń internatu. 

Wykonanie robót wg umowy nr 4/ZG/2016 na kwotę 2.040.785,01 zł 

uległo opóźnieniu z winy wykonawcy; należność z faktury  

nr FV/1/2016/12 w wysokości 2.011.400,01 zł została obniżona  

o naliczone odsetki za zwłokę w wykonaniu robót zgodnie z umową  

w kwocie 68.387,60zł; zapłata nastąpiła 27 grudnia 2016 roku w kwocie 

1.943.012,41 zł. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

„Geodeta” Gniezno K. Grykałowski, Pracownia Architektoniczna  

K. Wegner z siedzibą w Gnieźnie -  wybór wykonawców został 

dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie; „Bud-Mix” M. Nowaczyk Arcugowo – wybór 

wykonawcy został dokonany w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

nazwa zadania 
Wykonanie systemu klimatyzacji w Starostwie Powiatowym  

w Gnieźnie 

opis zadania 

Prace rozpoczęto od zamówienia projektu budowlano – wykonawczego 

instalacji chłodzącej w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  

(w drodze zaproszenia do składania oferty cenowej). W odpowiedzi 

wpłynęły trzy oferty – wybrano ofertę z najniższą ceną, tj. 5.781 zł 

złożoną przez pana Grzegorza Skupio z Poznania.  Z oferentem zawarto 

w dniu 19 lutego 2016 roku umowę nr 38/W/ZG/2016 na kwotę brutto 

5.781,00 zł dotyczącą wykonania kompletnej dokumentacji 

projektowej. Termin wykonania pracy określono na dzień 21 marca 

2016 roku. W dniu 17 marca 2016 roku aneksem nr 1 do ww. umowy 

przedłużono okres wykonania pracy do 31 maja 2016 roku.  
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Otrzymana dokumentacja okazała się nieprzystosowaną do możliwości 

konstrukcyjnych budynku w związku z czym w dniu 9 czerwca 2016 

roku wycofano wcześniej złożone zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych.  Uchwałą nr 843/2016 z dnia 28.12.2016 Zarząd odstąpił 

od kontynuowania tego zadania inwestycyjnego z dotychczas 

poniesionymi nakładami. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Grzegorz Skupio z Poznania -  wybór wykonawcy został dokonany 

zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym 

w Gnieźnie. 

nazwa zadania 
Remont pomieszczeń i zakup szaf archiwizacyjnych na potrzeby 

archiwum Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  

opis zadania 

W ramach remontu przeprowadzono roboty rozbiórkowe, a następnie: 

gruntowanie, szpachlowanie, malowanie ścian, zerwanie wykładzin, 

położenie płytek z cokołem, malowanie farbą olejną rur i grzejników, 

wykonanie nowych kratek wentylacyjnych, malowanie parapetów 

betonowych, zamurowanie zbędnych otworów i ubytków w murze oraz 

roboty elektryczne. Gruz i zerwaną wykładzinę wywieziono  

i zutylizowano. Zakupiono i zamontowano tory jezdne, regały 

przesuwne w ilości 11 szt. oraz drabiny - specjalne szafy 

archiwizacyjne do przechowywania dokumentów. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma Usługowo – Handlowa „MONTERdom” Tomasz Bierła z siedzibą  

w Trzemesznie – wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o dzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, PPH 

ROL-MOT sp. z o. o. z siedzibą w m. Ciepielów – wykonawca wyłoniony 

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w ramach Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

nazwa zadania 

Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania 

dymu oraz wydzielenie jej pożarowo drzwiami na wszystkich 

kondygnacjach wraz z malowaniem klatki schodowej w SOSW nr 1  

w Gnieźnie 

opis zadania 

Roboty wykonano w terminie od 05.07.2016r. do 22.08.2016r. 

Obejmowały sporządzenie projektu systemu oddymiania klatki 

schodowej i roboty budowlane polegające na montażu urządzeń 

oddymiających. Wymieniono też część instalacji elektrycznej oraz 

źródła oświetlenia. Po wykonaniu instalacji systemu oddymiającego, 

przeprowadzono malowanie klatki schodowej. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

brak środków finansowych na wymianę drzwi 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma Handlowo-Usługowa „ROBEX” Robert Waliński z siedzibą  

w Gnieźnie, Firma PHU SUPER Grzegorz Socha z siedzibą w Strzyżewie 

Smykowym - wykonawcy wyłonieni w trybie zapytania o cenę. 
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nazwa zadania 

Wymiana podłóg i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach 

edukacyjno – mieszkalnych na II piętrze i w części administracyjnej 

budynku SOSW nr 1 w Gnieźnie 

opis zadania 

Roboty wykonano w terminie od 07.07.2016r. do 22.08.2016r. 

Obejmowały wykonanie podłóg w czterech pomieszczeniach 

edukacyjno – mieszkalnych i dwóch administracyjnych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

brak środków finansowych na wymianę drzwi. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma Handlowo-Usługowa „ROBEX” Robert Waliński z siedzibą  

w Gnieźnie - wykonawca wyłoniony w trybie zapytania o cenę. 

nazwa zadania Rozbiórka garażu SOSW nr 1 w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania dokonano rozebrania starego budynku garażu, 

stanowiącego zagrożenie dla otoczenia z uwagi na zaawansowany 

proces zniszczenia obiektu. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma „GRA-JAN” Zarządzanie Nieruchomościami Janusz Osowski  

z siedzibą w Gnieźnie - wykonawca wyłoniony w trybie zapytania  

o cenę. 

nazwa zadania 

Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia służące do usuwania 

dymu oraz wydzielenie jej pożarowo drzwiami na wszystkich 

kondygnacjach SOSW nr 2 w Gnieźnie 

opis zadania 

Badanie stanu klatki schodowej przeprowadził rzeczoznawca  

ds. sanitarno-higienicznych, po czym został sporządzony projekt 

przebudowy i wydzielenia pożarowego klatek schodowych w budynku 

internatu. Prace obejmowały montaż urządzeń do oddymiania, montaż 

wyłącznika przeciwpożarowego budynku, wykonanie oświetlenia klatki 

schodowej prowadzącej z holu na pierwsze piętro oraz wydzielenie 

stref pożarowych.   

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Andrzej Kaczmarek z Gniezna (rzeczoznawca ds. sanitarno 

-higienicznych), KRIBAR Elektroenergetyka Krzysztof Baran z siedzibą  

w Czerniejewie - wykonawcy wyłonieni w trybie art. 4, pkt 8 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych.   

nazwa zadania 

Wydzielenie klatek schodowych od korytarzy oraz wyposażenie  

w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące usuwaniu 

dymu, instalacja opraw oświetlenia ewakuacyjnego na drogach 

ewakuacyjnych w obiekcie SOSW Kłecko 

opis zadania 

W terminie od 4 lipca do 31 sierpnia 2016 roku dokonano przebudowy 

klatki schodowej oraz zamontowano system jej oddymiania. 

Wydzielenie klatki schodowej od korytarzy nastąpiło przez wykonanie 
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ścianek działowych o odporności ogniowej EI 60. Klatka schodowa 

została zamknięta na poziomie parteru, I piętra i II piętra drzwiami 

dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej EI 30, wyposażonymi  

w samozamykacze. Ponadto, zejście do piwnicy zamknięto drzwiami 

jednoskrzydłowymi ppoż. EI 30. System oddymiania zamontowano  

z następujących elementów: centrala oddymiania, optyczna czujka 

dymu, przyciski oddymiania, certyfikowane klapy dymowe. 

Napowietrzenie zapewnione jest poprzez drzwi prowadzące 

bezpośrednio z klatki schodowej na zewnątrz obiektu.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Andrzej Kaczmarek z Gniezna (rzeczoznawca ds. sanitarno 

-higienicznych) - wykonanie projektu oddymiania i wydzielenia 

pożarowego klatki schodowej; PBPH „HENBUD” z siedzibą w Kłecku, 

Firma Sosiński Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Budowlane  

z siedzibą w Gnieźnie – wykonawcy wyłonieni po dokonaniu 

rozpoznania rynku. 

nazwa zadania Zakup i wymiana okien w internacie SOSW Kłecko 

opis zadania 

We wrześniu 2016r. w ramach projektu „Internat naszym oknem na 

świat”, dzięki otrzymanej darowiźnie na zakup okien od Fundacji VKR 

działającej przy VELUX Polska sp. z o.o., zostały zakupione okna 

obrotowe z uchwytem u góry i kołnierz pojedynczy w ilości 12 sztuk.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

VELUX Polska sp. z o.o. z siedziba w Warszawie 

nazwa zadania Remonty bieżące w I LO w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania przeprowadzono następujące prace: 

 wymieniono oświetlenie w salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej 

(5.000 zł), 

 przeprowadzono przegląd węzła CO i CW, w ramach którego: 

wymieniono filtr-odmulnik DN 65 mm, wymieniono siłownik zaworu 

regulacyjnego, wymieniono regulator RVD, wymieniono wymienniki 

WWB1 na instalacji c.w. (5.535 zł), 

 przeprowadzono malowanie auli (10.000 zł), 

 dokonano wymiany rur spustowych w budynku dydaktycznym od 

strony południowej (7.000 zł), 

 przeprowadzono remont dachu (opierzenia i rynny) nad aulą 

(35.000 zł), 

 wymieniono klamki w oknach czytelni (1.000 zł), 

 naprawiono zdekompletowane cokoły na placu apelowym  

- opracowanie, wykonanie i montaż brakujących cyfr (3.690 zł), 

 przeprowadzono remont nawierzchni placu apelowego szkoły  

- przebudowano wjazd na plac apelowy I LO w Gnieźnie poprzez 

wykonanie w miejscu istniejących schodów pochylni o szerokości 

3m i powierzchni około 81m2, rozbiórkę schodów wykonanych  

z kostki granitowej i założenie krawężnika (7.000 zł). 
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

PH A-T S. A. z siedzibą w Gnieźnie, Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej sp. z o.o. w Gnieźnie, Zakład Ogólnobudowlany Mirosław 

Jarzembowski z siedzibą w Niechanowie, Elpos z siedzibą w Gnieźnie, 

ERBRUK Eryk Wolniewiński z siedzibą w Gnieźnie - wykonawcy 

wyłonieni w trybie zapytania ofertowego. 

nazwa zadania Remonty bieżące w II LO w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania dokończono remont sali nr 24, zakupiono materiały 

budowlane (na kwotę 2.479,53 zł) oraz: izolację, sufit podwieszany  

i folię okienną (na kwotę 26.026,80 zł).  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

PERFO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

nazwa zadania Naprawa koszy do gry w koszykówkę w II LO w Gnieźnie 

opis zadania 
W ramach zadania dokonano naprawy koszy do gry w koszykówkę na 

sali gimnastycznej, podnosząca tym samym ich walory użytkowe. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Sodex sp. z o. o. z siedzibą w Złotnikach-Suchym Lesie 

nazwa zadania 
Projekt renowacji elewacji budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno  

– Odzieżowych w Gnieźnie  

opis zadania 

Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2016 roku. Projekt 

zawiera opis sposobu renowacji elewacji,   kolorystykę i opis 

technologii wykonania oraz z przedmiarem robót, kosztorysem 

inwestorskim i niezbędnymi uzgodnieniami potrzebnymi do uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Pracownia Projektowa architekta Zbigniewa Antczaka z siedzibą  

w  Poznaniu - wykonawcę wyłoniono poprzez rozeznanie rynku 

nazwa zadania 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej archiwum 

oraz pomieszczenia magazynowego dla Zespołu Szkół Ekonomiczno – 

Odzieżowych w Gnieźnie 

opis zadania 

Realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania 
Odwodnienie budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych  

w Gnieźnie 

opis zadania 

Rezygnacja z realizacji zadania w 2016 roku. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania Remonty bieżące w ZSP nr 3 w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania przeprowadzono następujące prace: 

 remont piwnic w starym budynku szkoły - odwilgocenie ścian 

piwnic: roboty remontowe obejmujące: tynki renowacyjne, 

malowanie ścian i sufitów, wymianę okien, wymianę pionu 

kanalizacyjnego, posadzkę betonową (25.000 zł), 

 remont toalet uczniowskich: remont instalacji wodno-

kanalizacyjnej, wymiana sanitariatów remont wnętrz toalet 

(malowanie), wymiana baterii (15.000 zł), 

 remont instalacji teleinformatycznej w sali nr 1 obejmujący: 

Instalację punktów połączeniowych stanowisk komputerowych  

(19 szt.), kanały kablowe wraz z montażem, rozprowadzenie 

instalacji, montaż przewodów, uzupełnienie rozdzielnicy 

elektrycznej (15.000 zł), 

 remont dachu: roboty obejmowały zabezpieczenie kominków PCV 

wentylacyjnych lepikiem na zimno, zabezpieczenie kominów 

murowanych lepikiem na zimno, zabezpieczenie opierzeń wokół 

dachu, zabezpieczenie spękanej papy, zabezpieczenie listew 

opierzenia wokół dachu, zgrzewanie papą termozgrzewalną. 

Wyremontowano też zalane pomieszczenia – klasy i korytarz: 

gipsowanie, szpachlowanie, malowanie (11.182 zł). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Przedsiębiorstwo Budowlane ES-BUD z siedzibą w Gnieźnie, Firma Aden 

z siedzibą w Przysiece-Mieleszynie, Firma Info-Point z siedzibą  

w Swarzędzu, Stal-Max z siedziba w Gnieźnie, Mal-Bud z siedzibą  

w Gnieźnie - wykonawcy wyłonieni w drodze zapytania ofertowego 

nazwa zadania Naprawy po zalaniu w ZSP nr 2 w Gnieźnie 

opis zadania 

W okresie 15.12.-29.12.2016r. wykonano poszycie dachu papowego  

w ilości 170m2 (kwota 8.730,23 zł) oraz wyremontowano zalane 

pomieszczenia na drugim piętrze (nowe powłoki malarskie, naprawa 

przewodów wentylacyjnych, wymiana wykładzin, rolet okiennych, 

opraw oświetleniowych, drzwi oraz blatów stołów uczniowskich – kwota 
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14.718,31 zł). Poszycie dachowe wykonała firma zewnętrzna, prace 

remontowe zostały wykonane przez pracowników szkoły.   

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

PHU Polblach Pokrycia Dachowe Magdalena Domaszewska z siedzibą  

w Gnieźnie - wykonawca wyłoniony w drodze rozeznania rynku. 

nazwa zadania Remont dachu w budynku ZSP nr 1 w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano naprawę poszycia dachu oraz wymianę 

rynien nad mieszkaniem służbowym woźnego w budynku szkoły przy  

ul. Kostrzyńskiej 46. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

KOBUZ GROUP Radosław Sobczak z siedzibą w Gnieźnie - wykonawca 

wyłoniony w drodze rozeznania rynku 

nazwa zadania 
Roboty termomodernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Gnieźnie  

opis zadania 

W ramach prac został wykonany audyt energetyczny i oświetleniowy 

oraz sporządzone zostały też projekty: (1) budowlany na 

przeprowadzenie termomodernizacji budynku, (2) elektryczny wraz  

z wymianą punktów oświetleniowych, wymiany kotłowni węglowej  

o mocy 75 kW na powietrzną pompę ciepła oraz wymiany instalacji c.o. 

oraz c.w.u. Wykonano też przedmiary i kosztorysy na wszystkie ww. 

projekty. Na całość prac sporządzono studium wykonalności oraz 

załączniki do wniosku o dofinansowanie (kwota: 61.487,70 zł). 

Przeprowadzone zostały również roboty budowlane obejmujące: 

rozbiórkę opierzeń, rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów 

wentylacyjnych, likwidację świetlików dachowych, ocieplenie dachu 

budynku administracyjnego i budynku warsztatowego, ocieplenie 

ściany wystającej ponad dach hal warsztatowych (kwota: 304.999,99 

zł).     

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Biuro Inwestycji Budowlanych Consulting Jakub Kliś z siedzibą  

w Poznaniu – wykonawca wyłoniony w trybie zapytania o cenę; Zakład 

Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszchuła z siedzibą w Gnieźnie  

– wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. 

nazwa zadania 
Remont zalanych pomieszczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano czynności związane z usunięciem skutków 

zalania pomieszczeń w CKP: szpachlowanie, malowanie, izolację plam  

i zacieków, uzupełnienie tynku, wymianę zniszczonej wykładziny. 

Prace wykonano we własnym zakresie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 
liczba zmodernizowanych obiektów należących 

do powiatu 
szt. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/2/b 

 

nazwa projektu 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (przebudowa skrzyżowań, sygnalizacja świetlna) 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie-droga powiatowa nr 2169P  

ul. Sportowa w Trzemesznie 
Dyrektor PZD 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie-droga powiatowa nr 2169P  

ul. Sportowa w Trzemesznie 
90.000 

razem 90.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Budowa sygnalizacji 

świetlnej skrzyżowanie-

droga powiatowa nr 2169P 

ul. Sportowa w Trzemesznie 

89.999,99 45.000,00 
Gmina 

Trzemeszno 
44.999,99 

razem 89.999,99 45.000,00  44.999,99 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę 

skrzyżowań typu rondo oraz sygnalizacji świetlnych. Zakłada się również, że realizacja 

poszczególnych zadań w ramach projektu będzie finansowana nie tylko z budżetu powiatu ale także 

z pozyskiwanych środków zewnętrznych (fundusze UE, Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych, inne) 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie-droga powiatowa  

nr 2169P ul. Sportowa w Trzemesznie 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano sygnalizację z radarowym pomiarem 

prędkości na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2169P z ulicą Sportową 

w Trzemesznie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie cenowe z dnia 

17.08.2016r. oraz kosztorys ofertowy z dnia 25.08.2016r. sporządzony 

przez wykonawcę. Umowę nr 34/W/16 zawarto w dniu 01.09.2016r.  

z Zakładem Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Drogowego 

Józef Wojciechowski z siedzibą w Niechanowie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba przebudowanych skrzyżowań szt. 0 

koszt przebudowy jednego skrzyżowania zł 0 

liczba zbudowanych/przebudowanych 

sygnalizacji świetlnych 
szt. 1 

koszt budowy/przebudowy jednego systemu 

sygnalizacji świetlnej 
zł 89.999,99 

rezultatu 

poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 

poprawa płynności ruchu w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 
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numer projektu  

II/2/c 

 

nazwa projektu 

Remonty dróg - poprzez wykonanie  nakładek bitumicznych 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2213P m. Goślinowo Dyrektor PZD 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2147P Kiszkowo-Sroczyn Dyrektor PZD 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2227P m. Kołaczkowo Dyrektor PZD 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2155P m. Dziekanowice  Dyrektor PZD 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2155P m. Siemianowo Dyrektor PZD 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2250P Grabowo  

- Kruchowo 
Dyrektor PZD 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2183P Dębłowo  

- Modliszewko 
Dyrektor PZD 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2169P m. Trzemżal, 

Płaczkowo 
Dyrektor PZD 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2151P Kłecko  

- Dziećmiarki 
Dyrektor PZD 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2149P m. Przysieka Dyrektor PZD 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2239P m. Popielewo Dyrektor PZD 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2213P m. Goślinowo 120.155 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2147P Kiszkowo-Sroczyn 176.116 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2227P m. Kołaczkowo 76.806 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2155P m. Dziekanowice  136.565 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2155P m. Siemianowo 174.029 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2250P Grabowo  

- Kruchowo 
174.905 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2183P Dębłowo  

- Modliszewko 
86.499 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2169P m. Trzemżal, 

Płaczkowo 
134.044 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2151P Kłecko  

- Dziećmiarki 
197.685 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2149P m. Przysieka 116.977 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2239P m. Popielewo 84.922 

razem 1.478.703 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej nr 2213P  

m. Goślinowo 

120.154,76 70.154,76 Gmina Gniezno 50.000,00 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej nr 2147P 

Kiszkowo-Sroczyn 

176.115,35 176.115,35 - - 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej nr 2227P  

m. Kołaczkowo 

76.804,69 76.804,69 - - 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej nr 2155P  

m. Dziekanowice  

136.564,88 68.284,88 Gmina Łubowo 68.280,00 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej nr 2155P  

m. Siemianowo 

174.028,78 87.014,78 Gmina Łubowo 87.014,00 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej nr 2250P 

Grabowo - Kruchowo 

174.905,61 144.905,61 
Gmina 

Trzemeszno 
30.000,00 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej nr 2183P 

Dębłowo - Modliszewko 

86.499,43 86.499,43 - - 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej nr 2169P  

m. Trzemżal, Płaczkowo 

134.045,63 134.045,63 - - 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej nr 2151P Kłecko 

- Dziećmiarki 

197.684,71 197.684,71 - - 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej nr 2149P  

m. Przysieka 

116.977,18 116.977,18 - - 

Remont nakładki 

bitumicznej drogi 

powiatowej nr 2239P  

m. Popielewo 

84.921,97 84.921,97 - - 

razem 1.478.702,99 1.243.408,99  235.294,00 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest remont Dróg powiatowych poprzez wykonanie nowych nakładek 

bitumicznych na istniejącej nawierzchni Dróg powiatowych w ilości 15 km rocznie. Zakłada się 

również, że realizacja poszczególnych zadań w ramach projektu będzie finansowana nie tylko  

z budżetu powiatu ale także z pozyskiwanych środków zewnętrznych (fundusze UE, Narodowy 

Program Przebudowy Dróg Lokalnych, inne). 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2213P  

m. Goślinowo 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 1.066 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem postępowania 

w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 21/16 zawarto w dniu 

25.05.2016r. z Zakładem Drogowo–Transportowym z siedzibą w Nekli. 

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2147P Kiszkowo 

-Sroczyn 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 1.790 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem postępowania 

w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 29/16 zawarto w dniu 

02.11.2016r. z Kowalski Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Żninie 

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2227P  

m. Kołaczkowo 

opis zadania 
W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 365 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie cenowe z dnia 

18.11.2016r. i kosztorys ofertowy z dnia 24.11.2016r. sporządzony przez 

wykonawcę. Umowę nr 41/W/16 zawarto w dniu 29.11.2016r.  

z Zakładem Drogowo - Transportowym z siedzibą w Nekli. 

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2155P  

m. Dziekanowice  

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 1.198 mb. 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2016 

57 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem postępowania 

w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 13/16 zawarto w dniu 

22.03.2016r. z Przedsiębiorstwem PROJ-BUD sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 

w Bydgoszczy. 

nazwa zadania 

 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2155P  

m. Siemianowo 

 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 1.600 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem postępowania 

w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 21/16 zawarto w dniu 

25.05.2016r. z Zakładem Drogowo – Transportowym Sławomir Begier  

z siedzibą w Nekli. 

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowa nr 2250P Grabowo  

- Kruchowo 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 1.415 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem postępowania 

w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 27/16 zawarto w dniu 

31.08.2016r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym 

„Stawoj Plus” sp. z o.o. z siedzibą w Cielimowie. 

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2183P Dębłowo  

- Modliszewko 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 851 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem postępowania 

w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 23/16 zawarto w dniu 

24.05.2016r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym 

„Stawoj Plus” sp. z o.o. z siedzibą w Cielimowie. 

nazwa zadania 

 

Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2169P  

m. Trzemżal, Płaczkowo 

 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 1.195 mb. 
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem postępowania 

w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 22/16 zawarto w dniu 

25.05.2016r. z firmą Drog - Bet Łukasz Kowalski z siedzibą  

w Podgórzynie. 

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2151P Kłecko  

- Dziećmiarki 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 1.541 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem postępowania 

w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 26/16 zawarto w dniu 

01.08.2016r. z Zakładem Drogowo – Transportowym Sławomir Begier  

z siedzibą w Nekli. 

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2149P  

m. Przysieka 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 1.000 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem postępowania 

w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 25/16 zawarto w dniu 

27.07.2016r. Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym 

„Stawoj Plus” sp. z o.o. z siedzibą w Cielimowie. 

nazwa zadania 
Remont nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 2239P  

m. Popielewo 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remont nakładki bitumicznej na odcinku  

o długości 426 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem postępowania 

w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę nr 26/16 zawarto w dniu 

01.08.2016r. z Zakładem Drogowo – Transportowym Sławomir Begier  

z siedzibą w Nekli 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 
długość wykonanych nakładek dróg  km 12,447 

koszt wykonania nakładek dróg zł 1.478.702,99 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2016 

59 

 

rezultatu 

poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 

zmniejszenie ilości remontów cząstkowych  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/a 

 

nazwa projektu 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest Dyrektor OS 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest 483.000 

razem 483.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Likwidacja wyrobów 

zawierających azbest 
274.583,45 0,00 

dotacja  

z NFOŚiGW  

i WFOŚiGW  

274.583,45 

razem 274.583,45 0,00  274.583,45 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Azbest ze względu na swoje właściwości należy do substancji stwarzających szczególne zagrożenie 

dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Substancja ta powinna podlegać sukcesywnej eliminacji.  

Programy na szczeblu krajowym określają zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu do 

2032 roku. Celem realizacji przedsięwzięcia jest więc: 

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu, 

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Likwidacja wyrobów zawierających azbest 

opis zadania 

Przedsięwzięcie pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających 

azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2016 roku” realizowane 

było przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

budżetu powiatu oraz miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego. 

Finansowanie kosztów usuwania wyrobów budowlanych zawierających 

azbest, rozbiórki (demontażu) i unieszkodliwiania wytworzonych 

odpadów azbestowych przyznawane było w wysokości 100% 

całościowych kosztów tych działań z zastrzeżeniem, że maksymalna dla 

każdej nieruchomości kwota finansowania na realizację zadania 

wynosiła 20.000 zł. Zadanie realizowane jest od 2008 r. i cieszy się 

dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu. Wszystkie złożone 

wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Z umowy zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu o udzielenie dotacji na 

przedmiotowe zadanie wynikało, iż WFOŚiGW dofinansowuje zadanie 

do 100% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 300.000 zł.  

Z uwagi na to, że wartość zadania wyniosła 274.583,45 zł i nie 

przekroczyła kwoty dotacji, została pokryta tylko ze środków WFOŚiGW  

i nie było konieczności wydatkowania środków z budżetu powiatu  

i budżetu gmin. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawcą zadania była spółka  AM TRANS Progres sp. z o.o. z siedzibą 

w Poznaniu (umowa nr 2/ZG/2016 z dnia 17 maja 2016r.), wybrana 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w drodze przetargu 

nieograniczonego. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 
liczba złożonych wniosków szt. 256 

liczba nieruchomości objętych projektem szt. 256 

rezultatu 

ilość zdemontowanego i unieszkodliwionego 

azbestu 
kg 724.210 

Ilość nowych pokryć dachowych m2 b. d. 
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4. uwagi dotyczące wskaźników 

Powiat w 2016 r. nie dofinansował zakupu nowego dachu - na własny koszt zrobili to właściciele 

nieruchomości, w związku z powyższym wskaźnik dotyczący ilości nowych pokryć dachowych [m2]   

jest niemożliwy do oszacowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/b 

 

nazwa projektu 

Zmniejszenie ryzyka powodziowego 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Zmniejszenie ryzyka powodziowego Dyrektor OS 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Zmniejszenie ryzyka powodziowego 150.000 

razem 150.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Zmniejszenie ryzyka 

powodziowego 
150.000,00 150.000,00 - - 

razem 150.000,00 150.000,00  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest regulacja stosunków wodnych oraz ochrona użytków rolnych przed 

powodzią. Przyczyną wystąpienia zagrożeń powodziowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego mogą 

być intensywne i skoncentrowane opady deszczu bądź nagły spływ wód roztopowych spotęgowany 

przez zatory lodowe. Powyższe zjawiska mogą powodować podwyższenie stanu wód w rowach  

i kanałach oraz podtopienia terenów wykorzystywanych rolniczo (pól uprawnych, łąk, pastwisk).  

Na gospodarkę przeciwpowodziową istotny wpływ ma systematyczna i planowana konserwacja 

urządzeń wodnych. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Zmniejszenie ryzyka powodziowego 

opis zadania 

Prace konserwacyjne rowów melioracyjnych dotyczą urządzeń 

melioracji szczegółowej i wykonywane są przez właścicieli gruntów, 

którzy w tym celu zrzeszeni są w spółkach wodnych. Potrzeby związane 

z utrzymaniem w sprawności, coraz bardziej wyeksploatowanych 

systemów melioracyjnych z roku na rok stają się coraz bardziej pilne  

i wymagają coraz większych nakładów finansowych. Spółki wodne nie 

posiadają wystarczających środków finansowych, aby na swoim terenie 

systematycznie konserwować wszystkie rowy. Na podstawie art. 164 

ust. 5a-5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne spółki wodne 

mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego w formie dotacji udzielonej zgodnie z zapisami ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Po złożeniu wniosku przez spółkę wodną przedstawiciele Wydziału 

Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego przeprowadzili wizje 

lokalne w terenie wraz z udokumentowaniem fotograficznym stanu 

rowów. Następnie wnioski wraz z kosztorysem wykonania prac 

melioracyjnych oraz dokumentacją fotograficzną zostały złożone do 

Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Po zapoznaniu się  

i przeanalizowaniu wniosku, zgodnie z regulaminem dofinansowania 

prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych, Zarząd podjął decyzję  

o wysokości dofinansowania, na podstawie której została podjęta 

Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 618/2016 z dnia 

20.06.2016r. Następnie zostały podpisane umowy dotacji ze spółkami, 

na podstawie których wykonywane były prace i po ich odbiorze oraz 

złożeniu stosownej dokumentacji (sprawozdania) wraz z rachunkiem 

wypłacono dotacje. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Gminna Spółka Wodna w Gnieźnie, Gminna Spółka Wodna w Kłecku, 

Gminna Spółka Wodna w Mieleszynie, Spółka Wodna Żydowo-

Czerniejewo-Strychowo, Spółka Wodna Rybno Wielkie, Gminna Spółka 

Wodna w Kiszkowie, Gminna Spółka Wodna w Niechanowie, Gminna 

Spółka Wodna w Trzemesznie, Gminna Spółka Wodna w Witkowie, 

Spółka Wodna Trzemżal, Gminna Spółka Wodna Czerniejewo, Spółka 

Wodna w Fałkowie 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 
długość rowów melioracyjnych poddanych 

konserwacji 
km 58,3 

rezultatu 

liczba zagrożeń powodziowych na terenie 

powiatu 
szt. 0 

liczba podtopień terenów wykorzystywanych 

rolniczo  
szt. 0 

powierzchnia terenów wykorzystywanych 

rolniczo, które zostały podtopione 
ha 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/c 

 

nazwa projektu 

Centrum Aktywności Społecznej LARGO  

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo Kierownik DON 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo 216.218 

razem 216.218 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Działalność  Centrum 

Aktywności Społecznej Largo 
200.797,71 200.797,71 - - 

razem 200.797,71 200.797,71  - 
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III. Informacje merytoryczne  

1. cel realizacji projektu 

Celem działalności Centrum Aktywności Społecznej jest: 

 podejmowanie działań służących reintegracji społecznej i zawodowej grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

 podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnej sytuacji 

życiowej, 

 umożliwienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom społecznym, 

jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, związkom wyznaniowym. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo 

opis zadania 

Działalność Centrum Aktywności Społecznej Largo ma przyczynić się do 

zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, rozwinięcia pasji i umiejętności, czy też 

aktywnego spędzenia czasu. W związku z tym, w ramach działalności 

CAS Largo stworzono możliwość m. in. skorzystania z nieodpłatnego 

specjalistycznego poradnictwa psychologa, specjalisty do spraw osób 

niepełnosprawnych oraz innych w zależności od zgłaszanych potrzeb. 

Działają pracownie tematyczne:  

 pracownię ruchu i tańca (fizykoterapia): gimnastyka korekcyjna  

 pracownię ruchu i tańca (fizykoterapia): różne formy tańca, zumba, 

taniec towarzyski, w tym dla osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim, 

 pracownię terapii poprzez sztukę: zajęcia kreatywno-plastyczne dla 

dorosłych i dzieci, 

 pracownię terapii poprzez sztukę: tkanina przestrzenna, 

 pracownię teatralną, 

 klub miłośników języka angielskiego, 

 pracownię fotograficzną, 

 pracownię krawiecką, 

 grupę wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w tym dla 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

 pracownię komputerową, 

 muzykoterapię 

Siedziba CAS Largo to również miejsce funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, gdzie każda z nich realizuje swoje zadania statutowe 

na potrzeby mieszkańców powiatu, korzystając z proponowanych porad  

i konsultacji, uczestnicząc w zajęciach przyczyniających się  

do zwiększenia ich aktywności. W CAS swoją siedzibę mają:   

 Polski Związek Niewidomych – koło Gniezno, 

 Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów  

w Poznaniu – koło terenowe, 

 PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej, 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy 

w Gnieźnie, 

 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 

Koło „Katyń”, 

 Wielkopolski Związek Inwalidów Narządów Ruchu, koło Gniezno, 
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 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koło nr 1, 

 Grupa Rekonstrukcji Historycznych Garnizon Gniezno, 

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, koło w Gnieźnie, 

 Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, koło 

przy Zakładzie Karnym w Gębarzewie, 

 ZHP Gniezno. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

organizacje pozarządowe  

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba udzielonych godzin konsultacji szt. 201 

liczba osób, którym udzielono konsultacji osoby 537 

liczba funkcjonujących pracowni szt. 14 

liczba osób uczestniczących w zajęciach  

w ramach pracowni łącznie  
osoby 4.683 

rezultatu 

liczba nowych pomieszczeń przeznaczonych do 

realizacji zadań 
szt. 0 

liczba uruchomionych nowych pracowni szt. 3 

liczba osób uczestniczących w zajęciach 

nowych pracowni 
osoby 384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/d 

 

nazwa projektu 

Dzieciom potrzebne są rodziny (piecza zastępcza) 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu 

pieczy zastępczej” 
Dyrektor PCRP 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Realizacja projektu „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu 

pieczy zastępczej” 
0 

razem 0 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu 

„Poprawa dostępu do usług 

wsparcia rodziny i systemu 

pieczy zastępczej” 

3.998,53 - EFS 3.998,53 

razem 3.998,53 -  3.998,53 

 

 
III. Informacje merytoryczne  

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest rozwój rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Realizacja 

projektu ma przyczynić się m. in. do: 

 poprawy dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, w tym usług 

wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

 szerszego podjęcia działań na rzecz procesu usamodzielnienia osób opuszczających pieczę 

zastępczą, w tym zwiększenia dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego, 

 zapewnienia dostępu do kompleksowych usług specjalistycznych świadczonych w społeczności 

lokalnej, poszerzenia dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych, przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu i ukierunkowanie na pracę z rodziną. 

W ramach projektu przewiduje się m. in.: organizację szkoleń: (1) dla kandydatów na rodziny 

zastępcze, (2) dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, (3) dla zawodowych rodzin 

zastępczych, organizację warsztatów, itp. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Realizacja projektu „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny  

i systemu pieczy zastępczej” 

opis zadania 

Projekt zakłada poprawę dostępu do usług społecznych świadczonych 

w lokalnej społeczności poprzez: poradnictwo specjalistyczne, 

szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenia dla rodzin 

zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz zapewnienie pomocy 

i wsparcia w ramach grup wsparcia, warsztaty dla dorosłych i dzieci, 

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci z pieczy 

zastępczej oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 

modernizację i wyposażenie mieszkań chronionych (wspomaganych) 

w Gnieźnie i Trzemesznie dla osób usamodzielnianych, działania 

o charakterze środowiskowym. 
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ze względów formalno-organizacyjnych rozpoczęcie realizacji projektu 

uległo opóźnieniu, a tym samym nastąpiło przesunięcie w czasie 

realizacji części zadań. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Gmina Niechanowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Niechanowie, Stowarzyszenie dla Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 

„RAZEM”, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba kandydatów na rodziny zastępcze osoby 14 

liczba zorganizowanych szkoleń dla 

niespokrewnionych rodzin zastępczych  
szt. 3 

liczba osób biorących udział w szkoleniach dla 

niespokrewnionych rodzin zastępczych 
osoby 35 

liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych  

w powiecie gnieźnieńskim 
szt. 2 

liczba dzieci pozostających pod opieką 

placówek opiekuńczo-wychowawczych  

w powiecie gnieźnieńskim  

osoby 48 

rezultatu 

liczba nowopowstałych rodzin zastępczych  rodziny 8 

liczba dzieci pozostających pod opieką rodzin 

zastępczych  
osoby 229 

liczba miejsc w całodobowych placówkach 

pieczy instytucjonalnej 
szt. 58 

liczba dzieci umieszczonych w placówkach 

pieczy instytucjonalnej 
osoby 48 

zmniejszenie się liczby dzieci pozostających 

pod opieką placówek opiekuńczo 

-wychowawczych w powiecie gnieźnieńskim  

w stosunku do roku poprzedniego 

% 40% 
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numer projektu  

II/3/e 

 

nazwa projektu 

Przemoc Pomoc Moc - przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie (przemoc w rodzinie) 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Program korekcyjno-edukacyjny „Partner” Dyrektor PCPR 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Program korekcyjno-edukacyjny „Partner” 14.100 

razem 14.100 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Program korekcyjno-

edukacyjny „Partner” 
14.100,00 9.700,00 

WUW  

w Poznaniu 
4.400,00 

razem 14.100,00 9.700,00  4.400,00 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. Realizacja projektu winna 

się przyczynić do: 

 zmiany postaw wobec ofiar przemocy, 

 podjęcia skutecznych oddziaływań wobec sprawców przemocy,  

 stworzenia profesjonalnego zaplecza świadczącego pomoc ofiarom i sprawcom przemocy,  

 realizacji działań ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej.                        

W ramach projektu przewiduje się m. in. utworzenie punktów konsultacyjno-doradczych, szkolenia 

dla sprawców przemocy w rodzinie, szkolenia dla pracowników instytucji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i in. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Program edukacyjno-korekcyjny „Partner” 

opis zadania 

Program korekcyjno-edukacyjny „Partner” w 2016 roku skierowany był 

do osób dorosłych-mężczyzn stosujących przemoc wobec członków 

rodziny i osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Celem programu była zmiana zachowań przemocowych na rzecz 

kształtowania postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, 

domowników oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. Zadanie 

było realizowane w terminie: 18.08.2016r. – 15.12.2016r. W tym czasie 

odbyło się 15 spotkań, każde trwające 4 godziny. Ponadto prowadzone 

były także konsultacje indywidualne w wymiarze 18 godzin. Zadanie 

realizowane było poprzez: wykłady, wypowiedzi własne, informacje 

zwrotne, dyskusje, pracę indywidualną, pracę w grupach, elementy 

warsztatowe, wypełnianie kwestionariuszy, prace domowe, ćwiczenie 

nabywanych umiejętności. Podczas spotkań beneficjenci projektu mieli 

możliwość nauczenia się jak rozpoznać mechanizmy stosowania 

zachowań przemocowych oraz jak rozpoznać  mechanizmy poznawcze 

sprzyjające  stosowaniu przemocy. Uczestnicy przedsięwzięcia mogli 

także: nabyć  wiedzę na temat konsekwencji stosowania przemocy, 

nauczyć się rozpoznawać i nazywać własne emocje oraz używać 

odmiennych niż dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnymi 

doświadczeniami, zmienić zachowania przemocowe na zachowania 

oparte na szacunku, poszerzyć zakres umiejętności społecznych 

związanych z komunikacją, zwiększyć samokontrolę, rozpoznawać 

zasoby własne i otoczenia oraz pracować nad poprawą relacji  

z partnerką i członkami rodziny.   

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Uczestnictwo w projekcie dla większości beneficjentów nie było 

dobrowolne. Odbywało się ono na wniosek kuratorów sądowych - stąd 

liczne rezygnacje w trakcie trwania projektu. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zadanie zostało zlecone zgodnie z umową zawartą w dniu 16.08.2016r. 

Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą 

w Poznaniu. 

 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba osób - ofiar przemocy w rodzinie, które 

skorzystają z całodobowych miejsc w ośrodku 

interwencji kryzysowej 

osoby n/d 

liczba osób - sprawców przemocy, biorących 

udział w programie korekcyjno-edukacyjnym  
osoby 20 

liczba utworzonych punktów konsultacyjno-

doradczych w powiecie  
szt. n/d 

liczba warsztatów dla pracowników instytucji 

działających w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  

szt. n/d 
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rezultatu 

liczba osób ponownie korzystających z pomocy 

ośrodka interwencji kryzysowej 
osoby n/d 

liczba osób, które ponownie zostały wskazane 

jako sprawca przemocy w rodzinie  
osoby 2 

liczba osób korzystających z pomocy punktów 

konsultacyjno-doradczych  
osoby n/d 

przyrost liczby wykwalifikowanych 

pracowników w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w stosunku do roku 

poprzedniego 

% n/d 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Do programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy „Partner” zgłoszonych zostało 20 

osób. Program ukończyły 4 osoby. Dwie osoby wskazane ponownie jako sprawcy przemocy  

w rodzinie, to uczestnicy, którzy nie ukończyli programu w 2015 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/f 

 

nazwa projektu 

Monitoring zagrożeń 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców Powiatu 

Gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikacje  mobilną Komunikatora SISMS 
Dyrektor OZK 

Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych Dyrektor OZK 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców Powiatu 

Gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikacje  mobilną Komunikatora SISMS 
10.000 

Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych   5.000 

razem 15.000 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Bezpłatny system 

ostrzegania i informowania 

mieszkańców Powiatu 

Gnieźnieńskiego poprzez SMS 

oraz aplikacje  mobilną 

Komunikatora SISMS 

9.999,72 9.999,72 - - 

Usługa powiadamiania SMS 

dla osób głuchoniemych 
3.776,35 3.776,35 - - 

razem 13.776,07 13.776,07  - 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest ostrzeganie i informowanie mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego  

o zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych, awariach wody, prądu, gazu i innych 

ważnych wydarzeniach mających miejsce na terenie powiatu gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz 

aplikację mobilną Komunikatora SISMS. Celem projektu jest również zapewnienie bezpieczeństwa 

osobom głuchoniemym oraz zwiększenie mobilności osób i służb związanych z działalnością 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dzięki wykorzystaniu usługi powiadamiania SMS dla 

osób głuchoniemych. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców Powiatu 

Gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikacje mobilną Komunikatora 

SISMS 

opis zadania 

Realizacja zadania obejmowała opłatę za usługę aktywacyjną oraz 

opłatę za świadczenie usług w pakiecie wiadomości sms systemu 

teleinformatycznego Samorządowego Informatora SMS oraz opłatę 

abonamentową SISMS, dzięki której funkcjonował całodobowy system 

ostrzegania i informowania mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego  

o zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i innych 

awariach. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma Samorządowy Informator SMS z siedzibą we Wrocławiu  

– wykonawca zadania (umowa nr 265/W/OZK/2015 z dnia 29 grudnia 

2015r. oraz zamówienie nr SI/241/06/2016 do umowy  

nr 265/W/OZK/2015). Wybór wykonawcy został dokonany zgodnie  

z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym  

w Gnieźnie. 
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nazwa zadania Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania opłacano comiesięczny abonament za 

usługi powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych. Różnica pomiędzy 

planowaną kwotą na abonament sms, a zrealizowaną kwotą wydatków 

przeznaczonych na ww. usługę wynika z faktu, iż koszty te są określane 

szacunkowo i nie ma możliwości precyzyjnego określenia z góry 

wysokości wydatków ponoszonych z tego tytułu za cały rok. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

KP PSP w Gnieźnie, Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych  

w Gnieźnie, KP Policji w Gnieźnie, Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Gnieźnie, operator PLUS GSM (wykonawca) – partnerzy zadania 

zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 20 czerwca 

2009r.  Wybór wykonawców został dokonany zgodnie z regulaminem 

udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba osób zarejestrowanych w systemie 

Samorządowego Informatora SMS (SISMS) oraz 

Komunikatorze SISMS 

osoby 1.919 

liczba osób korzystających z usługi 

powiadamiania SMS dla głuchoniemych 
osoby 

250-300 

miesięcznie 

liczba zdarzeń wymagających interwencji 

wszystkich trzech służb tj. policji, straży 

pożarnej i pogotowia ratunkowego 

szt. b. d. 

liczba zdarzeń wymagających interwencji służb 

ratowniczych oraz instytucji i podmiotów 

związanych z zarządzaniem kryzysowym  

szt. b. d. 

rezultatu 

skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych do 

miejsca zdarzenia w stosunku do roku 

poprzedniego 

% b. d. 
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numer projektu  

II/3/g 

 

nazwa projektu 

Wsparcie zakupu i wymiana sprzętu oraz wsparcie działalności powiatowych służb i podmiotów 

ratowniczych 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Dofinansowanie zakupu mebli na wyposażenie pomieszczeń  

w nowowybudowanym budynku KPP Gniezno  
KP Policji  

Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Straży 

Pożarnej w Gnieźnie 
KP PSP 

Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego KP PSP 

Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Gnieźnieńskiego 
Dyrektor OS 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Dofinansowanie zakupu mebli na wyposażenie pomieszczeń  

w nowowybudowanym budynku KPP Gniezno  
45.000 

Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Straży 

Pożarnej w Gnieźnie 
45.000 

Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego - 

Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Gnieźnieńskiego 
25.000 

razem 115.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Dofinansowanie zakupu 

mebli na wyposażenie 

pomieszczeń  

w nowowybudowanym 

budynku KPP Gniezno  

122.625,00 45.000,00 

KWP Poznań 

Gmina Gniezno 

Gmina Niechanowo 

50.625,00 

20.000,00 

7.000,00 

Dofinansowanie zakupu 

ubrań specjalnych na 

potrzeby Komendy Straży 

Pożarnej w Gnieźnie 

44.649,00 44.649,00 - - 
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Dofinansowanie zakupu 

samochodu operacyjnego 
109.998,90 - 

WUW Poznań 

WFOŚiGW Poznań 

54.999,90 

54.999.00 

Dofinansowanie działalności 

Społecznej Straży Rybackiej 

Powiatu Gnieźnieńskiego 

5.114,26 5.114,26 - - 

razem 282.387,16 94.763,26  187.623,90 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

W ramach projektu zakłada się m. in. wsparcie rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie 

poprzez dofinansowanie zakupu mebli biurowych do wyremontowanych pomieszczeń w budynku 

głównym Komendy Policji w Gnieźnie, co winno się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu oraz poprawę warunków służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników 

cywilnych oraz pozytywną zmianę wizerunku Policji w oczach przyjmowanych interesantów. 

Projekt zakłada także wsparcie działalności innych służb i podmiotów ratowniczych, w tym m. in. 

działalności Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie (poprzez dofinansowanie zakupu 

ubrań specjalnych) oraz Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Dofinansowanie zakupu mebli na wyposażenie pomieszczeń  

w nowowybudowanym budynku KPP Gniezno Komendy Powiatowej 

Policji w Gnieźnie. 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania dofinansowano zakup mebli i wyposażenia 

do nowo wyremontowanego budynku Komendy Powiatowej Policji  

w Gnieźnie. 

Bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Gmina Gniezno, Gmina 

Niechanowo 

nazwa zadania 
Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych na potrzeby Komendy 

Straży Pożarnej w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania współfinansowano zakup 12 kompletów 

ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gnieźnie w celu zapewnienia jak najwyższego 

poziomu bezpieczeństwa i zwiększenia jakości pracy części 

funkcjonariuszy podziału bojowego tutejszej jednostki. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu  

– realizacja zakupu. 
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nazwa zadania 

 

 

Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 

 

opis zadania 

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu operacyjnego 

umożliwiającego prowadzenie działań ratowniczych w czasie walki  

z pożarami oraz likwidację miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, 

a także w zakresie ratownictwa chemicznego. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 

nazwa zadania 
Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Gnieźnieńskiego 

opis zadania 

Straż Rybacka współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska podczas 

kontroli stanu środowiska w powiecie gnieźnieńskim, szczególnie  

w zakresie gospodarki wodnej oraz zachowania i przestrzegania 

przepisów bezpieczeństwa na akwenach wodnych. Zgodnie  

z Regulaminem Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego, 

przyjętym Uchwałą nr XIX/203/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  

z dnia 24 czerwca 2008r., Powiat Gnieźnieński w miarę możliwości 

finansowych, zapewnia strażnikom niezbędny do wykonywania 

czynności kontrolnych sprzęt specjalistyczny i ochronny, wyposażenie 

techniczne i umundurowanie, naprawę, ubezpieczenie i przeglądy 

sprzętu używanego do przeprowadzania kontroli, ubezpieczenia 

strażników od następstw nieszczęśliwych wypadków, itp.  

W 2016 roku dokonano m. in.: 

 przeglądu technicznego samochodu, 

 ubezpieczenia samochodu, przyczep, a także strażników SSR od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, 

 zakupu odzieży ochronnej dla strażników SSR, 

 bieżących opłat za dostawę mediów (woda, ścieki, energia 

elektryczną) do lokalu użytkowego i garażu zajmowanego 

przez strażników SSR,  

 bieżących opłat za używanie służbowych telefonów komórkowych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  

w Gnieźnie, „Hero Collection” s. j. PPH Bracia Krzysztof i Roman 

Kłoskowscy Poznań, Concordia Ubezpieczenia Katowice, Inter Risk 

Legnica, Auto Szałek Serwis Gniezno. 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba zakupionych pojazdów (radiowozów i in.) szt. 1 

liczba zakupionego sprzętu szt. 213 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na zakup sprzętu  
zł 46.296,59 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na inwestycje dotyczące 

rozbudowy KPP w Gnieźnie 

zł 45.000,00 

rezultatu 
spadek przestępczości w powiecie 

gnieźnieńskim w stosunku do roku poprzedniego 
%  b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba zakupionego sprzętu obejmuje: 

 KPP w Gnieźnie - zakup mebli i wyposażenia do nowowyremontowanego budynku Komendy 

Powiatowej Policji w Gnieźnie – 171 szt., 

 KP PSP w Gnieźnie – zakup ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej – 12 kpl., 

 Straż Rybacka - zakup odzieży ochronnej dla strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Gnieźnieńskiego itp. – 30 szt. 

Wskaźnik produktu: wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu obejmuje: 

 KPP w Gnieźnie - zakup mebli i wyposażenia do nowowyremontowanego budynku Komendy 

Powiatowej Policji w Gnieźnie – 45.000,00 zł, 

 KP PSP w Gnieźnie – zakup ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej – 44.649,00 zł, 

 Straż Rybacka - zakup odzieży ochronnej dla strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Gnieźnieńskiego – 1.647,59 zł. 

Wskaźnik produktu: wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje dotyczące 

rozbudowy KPP w Gnieźnie obejmuje środki poniesione na dofinansowanie zakupu mebli  

i wyposażenia do nowowyremontowanego budynku Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. 
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numer projektu  

II/3/i 

 

nazwa projektu 

Organizacja imprez sportowych propagujących wybrane dyscypliny sportowe 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych  

o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2016 roku 
Dyrektor KSTP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych  

o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2016 roku 
80.000 

razem 80.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Organizacja na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego 

imprez sportowych  

o zasięgu lokalnym, 

krajowym  

i międzynarodowym  

w 2016 roku 

73.500,00 73.500,00 - - 

razem 73.500,00 73.500,00  - 

 
 
III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Organizacja turniejów i zawodów propagujących wybrane dyscypliny sportu, to doskonały sposób na 

zachęcenie mieszkańców powiatu do jego czynnego uprawiania. To z kolei przyczynia się do 

popularyzacji zdrowego i aktywnego stylu życia. Poza tym, wiele osób zaangażowanych  

w uprawianie poszczególnych dyscyplin odnosi sukcesy sportowe na różnych szczeblach, co z kolei 

może być doskonałym sposobem na promocję powiatu gnieźnieńskiego. W związku z tym, że 

najefektywniej jest powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie zawodów (imprez) sportowych 

organizacjom pozarządowym w drodze konkursu, podjęto działania mające na celu jego 

przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych 

o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2016 roku 

opis zadania 

W ramach zadania organizacjom pozarządowym zlecono organizację 

imprez i zawodów sportowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego  

o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zadanie  zostało  zlecone  stowarzyszeniom  sportowym  prowadzącym  

szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie ze złożonymi ofertami w otwartym  

konkursie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba organizacji pozarządowych, które zostały 

wybrane w drodze konkursu do organizacji 

imprez sportowych 

szt. 23 

liczba zorganizowanych zawodów sportowych 

propagujących wybrane dyscypliny sportowe 
szt. 49 

liczba dyscyplin popularyzowanych w ramach 

organizowanych imprez sportowych 
szt. 21 

liczba osób zawodników uczestniczących  

w imprezach sportowych 
osoby ok. 4.200 

liczba osób widzów uczestniczących  

w imprezach sportowych 
osoby b. d. 

rezultatu 
przyrost liczby imprez sportowych w danym 

roku w stosunku do roku poprzedniego 
% 11 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wartość wskaźnika produktu: liczba zorganizowanych zawodów sportowych propagujących wybrane 

dyscypliny sportowe w roku 2015 – 44 (podstawa do obliczenia wartości wskaźnika rezultatu). 

 

IV. Załączniki 

załącznik nr 1 Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację 
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numer projektu  

II/3/j 

 

nazwa projektu 

Stypendia i nagrody sportowe 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Stypendia dla wyróżniających się sportowców Dyrektor KSTP 

Nagrody dla wyróżniających się sportowców, nauczycieli, trenerów  

i działaczy 
Dyrektor KSTP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Stypendia dla wyróżniających się sportowców 27.000 

Nagrody dla wyróżniających się sportowców, nauczycieli, trenerów  

i działaczy 
8.000 

razem 35.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Stypendia dla 

wyróżniających się 

sportowców 

26.100,00 26.100,00 - - 

Nagrody dla wyróżniających  

się sportowców, nauczycieli,  

trenerów i działaczy 

6.500,00 6.500,00 - - 

razem 32.600,00 32.600,00  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest wspieranie zawodników szczególnie uzdolnionych, osiągających wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie na arenie krajowej lub międzynarodowej oraz uhonorowanie 

trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników. W ramach niniejszego 

działania wybrani sportowcy otrzymali miesięcznie stypendia sportowe pozwalające im częściowo 

zaspokoić potrzeby finansowe związane z treningami i udziałem w zawodach sportowych. 

Natomiast nagrodami zostali docenieni nie tylko wyróżniający się zawodnicy, ale również trenerzy  

i działacze. Przyznawanie stypendiów i nagród odbywało się na podstawie składanych wniosków, 

zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Stypendia dla wyróżniających się sportowców 

opis zadania 

W ramach zadania została udzielona pomoc finansowa w postaci 

stypendium sportowego przyznawana na okres od stycznia do grudnia 

2016 roku budżetowego dla zawodników osiągających wysokie wynik  

i we współzawodnictwie sportowym. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania 
Nagrody dla wyróżniających  się sportowców, nauczycieli,  trenerów 

i działaczy 

opis zadania 
W  ramach  zadania zostały przyznane jednorazowe nagrody finansowe 

dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięte wyniki sportowe 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba przyznanych stypendiów sportowych szt. 22 

liczba klubów, w których trenują zawodnicy 

otrzymujący stypendia sportowe 
szt. 10 

liczba przyznanych nagród szt. 9 

rezultatu 

przyrost liczby zawodników zajmujących 

miejsca od 1 do 10 w zawodach sportowych  

o zasięgu krajowym lub międzynarodowym  

w stosunku do roku poprzedniego 

% b. d. 
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numer projektu  

II/3/k 

 

nazwa projektu 

Wsparcie działalności klubów sportowych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach  

i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie 

sportowym dzieci i młodzieży w 2016 roku 

Dyrektor KSTP 

Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej  

w 2016 roku 
Dyrektor KSTP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach  

i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie 

sportowym dzieci i młodzieży w 2016 roku 

130.000 

Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej  

w 2016 roku 
120.000 

razem 250.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo  

w klubach  

i stowarzyszeniach 

sportowych biorących udział 

we współzawodnictwie 

sportowym dzieci  

i młodzieży w 2016 roku 

125.000,00 125.000,00 - - 

Przygotowanie i udział 

klubów sportowych w 

rozgrywkach ligi państwowej  

w 2016 roku 

120.000,00 120.000,00 - - 

razem 245.000,00 245.000,00  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Projekt zakłada dofinansowane klubów sportowych obejmujących fachowym treningiem 

(szkoleniem) dzieci i młodzież (w tym uzdolnioną sportowo), biorących udział we 

współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Kluby sportowe, które prowadzą sekcje 

dziecięce i młodzieżowe to doskonała forma popularyzacji sportu i zdrowego stylu życia wśród 

wspomnianych grup wiekowych. To także sposób na zorganizowanie im wolnego czasu, zadbanie  

o ich rozwój i bezpieczeństwo (niwelowanie zachowań patologicznych). Podział środków 

zarezerwowanych na realizację niniejszego projektu nastąpił w drodze konkursu przygotowanego  

i przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poza  

tym, w ramach projektu przewidziano dofinansowywanie klubów sportowych, które biorą udział  

w rozgrywkach ligi państwowej organizowanej przez Polskie i Wojewódzkie Związki Sportowe. 

Zapewnienie wsparcia na realizację powyższego zadania ma na celu także zachęcenie dzieci  

i młodzieży do uprawiania sportu i prowadzenia aktywnego oraz zdrowego stylu życia. Podział 

środków zarezerwowanych na realizację niniejszego działania nastąpił w drodze konkursu zgodnie  

z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach  

i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we 

współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2016 roku 

opis zadania 

Realizacja  zadania  obejmowała  prowadzenie  zajęć  sportowych  dla  

dzieci  i  młodzieży  w  klubach  sportowych  z  terenu  powiatu  

gnieźnieńskiego oraz udział we współzawodnictwie sportowym. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zadanie zostało zlecone stowarzyszeniom sportowym prowadzącym 

szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie ze złożonymi ofertami w otwartym 

konkursie. 

nazwa zadania 
Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi 

państwowej w 2016 roku 

opis zadania 

Realizacja zadania  obejmowała  przygotowanie  i  udział  klubów  

sportowych  w  rozgrywkach  ligi  państwowej  organizowanej  przez 

związki sportowe 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zadanie zostało zlecone stowarzyszeniom sportowym prowadzącym 

szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie ze złożonymi ofertami w otwartym 

konkursie. 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba dofinansowanych klubów sportowych szt. 23 

liczba dyscyplin sportowych dla dzieci  

i młodzieży propagowanych przez kluby, które 

uzyskały wsparcie 

szt. 19 

liczba dzieci i młodzieży - uczestników zajęć 

sportowych prowadzonych przez kluby 

sportowe 

osoby ok. 3.000 

rezultatu 

przyrost liczby dzieci i młodzieży trenujących 

we wspieranych klubach w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 

% 0 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wartość wskaźnika produktu: liczba dzieci i młodzieży - uczestników zajęć sportowych 

prowadzonych przez kluby sportowe w roku 2015 – ok. 3.000 (podstawa do obliczenia wartości 

wskaźnika rezultatu). 

 

IV. Załączniki 

załącznik nr 2 Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/l 

 

nazwa projektu 

Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 
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2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych Dyrektor OS 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych 45.000 

razem 45.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Pogłębianie świadomości 

ekologicznej dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

21.440,70 11.663,53 
dotacja  

z WFOŚiGW 
9.777,17 

razem 21.440,70 11.663,53  9.777,17 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego z zakresu 

szeroko rozumianej ochrony środowiska, m. in.: ochrony powietrza, ochrony przed hałasem czy 

gospodarki odpadami. W ramach niniejszego projektu organizowane są konkursy z zakresu wiedzy 

ekologicznej, konkursy fotograficzne, muzyczne, plastyczne dotyczące ochrony środowiska oraz 

prowadzone są masowe edukacyjne akcje ekologiczne dla przedszkoli i szkól na wszystkich 

szczeblach oraz mieszkańców. Akcje ekologiczne prowadzone są w sposób, który uświadomi ich 

uczestnikom jak dbać o środowisko.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych 

opis zadania 

W ramach projektu realizowane było przedsięwzięcie dofinansowane 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu pn. „Rozwój edukacji ekologicznej na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego poprzez konkursy i inne imprezy dotyczące 

ochrony środowiska, przyrody, racjonalnej gospodarki odpadami  

i ekologii”. Zorganizowano cykliczne, powiatowe konkursy ekologiczne 

i akcje (sadzenie drzew, sprzątanie lasu, gnieźnieńskie prezentacje 

ekologiczne, powiatowy konkurs ekologiczny z wiedzy ekologicznej, 

„Ekoludek”, „Ekolider”, festiwal „Zielone nuty”, młodzieżowe forum 

ekologiczne, warsztaty ekologiczne, konkursy radiowe, powiatowy 

konkurs fotograficzny pn.: „Rodzina – Natura - Ekologia”, Integracyjny 

Rajd „Kwiaty Polskie”).  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

 Placówki oświatowe powiatu gnieźnieńskiego, Polski Klub 

Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie, Nadleśnictwo 

Gniezno, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,  

- współorganizatorzy, 

 Drukarnia „DOZÓR” Gniezno, w3m.pl Mogilno, FOTOSTUBE Gniezno, 

TERG S.A. Gniezno, Handel – Usługi Krzysztof Włódarczak Gniezno, 

Modny Catering Gniezno, BRE GROUP Gniezno, P.H.U.P. Poldrób sp. 

z o. o. Gniezno, Firma Wielobranżowa Transstach Niechanowo,  

Sklep i Hurtownia Art. Papierniczych Oficyna s. c., P.H.U. MINI-MAX 

Jacek Szukalski, Pronet Tomasz Kordys Gniezno, P.H.K&W 

Księgarnia Wolumen Gniezno, Firma Handlowo – Usługowa „Piast” 

Hoffmann sp. j. Hurtownia Sportowa Gniezno, Ranczo w Dolinie 

Jarosław Sudoł Bliżyce, Firma Macioszek sp. j. Gniezno. Magazyn 

Hurtownia Papiernicza Sulicka-Biuro-Serwis Gniezno (zakup nagród, 

i poczęstunku dla uczestników, wydruk materiałów). Wybór 

wykonawców został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania 

zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba zorganizowanych/przeprowadzonych 

szkoleń, konferencji, konkursów, spotkań, 

warsztatów 

szt. 14 

liczba osób biorących udział w szkoleniach, 

konferencjach, konkursach, spotkaniach, 

warsztatach 

osoby ok. 800 osób 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/m   

 

nazwa projektu 

Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia 
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2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa Dyrektor OZ 

Projekt „Błękitna krew” Dyrektor WIR 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa 2.500 

Projekt „Błękitna krew” 3.000 

razem 5.500 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Organizacja i propagowanie 

honorowego krwiodawstwa 
2.500,00 2.500,00 - - 

Projekt „Błękitna krew” 2.949,00 2.949,00 - - 

razem 5.449,00 5.449,00  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Realizacja projektu ma na celu pozyskanie nowych honorowych dawców krwi, ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży szkolnej, oraz propagowanie wiedzy o ruchu honorowego krwiodawstwa. 

Celem projektu jest również uświadamianie społeczeństwu znaczenia krwi w ratowaniu życia  

i zdrowia ludzkiego. Powiat Gnieźnieński dąży do upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa, 

świadomości posiadanej grupy krwi u uczniów oraz świadomości korelacji grup krwi i ich 

konsekwencji. Projektem objęte są wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, dla których powiat 

gnieźnieński jest organem prowadzącym. 

W związku z realizowanym projektem, każdy absolwent szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie 

gnieźnieńskim będzie miał możliwość poznania swojej grupy krwi oraz - jako honorowy 

krwiodawca, będzie mógł otrzymać wartościowy dokument identyfikacyjny - Kartę Identyfikacyjną 

Grupy Krwi (tzw. krewkarta). Wszyscy uczniowie zyskają świadomość znaczenia honorowego 

krwiodawstwa dla możliwości ratowania ludzkiego zdrowia i życia. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa 

opis zadania 

W ramach wykonania zadania w 2016 roku przeprowadzono prelekcje  

i pogadanki dotyczące honorowego krwiodawstwa w celu zachęcenia 

do honorowego oddawania krwi oraz 16 otwartych akcji poboru krwi 

przez sześć klubów honorowych dawców krwi połączonych z festynami 

na terenie powiatu gnieźnieńskiego.  Zorganizowano również turniej 

dla młodzieży „Młoda Krew Ratuje Życie”. Natomiast w listopadzie 

odbyło się uroczyste zebranie z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa 
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PCK”, podczas którego zostały wręczone odznaczenia zasłużonym 

honorowym dawcom krwi oraz podsumowano ww. turniej. Realizacja 

zadania przebiega w ścisłej współpracy z projektem Powiatu 

Gnieźnieńskiego pn. „Błękitna Krew”. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Polski  Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Gnieźnie – jednostka 

wyłoniona na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert 

nazwa zadania Projekt „Błękitna krew” 

opis zadania 

Powiat gnieźnieński dąży do upowszechniania idei honorowego 

krwiodawstwa, świadomości posiadanej grupy krwi oraz świadomości 

korelacji grup krwi i ich konsekwencji wśród uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, dla których Powiat jest organem prowadzącym. 

W związku z realizowanym projektem, każdy absolwent szkoły 

ponadgimnazjalnej w powiecie gnieźnieńskim miał możliwość poznania 

swojej grupy krwi oraz – jako honorowy krwiodawca – mógł otrzymać 

wartościowy dokument identyfikacyjny – Kartę Identyfikacyjną Grupy 

Krwi (tzw. krewkarta). W ramach zadania zakupiono silikonowe opaski 

promocyjne z nadrukiem – grupą krwi, które były wręczane uczniom 

razem z krewkartami. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, 

Polski  Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Gnieźnie, AllService teler  

s. r. o. z siedzibą Bogatyni. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba osób, które honorowo oddały krew osoby 651 

liczba pobranych jednostek krwi szt. (litry) 651 (292,95) 

liczba warsztatów dla uczniów szt. 8 

liczba wręczonych KREWKART szt. 198 

liczba zorganizowanych akcji poboru krwi  
w szkołach 

szt. 18 

rezultatu 

liczba osób, które uzyskały status honorowego 

dawcy krwi 
os. b. d. 

liczba uczniów, którzy podniosą poziom swojej 

wiedzy w zakresie honorowego oddawania krwi 
osoby 572 

liczba uczniów, którzy dzięki otrzymanej 
krewkarcie poznają swoją grupę krwi 

osoby 198 
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numer projektu  

II/3/n 

 

nazwa projektu 

Programy profilaktyki zdrowia 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia  

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Profilaktyka nowotworowa Dyrektor OZ 

Profilaktyka powikłań cukrzycy Dyrektor OZ 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Profilaktyka powikłań cukrzycy 25.000 

Profilaktyka nowotworowa 5.000 

razem 30.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Profilaktyka powikłań 

cukrzycy 
6.685,00 6.685,00 - - 

Profilaktyka nowotworowa 5.000,00 5.000,00 - - 

razem 11.685,00 11.685,00  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego jak 

ważna w życiu jest profilaktyka zdrowia. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Profilaktyka powikłań cukrzycy 

opis zadania 

W związku z realizacją zadania przebadanych  zostało 191 

mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego. Przeprowadzono działania 

edukacyjne skierowane zarówno do osób chorych objętych programem, 

jak i do członków ich rodzin (40 osób). Przeprowadzono również 

działania informacyjno-promocyjne (rozpowszechniano informację  
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o programie poprzez media, strony internetowe lokalnych urzędów  

i in.) oraz zorganizowano spotkania z przedstawicielami i członkami 

Stowarzyszenia Diabetyków, stowarzyszenia Promyk i Klubu Seniora. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Krótki czas realizacji zadania. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo–Rodzinnej NURSE-MED 

sp. j. z Gniezna 

nazwa zadania Profilaktyka nowotworowa 

opis zadania 

W ramach zadania realizowane były następujące działania:  

 prelekcje i pokazy samokontroli piersi, 

 zajęcia ruchowe na basenie z instruktorem dla kobiet  

po mastektomii, zajęcia rozciągające i usprawniające  

z rehabilitantką, 

 zajęcia rehabilitacyjne z masażami dla kobiet po mastektomii. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba zorganizowanych bezpłatnych badań 

profilaktycznych 
szt. 191 

liczba osób, które skorzystały z bezpłatnymi 

badań 
osoby 191 

liczba zorganizowanych prelekcji, pogadanek, 

festynów 
szt. 40 

liczba osób, które uczestniczyły w prelekcjach, 

pogadankach, festynach 
osoby ok. 1.000 

rezultatu 
liczba stwierdzonych nowych zachorowań (na 

choroby nowotworowe, cukrzycę) 
szt. b. d. 
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numer projektu  

II/3/p 

 

nazwa projektu 

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor ZOZ w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorem autorskim 
Dyrektor ZOZ  

w Gnieźnie 

Tymczasowe dostosowanie obiektu wraz zakupem sprzętu i wyposażenia 
Dyrektor ZOZ  

w Gnieźnie 

Dostosowanie, remonty, rozpoczęcie prac, nadzór inwestorski 
Dyrektor ZOZ  

w Gnieźnie 

Usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności  

i dostępności realizowanych świadczeń medycznych (ramach WRPO 

2014+/OSI) 

Dyrektor ZOZ  

w Gnieźnie 

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych  

i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz 

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi 

samorządu województwa 

Dyrektor ZOZ  

w Gnieźnie 

Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposażenia i budową 

lądowiska 

Dyrektor ZOZ  

w Gnieźnie 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorem autorskim 1.287.310 

Tymczasowe dostosowanie obiektu wraz zakupem sprzętu i wyposażenia 6.022.283 

Dostosowanie, remonty, rozpoczęcie prac, nadzór inwestorski 187.269 

Usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności  

i dostępności realizowanych świadczeń medycznych (ramach WRPO 

2014+/OSI) 

0 

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych  

i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz 

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi 

samorządu województwa 

0 

Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposażenia i budową 

lądowiska 
0 

razem 7.496.862 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Wykonanie dokumentacji 

projektowych wraz  

z nadzorem autorskim 

1.205.834,00 444.635,00 

Rezerwa ogólna 

budżetu 

państwa 

 

742.625,00 

 

ZOZ Gniezno 18.574,00 

Tymczasowe dostosowanie 

obiektu wraz zakupem 

sprzętu i wyposażenia 

5.894.417,00 1.377.247,00 

Rezerwa ogólna 

budżetu 

państwa 

 

4.092.966,00 

 

ZOZ Gniezno 424.204,00 

Dostosowanie, remonty, 

rozpoczęcie prac, nadzór 

inwestorski 

 

137.267,00 

 

131.763,00 ZOZ Gniezno 5.504,00 

Usługi elektroniczne ZOZ 

Gniezno dla zwiększenia 

efektywności i dostępności 

realizowanych świadczeń 

medycznych (ramach WRPO 

2014+/OSI) 

- - - - 

Wyposażenie środowisk 

informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych 

i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia 

informatyczne 

umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz stworzenie 

sieci wymiany danych 

między podmiotami 

leczniczymi samorządu 

województwa 

- - - - 

Modernizacja i rozbudowa 

SOR wraz z zakupem 

wyposażenia i budową 

lądowiska 

- - - - 

razem 7.237.518,00 1.953.645,00  5.283.873,00 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług 

medycznych w powiecie gnieźnieńskim. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorem autorskim 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania zawarto umowy: 

1. na realizację usługi związanej z: 

a) wykonaniem pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz  

ze sprawowaniem nadzoru autorskiego pod nazwą: „Podniesienie 

jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług 

medycznych” - Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego 

Szpitala przy ul.  3 Maja 37, do celów prawidłowego 

funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie - Etap IV, 

b) wykonaniem koreferatu dla ww. projektu, 

c) nadzorem prawnym nad przygotowaniem, przeprowadzeniem 

przetargów na wybór inżyniera kontraktu oraz generalnego 

wykonawcy, 

2. na realizację usługi związanej z wykonaniem pełnobranżowej 

dokumentacji projektowej wraz  ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego pod nazwą: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych 

oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych” - Adaptacja  

i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja 37, do 

celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Gnieźnie - Etap IIIa remont wraz z rozbudową Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego. 

3. na realizację usługi związanej z wykonaniem pełnobranżowej 

dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego pod nazwą: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych 

oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych” - Adaptacja  

i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja 37, do 

celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Gnieźnie - Etap IIIb budowa lądowiska. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska sp. z o.o. 

sp. k. z siedzibą w Poznaniu, Architektoniczna Pracownia Projektowa 

Tomasz Drożdżyński z siedzibą w Poznaniu (firmy wyłonione w drodze 

przetargów nieograniczonych do realizacji zadań obejmujących 

wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze 

sprawowaniem nadzoru autorskiego dla poszczególnych etapów 

zadania), Jerzy Zielonacki firma Bud-Ekspert z siedzibą w Poznaniu, 

Biuro Konsultingowe Urszula Lisiecka oraz Magdalena Michałowska  

nazwa zadania 
Tymczasowe dostosowanie obiektu wraz zakupem sprzętu                          

i wyposażenia 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania zawarto umowy: 

1. na realizację usługi związanej z wykonaniem pełnobranżowej 

dokumentacji projektowej wraz  ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego pod nazwą: „Adaptacja wskazanych pomieszczeń 

znajdujących się na II piętrze szpitala przy ul. 3 Maja 37 – segment 

„A” na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - ETAP I”; 
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prace projektowe, nadzór autorski, 

2. na realizację usługi związanej z wykonaniem pełnobranżowej 

dokumentacji projektowej wraz  ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego pod nazwą: „Adaptacja wskazanych pomieszczeń 

znajdujących się na I i II piętrze szpitala przy ul. 3 Maja 37  

– segment „A” na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii  

i Anestezjologii (8 łóżek)”; budowa, remont, nadzór inwestorski, 

wyposażenie, 

3. na realizację usługi związanej z wykonaniem pełnobranżowej 

dokumentacji projektowej wraz  ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego pod nazwą: „Adaptacja wskazanych pomieszczeń 

znajdujących się na I piętrze szpitala przy ul. 3 Maja 37 – segment 

„A” na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii  

(8 łóżek) - ETAP II”; nadzór autorski, 

4. na zakup sprzętów i urządzeń medycznych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska sp. z o.o. 

sp. k. z siedzibą w Poznaniu, Architektoniczna Pracownia Projektowa 

Tomasz Drożdżyński z siedzibą w Poznaniu (firmy wyłonione w drodze 

przetargów nieograniczonych do realizacji zadań obejmujących 

wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze 

sprawowaniem nadzoru autorskiego dla poszczególnych etapów 

zadania), Jerzy Zielonacki firma Bud-Ekspert z Poznania, Biuro 

Konsultingowe Urszula Lisiecka oraz Magdalena Michałowska, 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o.o., Biameditek 

sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, MIRO sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie, Konkret Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz sp. j.  

z siedzibą w Chełmnie, Edwards Lifesciences sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie, Medicavera sp. z o.o. Dahlhausen Group z siedzibą  

w Szczecinie, Unitechnika S.A. z siedzibą w Poznaniu, Varimed sp.  

z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, MDS Cardio sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie, Maquet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Stryker 

Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Medinco Polska sp. z o. o.  

sp. k. z siedzibą w Warszawie, Dräger Polska sp. z o.o. z siedzibą  

w Bydgoszczy, Werfen Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

Promed S.A. z siedzibą w Warszawie, AKSIS Hurtownia Sprzętu 

Medycznego Ignaciuk Spigarski sp. j., PKOB Wegner sp. z o.o.  

z siedzibą w Trzemesznie, Jerzy Krzymiński, Zakład Techniki 

Medycznej Tech-Med z siedzibą w Bydgoszczy, Controwent – Cezal  

sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Bart System Bartłomiej Sikorski  

z siedzibą w Debrzno, Walmed sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębie, 

Ronomed  sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, Meden - Inmed  

sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, Ascor Med sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie, Endoelektronik sp. z o.o. z siedzibą w Otrzębusy  

nazwa zadania Dostosowanie, remonty, rozpoczęcie prac, nadzór inwestorski 

opis zadania 

1. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu 

do usług medycznych” - Adaptacja i wyposażenie Budynku 

Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja 37, do celów prawidłowego 

funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie - Etap IV”, 
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2. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu 

do usług medycznych” - Adaptacja i wyposażenie Budynku 

Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja 37, do celów prawidłowego 

funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie - Etap IIIa 

remont wraz z rozbudową i wyposażeniem Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego”, 

3. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu 

do usług medycznych” - Adaptacja i wyposażenie Budynku 

Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja 37, do celów prawidłowego 

funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie - Etap IIIb 

budowa lądowiska”, 

4. przyłącze PEC. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., DMP Group 

nazwa zadania 

Usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności  

i dostępności realizowanych świadczeń medycznych (ramach WRPO 

2014+/OSI) 

opis zadania 

Realizacja zadania obejmuje: 

1. wytwarzanie i udostępnianie Elektronicznego Obiegu Dokumentu, 

2. konsolidację danych medycznych wytwarzanych, gromadzonych  

i przetwarzanych w środowisku informatycznym ZOZ Gniezno, 

3. elektroniczny obieg dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych 

ZOZ Gniezno, 

4. system informacji i nawigacji wewnętrznej oraz kierowania  

i przywołania pacjenta w ZOZ Gniezno, 

5. zarządzanie ZOZ Gniezno (ang. Back Office), Logika biznesowa 

(ang. Business Intelligence) oraz zapewnienie technicznej, 

gotowości do integracji z projektami szczebla krajowego (P1/P2). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Brak uruchomienia środków finansowych w ramach gnieźnieńskiego OSI 

(Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia) i WRPO 2014+ dla 

województwa wielkopolskiego w latach 2014-2020 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zakład Informatyki Praktycznej ZIP Irena Lisowska z siedzibą  

w Poznaniu 

nazwa zadania 

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, 

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia 

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych 

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. 

opis zadania 

Realizacja zadania obejmuje: 

1. zakup wyposażenia w tym:  

a) licencji dostępowych na urządzenia dla systemów serwerowych,  

b) stacji roboczych, 

c) drukarek/skanerów, 

d) przełączników rdzeniowych, 
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e) szafy 42U, 

f) serwerów/modułów dwuprocesorowych, 

g) macierzy, 

h) routera, 

i) firewalla, 

2. systemy zasilania urządzeń napięciem gwarantowanym: UPS 6 kVA 1 

szt., 

3. usługę wytwarzania z programów HIS, LIS, RIS, apteka i inne – EDM, 

4. doposażenie w brakujące moduły funkcjonalne w zakresie 

oprogramowania HIS, LIS, RIS oraz integracja oprogramowania, 

5. przyłącza światłowodowe: 

a) ul. św. Jana 9, 62-200 Gniezno, 

b) ul. 3 Maja 37, 62-200 Gniezno, 

6. usługę wirtualizacji zasobów dla potrzeb systemów aplikacyjnych, 

7. Usługę bezpiecznego przesyłania EDM i bezpiecznego dostępu do 

zasobów, 

8. usługę autoryzacji, hierarchizacji i praw dostępu do zasobów 

aplikacyjnych w LAN, 

9. usługę dostępu użytkowników/wytwórców EDM do zasobów 

informatycznych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Brak uruchomienia środków finansowych w ramach gnieźnieńskiego OSI 

(Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia) i WRPO 2014+ dla 

województwa wielkopolskiego w latach 2014-2020. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

nazwa zadania 
Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposażenia  

i budową lądowiska 

opis zadania 

W ramach zadania przewiduje się następujące elementy:  

1. modernizacja, rozbudowa SOR i budowa lądowiska,  

2. zakup wyposażenia na SOR, 

3. wdrożenie, obsługa, licencje.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba lokalizacji, w których funkcjonują 

oddziały i inne jednostki ZOZ-u 
szt.  3 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na budowę szpitala   

przy ul. 3 Maja i lądowiska 

zł 3.463.072,81 

rezultatu 
spadek kosztów utrzymania obiektów ZOZ-u   

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 
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numer projektu  

II/3/r 

 

nazwa projektu 

Bezpieczny Powiat 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych i Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego 
Dyrektor OZK 

Zakup radiotelefonów bezprzewodowych na potrzeby Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Dyrektor OZK 

Uhonorowanie funkcjonariuszy za zasługi dla bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu 
Dyrektor OZK 

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego Dyrektor KT 

Zakup defibrylatorów AED wraz z szafkami Dyrektor OZ 

Zakup fantomów Dyrektor OZ 

Przeprowadzenie akcji: „Bezpieczne życie seniora” i „Bezpieczny dom” Komendant KPP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych i Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego 
500 

Zakup radiotelefonów bezprzewodowych na potrzeby Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego 
4.000 

Uhonorowanie funkcjonariuszy za zasługi dla bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu 
2.000 

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego 1.000 

Zakup defibrylatorów AED wraz z szafkami 49.401 

Zakup fantomów 10.599 

Przeprowadzenie akcji: „Bezpieczne życie seniora” i „Bezpieczny dom” 2.500 

razem 70.000 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Ćwiczenia zgrywające służb 

ratowniczych i Powiatowego 

Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego 

500,00 500,00 - - 

Zakup radiotelefonów 

bezprzewodowych na 

potrzeby Powiatowego 

Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 

3.687,54 3.687,54 - - 

Uhonorowanie 

funkcjonariuszy za zasługi 

dla bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu 

0,00 0,00 - - 

Bezpieczeństwo uczestników 

ruchu drogowego 
344,40 344,40 - - 

Zakup defibrylatorów AED 

wraz z szafkami 
49.401,00 49.401,00   

Zakup fantomów 10.500,00 10.500,00   

Przeprowadzenie akcji: 

„Bezpieczne życie seniora”  

i „Bezpieczny dom” 

2.500 2.500 - - 

razem 66.932,94 66.932,94  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, budowanie ich 

świadomości na temat możliwości wystąpienia różnego typu zagrożeń, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W ramach projektu są realizowane zadania przez: Komendę 

Powiatową Policji w Gnieźnie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Komunikacji i Transportu oraz 

Wydział Ochrony Zdrowia. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych i Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego 

opis zadania 

W dniu 5 października 2016 r. w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego  

w Powidzu odbyło się ćwiczenie reagowania kryzysowego i ratownictwa 

pn. „RATUNEK-16”. To organizowane cyklicznie największe tego typu 

ćwiczenie wojskowych i cywilnych służb ratowniczych, w które 

zaangażowane są siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo 

-Gaśniczego powiatów gnieźnieńskiego, słupeckiego, wrzesińskiego  

i mogileńskiego. Podczas ćwiczenia symulowano takie zdarzenia jak 

pożar, użycie środków chemicznych, materiałów wybuchowych, 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2016 

98 

 

wtargnięcie nieuprawnionych osób na teren jednostki wojskowej, 

odbicie zakładników, udaremnienie ucieczki terrorystów czy udzielanie 

pomocy medycznej uwolnionym zakładnikom. Zgodnie ze 

scenariuszem, podczas działań ratowniczych ewakuowano z hangaru 

samolot C-130 Hercules, prowadzono negocjacje z terrorystami, którzy 

m. in. zażądali podstawienia samolotu, który umożliwiłby im ucieczkę, 

a także gaszono pożary, sprawdzano teren pod względem obecności 

ładunków wybuchowych czy też udzielano pomocy medycznej 

poszkodowanym osobom. 

Celem wspólnych działań z zakresu reagowania kryzysowego było 

doskonalenie działań ratowniczo-gaśniczych. Przez blisko dwie godziny 

zaangażowane służby miały okazję sprawdzić procedury, łączność  

i poziom wyszkolenia zaangażowanych osób. Ćwiczenie zakończyło się 

jego omówieniem,  podczas którego wymieniono uwagi i spostrzeżenia 

dotyczące działania w ramach systemu reagowania kryzysowego.  

Środki w wysokości 500 zł zostały wykorzystane na zapłatę za usługę 

gastronomiczną (grochówkę) dla uczestników ćwiczenia. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Żołnierze 33. Bazy Lotnictwa Transportowego, strażacy wojskowej  

i cywilnej straży pożarnej z Poznania i Konina, policjanci z Gniezna  

i Słupcy, funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, ratownicy medyczni, 

powiatowe Zespoły Zarządzania Kryzysowego z Gniezna i Słupcy. 

nazwa zadania 
Zakup radiotelefonów bezprzewodowych na potrzeby Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego 

opia zadania 

Do zadań PCZK należy m. in.: 

 pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 

informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,  

 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów 

administracji publicznej,  

 nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania 

oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,  

 współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 

poszukiwawcze i humanitarne, 

 współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, 

 realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania 

gotowości obronnej państwa.  

W razie awarii telefonii komórkowej niezbędne jest posiadanie 

alternatywnej możliwości łączności z Wojewódzkim oraz Miejskim  

i Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego a także z służbami 

ratowniczymi. W tym celu Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania 

Kryzysowego, na bazie którego funkcjonuje Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie, zakupił 2 sztuki cyfrowych 

radiotelefonów bezprzewodowych Motorola DP 2600/128k wraz  

z wyposażeniem. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma POLRADKOM Wiesława Dzikowska z siedzibą w Kramsku  

– wykonawca zadania 
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nazwa zadania 
Uhonorowanie funkcjonariuszy za zasługi dla bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu 

opia zadania 

W ramach zadania planowano uhonorowanie funkcjonariuszy z powiatu 

gnieźnieńskiego za szczególne zasługi dla bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu oraz niesienie pomocy z narażeniem życia i zdrowia. W roku 

2016 nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty  

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego 

opis zadania 

 

 

W ramach zadania wydrukowano plakaty zawierające informację  

o poszczególnych akcjach organizowanych przez Wydział Komunikacji  

i Transportu, a także zrealizowano, bezkosztowo, działania mające na 

celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, 

zarówno jako kierowców, jak i pieszych. Obejmowały one: 

 stworzenie możliwości kierującym pojazdami dokonania bezpłatnej 

weryfikacji i oceny stanu technicznego pojazdu w stacjach kontroli 

pojazdów w powiecie gnieźnieńskim w czerwcu (13-17) i listopadzie 

(14-18) 2016 roku, 

 zorganizowanie prezentacji dotyczącej udzielania pierwszej pomocy 

w dniach: 8 czerwca 2016 r. oraz 29 czerwca 2016 r. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, Wojewódzki Inspektorat 

Transportu Drogowego, Stacje Kontroli Pojazdów z terenu powiatu 

gnieźnieńskiego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Gnieźnie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. 

nazwa zadania Zakup defibrylatorów wraz z szafkami AED 

opis zadania 

Celem zadania jest rozpropagowanie idei defibrylacji 

półautomatycznej AED w przestrzeni publicznej u osób z nagłym 

zatrzymaniem serca oraz przekonanie społeczeństwa, że defibrylatory 

AED mogą być wykorzystane przez osoby bez przeszkolenia 

medycznego.  

W ramach realizacji zadania zakupiono 11 sztuk defibrylatorów. 

Defibrylatory AED znajdują się na wyposażeniu w miejscach 

publicznych każdej z gmin powiatu gnieźnieńskiego oraz w budynku 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma BTL Polska Sp. z o.o. Michał Szudkowski z siedzibą w Warszawie – 

wykonawca zadania (umowa nr 110/W/OZ/2016 z dnia 14 kwietnia 

2016 r.); urzędy gmin powiatu gnieźnieńskiego – docelowi odbiorcy 

zakupionych urządzeń. 
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nazwa zadania Zakup fantomów 

opis zadania 

W ramach zadania zakupiono 5 zestawów fantomów Little Family do 

treningu podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo  

– oddechowej osób we wszystkich grupach wiekowych dla Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie. Następnie przekazano je w formie darowizny 

do szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego: (1) I Liceum 

Ogólnokształcące w Gnieźnie, (2) II Liceum Ogólnokształcące  

w Gnieźnie, (3) Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie,  

(4) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, (5) Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie. 

Realizacja zadania ma na celu szerzenie wśród młodzieży powiatu 

edukacji na temat udzielania pierwszej pomocy, a szczególnie 

umożliwienie treningu w zakresie resuscytacji krążeniowo–oddechowej 

osób we wszystkich grupach wiekowych (dorosły, dziecko, niemowlę). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma Promedica Mariusz Michalski z siedzibą w Gdańsku Brzeźno  

– wykonawca zadania (umowa nr 281/W/OZ/2016 z dnia 6 grudnia 2016 

r.); I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie, II Liceum Ogólnokształcące 

w Gnieźnie, Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie, Zespół 

Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Witkowie – docelowi odbiorcy.  

nazwa zadania 
Przeprowadzenie akcji: „Bezpieczne życie seniora” i „Bezpieczny 

dom” 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania: 

 przeprowadzono, wspólnie z profilaktykiem społecznym, akcje 

informacyjno-ostrzegawcze adresowane dla osób starszych pod 

nazwą „Sztuczka na wnuczka” będące systemem nauki przed 

zagrożeniami w formie teoretycznej i praktycznej, 

 przeprowadzono rozmowy indywidualne z osobami starszymi  

i samotnymi na temat sposobów unikania zagrożeń. Seniorom 

wręczono także materiały edukacyjno-profilaktyczne, 

 kontynuowano kurs samoobrony pn. „Bezpieczny Senior”  

i „Bezpieczna Kobieta” prowadzone przez policyjnego instruktora 

samoobrony, 

 przeprowadzono pogadanki z zakresu bezpieczeństwa osób 

starszych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Orzeszkowej 

w Gnieźnie na temat „Bezpieczne poruszanie się po drogach” oraz 

na terenie parafii Bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie na temat 

„Bezpieczny dom”, 

 uczestniczono w przedsięwzięciu pn. „Senoralia”, które odbyło się 

w październiku 2016 roku na gnieźnieńskimi Rynku (stoisko 

prewencyjno-profilaktyczne – udzielanie porad na temat unikania 

zagrożeń, działaniami objęto ok. 300 osób), 

 opracowano kalendarz zawierający poradnik na każdy miesiąc 2017 

roku o treściach prewencyjnych, który rozdysponowano wśród osób 

starszych (ok. 500 szt.) 

 przeprowadzono, w listopadzie i grudniu 2016 roku, akcje 
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skierowane dla seniorów w centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym  

w Witkowie, w Lednogórze oraz w miejscowości Graby  

(gm. Czerniejewo). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie, parafia Bł. Radzyma 

Gaudentego w Gnieźnie, Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne  

w Witkowie, Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Lednogórze. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba zorganizowanych akcji bezpłatnej 

diagnostyki w zakresie oceny stanu 

technicznego pojazdu 

szt. 2 

liczba pojazdów zweryfikowanych przez stacje 

kontroli pojazdów podczas zorganizowanych 

akcji bezpłatnej diagnostyki 

szt. ok. 450 

liczba osób korzystających z alkogogli osoby 0 

liczba osób korzystających z symulatora 

zderzeń 
osoby 0 

liczba osób biorących udział w 

prezentacji/demonstracji dotyczącej 

udzielania pierwszej pomocy 

osoby ok. 50 

rezultatu 

liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 

z powodu złego stanu technicznego pojazdu 
szt. 1.977 

liczba wypadków i kolizji z udziałem 

kierujących w stanie nietrzeźwości 
szt. 246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/4/b 

 

nazwa projektu 

Gnieźnieńskie Targi Pracy i Giełdy Pracy 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 
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2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Gnieźnieńskie Targi Pracy Dyrektor PUP 

Giełdy pracy Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Gnieźnieńskie Targi Pracy 0,00 

Giełdy pracy 0,00 

razem 0,00 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Gnieźnieńskie Targi Pracy 4.082,00 - Fundusz Pracy 4.082,00 

Giełdy pracy - - - - 

razem 4.082,00 -  4.082,00 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Targi pracy i giełdy pracy umożliwiają spotkanie pracodawców z osobami poszukującymi pracy oraz 

między samymi pracodawcami. Dla osoby bezrobotnej czy poszukującej pracy są szansą na 

znalezienie odpowiedniej posady, a dla pracodawcy – właściwego pracownika. Dzięki realizacji 

projektu, rynek pracy staje się bardziej otwarty, zarówno dla pracodawców, jak i pracobiorców. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Gnieźnieńskie Targi Pracy 

opis zadania 

Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy w 2016 roku odbyły się 

dwukrotnie: 26 kwietnia i 25 października. Targi umożliwiają spotkanie 

pracodawców z osobami poszukującymi pracy, jak i samymi 

pracodawcami. Na targach pracy, osoby poszukujące pracy mogą 

składać bezpośrednio - u pracodawcy biorącego udział w targach, 

dokumenty aplikacyjne i odbywać z nimi rozmowy, a pracodawcy mogą 

uzupełniać aktualne bądź przyszłe braki kadrowe. Targi pracy to 

możliwość pozyskania przez przedsiębiorców najlepszych pracowników, 

którzy w dłuższej perspektywie mogą przyczynić się do rozwoju ich 

firmy. W obu edycjach targów pracy w 2016r. uczestniczyły łącznie 163 

firmy i instytucje, a pracodawcy dysponowali ponad 1.000 ofert pracy. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości, Starostwo Powiatowe  

w Gnieźnie – współorganizatorzy targów 
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nazwa zadania Giełdy Pracy 

opis zadania 

Giełdy pracy odbywają się w siedzibie urzędzie, bądź na terenie 

zakładu pracy i są sposobem pozyskania przez pracodawcę 

odpowiedniego kandydata do pracy spośród osób zarejestrowanych  

w urzędzie i spełniających jego wymagania i oczekiwania. W 2016r. 

zorganizowano 15 giełd pracy.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba zorganizowanych targów pracy szt. 2 

liczba firm i instytucji uczestniczących  

w targach pracy 
szt. 163 

liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

skierowanych na targi pracy 
osoby 1.190 

liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

uczestniczących w targach pracy 
osoby ok. 2.000 

liczba zorganizowanych giełd pracy szt. 15 

rezultatu 
liczba osób, które uzyskały zatrudnienie  

w wyniku udziału w giełdach pracy 
osoby 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/4/c 

 

nazwa projektu 

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez realizację projektów z udziałem środków 

unijnych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 
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2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (I)” 
Dyrektor PUP 

Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie gnieźnieńskim (II)” 
Dyrektor PUP 

Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (II)” 
Dyrektor PUP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (I)” 
- 

Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie gnieźnieńskim (II)” 
- 

Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (II)” 
- 

razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu 

„Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w 

powiecie gnieźnieńskim (I)” 

288.676,71 - 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny, 

Fundusz Pracy 

288.676,71 

Realizacja projektu 

„Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie gnieźnieńskim (II)” 

3.870.012,17 - 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny, 

Fundusz Pracy 

3.870.012,17 

Realizacja projektu 

„Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w 

powiecie gnieźnieńskim (II)” 

1.671.950,96 - 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny, 

Fundusz Pracy 

1.671.950,96 

razem 5.830.639,84 -  5.830.639,84 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Projekt zakłada aktywizację zawodową bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Gnieźnie. Dzięki realizacji projektu, z udziałem środków unijnych, organizowano staże  

i szkolenia dla bezrobotnych oraz udzielano dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (I)” 

opis zadania 

W ramach zadania przewidziano kontynuację rozpoczętego 

01.08.2015r. projektu. Realizację zadania zakończono 31 marca 2016 

roku. W ramach projektu wsparciem objęto wsparciem osoby powyżej 

29 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP  

w Gnieźnie jako bezrobotne, należące do I i II profilu pomocy. W 2016 

roku w projekcie kontynuowanych było 112 staży. Łącznie na staże 

skierowano 199 osób (111 kobiet). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania 
Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie gnieźnieńskim (II)” 

opis zadania 

Realizacja projektu miała miejsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 

roku. W ramach projektu objęto wsparciem osoby w wieku 18 – 29 lat 

pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Gnieźnie jako 

bezrobotne, należące do I i II profilu pomocy. Na staże skierowano 398 

osób (245 kobiet), a na szkolenia 50 osób (30 kobiet). W ramach 

projektu zrealizowano następujące szkolenia grupowe: 

 pracownik obsługi biura oraz obsługa urządzeń fiskalnych (10 osób), 

 magazynier z obsługą wózka jezdniowego (10 osób), 

 operator koparki jednonaczyniowej klasa III (10 osób), 

 kasjer handlowy (10 osób), 

 kurs florystyczny z elementami obsługi kas fiskalnych i technikami 

dekoracji (10 osób). 

W ramach projektu zrealizowano również następujące bony 

szkoleniowe: 

 spawanie gazowe blach proces–311; spawanie blach i rur spoinami 

pachwinowymi proces – 141 (TIG) (2 osoby), 

 prawo jazdy kat. E do kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona 

(1 osoba), 

 operator koparkoładowarki kl. III (2 osoby), 

 prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona (1 osoba), 

 prawo jazdy kat. C + E + kwalifikacja wstępna przyspieszona  

(1 osoba), 

 prawo jazdy kat. C oraz C + E + kwalifikacja wstępna przyspieszona 

(1 osoba), 

 prawo jazdy kat. D z kat. b (1 osoba) 

 specjalistyczne szkolenie kosmetyczne z nowoczesnych metod 

pielęgnacji twarzy i ciała (1 osoba). 

Łącznie przyznano 10 bonów szkoleniowych (1 kobieta). Ponadto, 84 

osobo przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, w tym dotację otrzymało 36 kobiet. Łącznie w projekcie 

wzięły udział 542 osoby, w tym 312 kobiet. 
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

W związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniu: staże, na  

ww. formę aktywizacji skierowano więcej osób niż zaplanowano we 

wniosku o dofinansowanie. Podobnie oszczędności wystąpiły na zadaniu 

związanym z realizacją szkoleń i dotacji. Łącznie w projekcie wsparcie 

otrzymały 542 osoby i jest to liczba większa o 48 osób niż planowano 

we wniosku o dofinansowanie (494 osoby).  

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Info-Tech Paweł Głowacki z siedzibą w Gnieźnie, konsorcjum 

składające się z firm: Centrum Szkoleń „Alternatywa" Jacek Kraśny, 

Firma Handlowa "MOGILMED"  s. c. Paweł Kraśny, Beata Kraśna, PHU 

SILVERCOM Jakub Kraśny z siedzibami w Mogilnie, Ośrodek Szkolenia 

Zawodowego z siedzibą we Włocławku, Kancelaria Gospodarcza Lidia 

Garczyńska – Szymkowiak z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, 

Fundacja Gospodarcza „Pro Europa” z siedzibą w Toruniu, Zakład 

Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu, Ośrodek 

Szkolenia Kierowców „Strażak” Dolata Tomasz z siedzibą  

w Czeszewie, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Kann sp. z o. o. 

z siedzibą w Poznaniu, Słowianin Nauka Jazdy Jerzy Modrzejewski  

z siedzibą w Gnieźnie, Leszek Bąbelczyk Akademia Jazdy BIS z siedzibą 

w Poznaniu, Ryszard Miętkiewicz Ośrodek Szkolenia Kierowców  

z siedzibą w Słupcy, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Koninie S. A., Centrum Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego  

– Aleksandra Starewicz z siedzibą w Warszawie - firmy, którym zlecono 

przeprowadzenie szkoleń w trybie przetargu nieograniczonego lub 

wybrane bezpośrednio przez osoby bezrobotne (bony szkoleniowe). 

nazwa zadania 
Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (II)” 

opis zadania 

Realizacja projektu miała miejsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 

roku. W ramach projektu wsparciem objęto osoby powyżej 29 roku 

życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Gnieźnie jako 

bezrobotne, należące do I i II profilu pomocy. Na staże skierowano 175 

osób (120 kobiet), a na szkolenia 47 (23 kobiet). W ramach projektu 

zrealizowano następujące szkolenia grupowe: 

 obsługa wózków jezdniowych (10 osób), 

 księgowy ds. płac i rozliczeń z ZUS (10 osób), 

 szwaczka – wykonywanie prac w zakresie tapicerstwa (10 osób), 

 spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG/135/  

i MIG/131/ (12 osób).  

Ponadto, zrealizowano następujące szkolenia indywidualne:  

 prawo jazdy kat. C (1 osoba), 

 prawo jazdy kat. D z kat. C (2 osoby), 

 specjalistyczne szkolenie dla diagnostów oraz kandydatów na 

diagnostów, prowadzone pod względem formalno – prawnym do 

egzaminu w Transportowym Dozorze Technicznym (1 osoba), 

 prawo jazdy kat. D z kat. B (1 osoba). 

Z kolei 30 osobom przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, w tym dotację otrzymało 14 kobiet. Łącznie 

w projekcie wzięło udział 251 osób (156 kobiet), jedna kobieta 

otrzymała podwójne wsparcie – szkolenie i staż. 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2016 

107 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

W związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniu: staże, na  

ww. formę aktywizacji skierowano więcej osób niż zaplanowano we 

wniosku o dofinansowanie. Podobnie oszczędności wystąpiły na zadaniu 

związanym z realizacją szkoleń i dotacji. Łącznie w projekcie wsparcie 

otrzymało dodatkowo 27 osób, a tym samym liczba uczestników 

projektu z planowanych 224 osób wzrosła do 251 osób. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców  

w Gnieźnie, Fundacja Gospodarcza „Pro Europa” z siedzibą w Toruniu, 

Wielkopolski Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej sp. z o. o. z siedzibą  

w Poznaniu – Filia w Gnieźnie, Centrum Rozwoju Kompetencji 

Waldemar Kula z siedzibą w Pleszewie, Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Koninie S. A., ”Unimetal” sp. z o. o. z siedzibą  

w Złotowie - firmy, którym zlecono przeprowadzenie szkoleń zgodnie  

z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba osób objęta wsparciem w ramach 

projektów współfinansowanych z EFS 
osoby 903 

wysokość środków pozyskanych z EFS na 

realizację projektu 
zł 5.902.780,96 

rezultatu 
liczba osób, które uzyskały zatrudnienie po 

zakończeniu udziału w projekcie 
osoby 636 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/4/d 

 

nazwa projektu 

Staże dla bezrobotnych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Staże dla bezrobotnych Dyrektor PUP 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Staże dla bezrobotnych - 

razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Staże dla bezrobotnych 961.107,71 - Fundusz Pracy 961.107,71 

razem 961.107,71 -  961.107,71 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Zdobycie doświadczenia w miejscu pracy jest podstawowym wymogiem stawianym kandydatom do 

zatrudnienia przez pracodawców. Doświadczenie to mogą uzyskać osoby bezrobotne podczas 

odbywania stażu. Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy 

z pracodawcą. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Staże dla bezrobotnych 

opis zadania 

W ramach stażu osoba bezrobotna nabywa umiejętności praktyczne do 

wykonywania pracy w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy 

z pracodawcą. W roku 2016 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie 

zorganizował  90  staży w ramach środków otrzymanych z Funduszu 

Pracy, w tym 6 osób poniżej 30 roku życia skorzystało  z bonu 

stażowego. Ponadto, urząd pozyskał środki z Rezerwy Ministra na 

organizację 103 staży. Łącznie, po 164 zakończonych stażach pracę 

uzyskało 150 osób. PUP w ramach organizacji ww. staży uzyskał 

efektywność zatrudnienia na poziomie 91,46%, Ponadto, 28 osób 

kontynuuje staż w 2017 roku. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu liczba osób, które odbyły staż osoby 164 

rezultatu 
liczba osób, które po odbytym stażu uzyskały 

zatrudnienie 
osoby 150 
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numer projektu  

II/5/a 

 

nazwa projektu 

Promocja ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu 

oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii w szczególności biomasy jako najstarszego  

i najtańszego źródła energii 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Promocja ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz propagowanie odnawialnych źródeł 

energii w szczególności biomasy jako najstarszego i najtańszego źródła 

energii 

Dyrektor OS 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Promocja ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz propagowanie odnawialnych źródeł 

energii w szczególności biomasy jako najstarszego i najtańszego źródła 

energii 

25.000 

razem 25.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Promocja ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, przeciwdziałanie 

zmianom klimatu oraz 

propagowanie odnawialnych 

źródeł energii  

w szczególności biomasy 

jako najstarszego  

i najtańszego źródła energii 

11.180,00 5.303,12 
dotacja  

z WFOŚIGW 
5.876,88 

razem 11.180,00 5.303,12  5.876,88 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest promocja odnawialnych źródeł energii, w szczególności biomasy.               

W ramach projektu organizowane są szkolenia, konferencje, warsztaty, konkursy i spotkania               

z zakresu OZE. Tematyka projektu dotyczy m. in. kierunków i możliwości rozwoju OZE, uregulowań 

prawnych, źródeł finansowania i praktycznego ich zastosowania. Powiat Gnieźnieński wspiera 

przedsięwzięcia, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na ochronę klimatu, zachęcając do 

dalszej współpracy gminy, instytucje oraz przedsiębiorców do składania wniosków na realizację 

przedsięwzięć z zakresu OZE. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Promocja ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz propagowanie odnawialnych 

źródeł energii w szczególności biomasy jako najstarszego  

i najtańszego źródła energii 

opis zadania 

W ramach projektu realizowane było przedsięwzięcie dofinansowane 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do 

powietrza i przeciwdziałanie niskiej emisji na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego poprzez organizację konferencji i warsztatów  

z zakresu odnawialnych źródeł energii”. W ramach przedsięwzięcia 

odbyła się konferencja, pn.  „Elektrociepłownia geotermalna – szansą 

rozwoju regionu wielkopolskiego”, podczas której dyskutowano  

o możliwości wykorzystania energii  gorących wód podziemnych.  

W konferencji uczestniczyli między innymi naukowcy zajmujący się na 

co dzień tą tematyką, parlamentarzyści z naszego miasta 

samorządowcy, przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane tym źródłem 

energii praktycznie z całej Polski. Ponadto, zorganizowano również 

konferencję oraz warsztaty pod nazwą „Biomasa – złoty węgiel powiatu 

gnieźnieńskiego”. Główną ideą tego spotkania była prezentacja 

możliwości zastępowania drogich paliw tradycyjnych, paliwem 

ekologicznym, w tym przypadku brykietami ze słomy, a skierowane 

było przede wszystkim do przedstawicieli organizacji rolniczych, 

przedsiębiorców i instytucji związanych z ochroną i inżynierią 

środowiska, a także dla wszystkich mieszkańców powiatu, którzy  

w swoich piecach, bądź kominkach, palą tradycyjnym opałem.  

Na zakończenie konferencji, uczestnicząca w spotkaniu młodzież ze 

szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu, miała możliwość 

sprawdzenia na warsztatach swojej wiedzy w konkursie z zakresu 

energii odnawialnej. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

-  

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Stowarzyszenie Polskiej Geotermii Asocjacji im. prof. Juliana 

Sokołowskiego oraz Stowarzyszenie „Zrównoważony Rozwój  

– Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi, Firma Asket  

z Kiszkowa  -  współorganizatorzy. 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2016 

111 

 

Studio Emi Artur Świtalski z siedzibą w Gnieźnie, P.H.U.P. Poldrób  

sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, Drukarnia „Dozór” z siedzibą  

w Gnieźnie, Firma Usługowo – Produkcyjna „ELPOS” z siedzibą  

w Gnieźnie, Pietrak Hotel z siedzibą w Gnieźnie, Magazyn Hurtownia 

Papiernicza Sulicka-Biuro-Serwis z siedzibą w Gnieźnie – wykonawcy, 

ich wybór został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień 

w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba szkoleń, akcji, konferencji, konkursów, 

spotkań, warsztatów 
szt. 3 

liczba osób biorących udział w szkoleniach, 

konferencjach, konkursach, spotkaniach, 

warsztatach 

osoby 250 

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie  

na realizację inwestycji z zakresu wdrażania 

technologii przyjaznych środowisku 

szt. 0 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na realizację inwestycji  

z zakresu wdrażania technologii przyjaznych 

środowisku 

zł 0 

rezultatu liczba zrealizowanych inwestycji w OZE szt. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/6/a 

 

nazwa projektu 

Rozwój uzdolnień indywidualnych dzieci i młodzieży  

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Zorganizowanie ferii zimowych oraz warsztatów kreatywnych podczas 

wakacji letnich 
Dyrektor CK eSTeDe 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Zorganizowanie ferii zimowych oraz warsztatów kreatywnych podczas 

wakacji letnich 
4.000 

razem 4.000 

 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Zorganizowanie ferii 

zimowych oraz warsztatów 

kreatywnych podczas 

wakacji letnich 

4.000,00 4.000,00 - - 

razem 4.000,00 4.000,00  - 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci  

i młodzieży, dzięki którym mogą one spędzić wolny czas nie tylko w sposób bezpieczny, ale  

i twórczy, rozwijając swoje zainteresowania, doskonaląc umiejętności. W ramach projektu 

organizowane są warsztaty artystyczne dla dzieci realizowane podczas wakacji letnich i zimowych. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Zorganizowanie ferii zimowych oraz warsztatów kreatywnych 

podczas wakacji letnich 

opis zadania 

W ramach projektu w Centrum Kultury „Scena to dziwna” 

zorganizowane zostały ferie zimowe oraz warsztaty kreatywne podczas 

wakacji letnich. Podczas ferii zimowych w Centrum Kultury „Scena to 

dziwna” odbyły się tygodniowe warsztaty artystyczne dla dzieci  

w wieku 6 – 12 lat. W ramach zajęć dzieci tworzyły rękodzieło, 

poznając przy tym różne techniki. Oprócz tego dzieci wzięły również  

udział w grach i zabawach. Latem w eSTeDe odbywały się tygodniowe 

kreatywne wakacje. Każdego dnia dzieci brały udział w 2 warsztatach 

oraz zabawach z animatorem. Uczestnicy zajęć mieli okazję m. in. 

stworzyć własną niepowtarzalna świecę, figurki gipsowe, mydła, 

zwierzątka z gliny, czekoladę, bajkowe lizaki. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba zorganizowanych/przeprowadzonych 

zajęć, warsztatów 
szt. 2 

liczba osób uczestniczących w zajęciach, 

warsztatach 
osoby 60 

rezultatu 

przyrost liczby uczestników w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% 100 

przyrost liczby warsztatów w danym roku w 

stosunku do roku poprzedniego 
% 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/6/b 

 

nazwa projektu 

Czas do przedszkola 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu „Czas do przedszkola”  Dyrektor SOSW Kłecko 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Realizacja projektu „Czas do przedszkola” 316.540 

razem 316.540 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu „Czas do 

przedszkola” 
312.496,79 312.496,79 - - 

razem 312.496,79 312.496,79  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem głównym projektu jest ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z orzeczeniem  

o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, autyzm, niepełnosprawności sprzężone oraz wsparcie dla rodziców  

w zakresie świadomości wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dzieci. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Realizacja projektu „Czas do przedszkola” 

opis zadania 

W roku 2016 roku przedszkole realizowało następujące działania: 

 realizacja podstawy programowej wychowania, 

 prowadzenie dokumentacji nauczania, 

 działania prowadzone przez psychologa i pedagoga mające na celu 

ustalenie działań poprawiających rozwój dzieci, 

 przygotowywanie i wydawanie posiłków dla dzieci zgodnie  

z ustalonymi normami żywieniowymi (stały kontakt dietetyka 

zatrudnionego w SOSW dietetyka z rodzicami przy dietach 

specjalnych), 

 codzienny transport dzieci busem szkolnym, 

 zajęcia z hipoterapii i dogoterapii, 

 terapie specjalistyczne (logopeda, nauczyciel gimnastyki 

korekcyjno – kompensacyjnej), 

 wycieczki edukacyjne, 

 imprezy integracyjne i okolicznościowe organizowane przez SOSW 

(Dzień babci i dziadka, bal karnawałowy, zabawa rodzinna, 

zajączki, mikołajki).  

W roku 2016 funkcjonowały dwie grupy przedszkolne: „Misie”  

i „Smerfy”. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

W ramach realizacji zadania zostały podpisane umowy z firmami 

zewnętrznymi wyłonionymi w trybie zapytania ofertowego: zajęcia  

z hipoterapii z UKS „Master” z Gniezna, zajęcia z dogoterapii z Firmą 

„Smartness” Małgorzata Figas z Pierzysk (gm. Łubowo). 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 
liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną osoby 14 

liczba rodziców objętych wsparciem osoby 20 

rezultatu 
liczba osób, które podniosą swoje kwalifikacje 

w zakresie realizacji projektu 
osoby - 
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numer projektu  

II/6/d 

 

nazwa projektu 

Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Edukacji 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

System stypendialny Dyrektor WE 

Wymiana młodzieży Dyrektor KSTP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

System stypendialny 173.900 

Wymiana młodzieży 15.000 

razem 188.900 

 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

System stypendialny 173.900,00 173.900,00 - - 

Wymiana młodzieży 14.998,17 12.908,17 - 2.090,00 

razem 188.898,17 186.808.17  2.090,00 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest nie tylko kształcenie elit intelektualnych, ale również rozwijanie mocnych  

i niwelowanie słabych stron uczniów oraz motywowanie ich do pracy, zgodnie z maksymą, którą 

głosił Picasso, że każde dziecko jest zdolne. W ramach projektu przewiduje się realizację zadań, 

które winny przyczynić się do podniesienia poziomu kształcenia w szkołach i placówkach 

oświatowych zlokalizowanych na terenie powiatu gnieźnieńskiego. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania System stypendialny 

opis zadania 

Stypendia przyznane na podstawie uchwały nr XIX/196/2008 Rady 

Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla szkół i placówek 

oświatowych w powiecie gnieźnieńskim z późniejszymi zmianami. 

System stypendialny  obejmuje: (1) stypendia socjalne dla uzdolnionej 

młodzieży, (2) stypendia naukowe dla uzdolnionej młodzieży,  

(3) stypendia naukowe dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych 

rokujących nadzieje na dalsze kontynuowanie nauki w wyuczonym 

zawodzie, (4) stypendia naukowe dla uczniów osiągających najwyższe 

wyniki z przedmiotów oraz (5) wyróżnienia dla uzdolnionej młodzieży 

w kwocie 5000 zł, a także stypendia przyznane uczniom Zespołu 

Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania Wymiana młodzieży 

opis zadania 

W dniach 18-24 marca 2016r., w Norymberdze, odbywało się Polsko-

Niemieckie Spotkanie Młodzieży. Uczestnikami tegorocznej odsłony 

projektu byli uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

gnieźnieńskiego i Berlina. Projekt, podobnie jak w latach ubiegłych, 

współfinansowany był ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk). Hasłem przewodnim 

wymiany był dialog wielokulturowy. Dyskutowano zatem o tolerancji  

i pracowano nad otwartością uczestników na inne kultury czy obyczaje. 

Podstawowym zadaniem było jednak uświadomienie młodym ludziom, 

że wielość kultur to bogactwo, a nie kłopot. Zwracano również uwagę 

na zagrożenia związane z działaniem radykalnym w ramach danych 

grup społecznych czy religijnych i wpływie takich działań na 

bezpieczeństwo oraz relacje międzyludzkie. Spotkanie było również 

okazją do wizyty w Norymberdze i Monachium. Młodzież uczestniczyła 

w warsztatach multimedialnych, zwiedziła Centrum NSDAP czy Muzeum 

Procesu Norymberskiego. Podczas realizacji projektu powstał olbrzymi 

plakat-flaga wspólnego świata pt. "no one is illegal". Projekt 

zrealizowano przy wsparciu merytorycznym Muzeum Historii Żydów 

Polskich "POLIN" w Warszawie oraz USC Shoah Foundation. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba przedsięwzięć, programów 

realizowanych w ramach projektu 
szt. 2 

liczba szkół, w których zrealizowany był 

projekt 
szt. 12 

liczba uczniów objętych projektem osoby 192 

rezultatu 

przyrost liczby przedsięwzięć realizowanych  

w ramach projektu w danym roku w stosunku 

do roku poprzedniego  

% 0 

spadek uczniów objętych projektem w danym 

roku w stosunku do roku poprzedniego 
% - 61,7 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźniki dotyczą tylko zadania nr 1. 

Wartość wskaźnika produktu: liczba uczniów objętych projektem w roku 2015 to 501 osób 

(podstawa do obliczenia wartości wskaźnika rezultatu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/6/g 

 

nazwa projektu 

Wsparcie dla szkolnictwa wyższego 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Edukacji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Stypendium dla doktoranta Dyrektor WE 

Stypendium socjalne dla studentów pochodzących z partnerskiego rejonu 

humańskiego 
Dyrektor WE 

Stypendium naukowe dla studentów PWSZ Dyrektor WE 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Stypendium dla doktoranta 13.200 

Stypendium socjalne dla studentów pochodzących z partnerskiego rejonu 

humańskiego 
6.160 

Stypendium naukowe dla studentów PWSZ 6.000 

razem 25.360 

 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Stypendium dla doktoranta 13.200,00 13.200,00 - - 

Stypendium socjalne dla 

studentów pochodzących z 

partnerskiego rejonu 

humańskiego 

6.160,00 6.160,00 - - 

Stypendium naukowe dla 

studentów PWSZ 
6.000,00 6.000,00 - - 

razem 25.360,00 25.360,00   

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest wsparcie szkolnictwa wyższego oraz zachęcenie mieszkańców powiatu 

gnieźnieńskiego do kontynuacji nauki na uczelniach państwowych znajdujących się na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Stypendium dla doktoranta 

opis zadania 

W ramach zadania przyznane zostało stypendium dla doktoranta 

Instytutu kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie wyróżniającego się 

pracą naukową. Jest ono przyznawane na okres roku akademickiego. 

Miesięczna kwota stypendium to 1.100,00 zł. W roku budżetowym 2016 

łączna kwota stypendium to 13.200 zł. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 
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nazwa zadania 
Stypendium socjalne dla studentów pochodzących z partnerskiego 

rejonu humańskiego 

opis zadania 

W ramach zadania przyznane zostały dwa stypendia socjalne dla 

studentów pochodzących z partnerskiego rejonu humańskiego. Są one 

przyznawane na okres roku akademickiego. Miesięczna kwota 

stypendium to 280,00 zł. W roku budżetowym 2016 łączna kwota 

stypendium to 6.160 zł. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania Stypendium naukowe dla studentów PWSZ 

opis zadania 

W ramach zadania przyznane zostały cztery stypendia naukowe dla 

studentów PWSZ. Są one przyznawane na okres roku akademickiego. 

Miesięczna kwota stypendium to 500,00 zł. W roku budżetowym 2016 

łączna kwota stypendium to 6.000 zł. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba uczelni , które uzyskały wsparcie  

w ramach projektu 
szt. 2 

liczba przedsięwzięć, zadań  realizowanych  

w ramach projektu 
szt. 3 

rezultatu 

liczba mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, 

którzy podjęli studia na uczelniach wyższych 

mających siedzibę w powiecie gnieźnieńskim  

osoby b. d. 
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numer projektu  

II/6/i 

 

nazwa projektu 

Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie 
Dyrektor WIR,  

Dyrektor PZGKKiN 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie 92.745 

razem 92.745 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Sala sportowa przy  

ul. Sobieskiego 20  

w Gnieźnie 

92.745,00 92.745,00 - - 

razem 92.745,00 92.745,00  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Projekt ma na celu zapewnienie bazy sportowej dla szkół powiatu gnieźnieńskiego zlokalizowanych 

w jej otoczeniu. Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia liczby sal sportowych 

dostępnych przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale również dla mieszkańców 

powiatu. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Sala sportowa przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie 

opis zadania 

W dnia 25.02.2016 roku podpisano umowę nr 1/ZG/2016 na kwotę 

2.700.000,00 zł z wykonawcą, który został wyłoniony w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w formule zaprojektuj i wybuduj w trybie przetargu nieograniczonego. 

Wykonawcą projektu została firma Grinbud z siedzibą w Gnieźnie. 
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Wstępny etap robót  polegał na wykonaniu projektu budowlanego wraz 

z pozwoleniem na budowę sali sportowej. Uzyskano też pozwolenie na 

rozbiórkę budynku magazynowo – garażowego i dokonano tej rozbiórki. 

Zakończenie prac przewidziano – zgodnie z umową – na dzień 30 marca 

2017 roku (kwota 54.000,00 zł). 

W chwili rozpoczęcia prac ziemnych wystąpiła konieczność przełożenia 

kabla energetycznego. Został opracowany projekt usunięcia 

kolidującego kabla i przeprowadzono stosowne roboty (decyzja nr 

532/2016 z dnia 19.05.2016r.). Projekt opracowała firma 

Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo w Branży Elektrycznej Maciej 

Galantowicz z Gniezna (kwota 2.460,00 zł). Likwidacji kolizji linii SN 

15kV z projektowaną rozbudową sali sportowej dokonała firma Energo-

Tele Edmunda Pokładeckiego z Gniezna (36.285,00 zł). 

II etap robót budowlanych został zgłoszony do odbioru dnia 29.12.2016 

roku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Grinbud z siedzibą w Gnieźnie; Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo 

w Branży Elektrycznej Maciej Galantowicz z siedzibą w Gnieźnie; 

Energo-Tele Edmund Pokładecki z siedzibą w Gnieźnie 

 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 
powierzchnia wybudowanych obiektów 

sportowych 
m2 0 

rezultatu 
liczba uczniów korzystających w wybudowanej 

infrastruktury sportowej 
osoby 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/7/a 

 

nazwa projektu 

Wsparcie zespołów reprezentacyjnych Powiatu w tym chóru i orkiestry 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie 
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2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Kontynuacja działalności orkiestry dętej i chóru „Metrum” Dyrektor CK eSTeDe 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Kontynuacja działalności orkiestry dętej i chóru „Metrum” 30.000 

razem 30.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Kontynuacja działalności 

orkiestry dętej i chóru 

„Metrum” 

30.000,00    30.000,00 - - 

razem 30.000,00    30.000,00  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Realizacja projektu polega na kontynuowaniu działalności zespołów artystycznych  

– reprezentacyjnych powiatu gnieźnieńskiego. Orkiestra dęta oraz chór włączają się i uświetniają 

imprezy oraz uroczystości organizowane na terenie powiatu. Stanowią dodatkową ofertę 

kulturalną. Ponadto, biorą udział w przeglądach i konkursach, reprezentując nasz powiat w kraju  

i za granicą. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Kontynuacja działalności orkiestry dętej i chóru „Metrum” 

opis zadania 

Orkiestra dęta wiele razy włączała się w organizację i uświetniała 

imprezy organizowane na terenie powiatu gnieźnieńskiego, a także 

poza jego granicami. W 2016 roku orkiestra brała udział  

w następujących wydarzeniach: (1) koncert noworoczny podczas balu 

powiatowej orkiestry dętej, (2) oprawa muzyczna uroczystości Trzech 

Króli, (3) oprawa muzyczna i koncert podczas samorządowego 

spotkania noworocznego w Gnieźnie, (4) warsztaty orkiestry połączone 

z koncertem w Nowym Folwarku koło Wrześni, (5) koncert na 

„Śniadaniu wielkanocnym rolników” w Kiszkowie, (6) oprawa muzyczna 

powiatowych uroczystości katyńskich w parku im. gen. Andersa  

w Gnieźnie, (7) przemarsz orkiestry podczas powitania w Gnieźnie 

kopii obrazu Najświętszej Maryi Panny, (8) oprawa muzyczna 

uroczystej Mszy św. z okazji jubileuszu chrztu Polski w Gnieźnie  

z udziałem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, (9) oprawa muzyczna Mszy 

św. z okazji uroczystości odpustowych ku czci św. Wojciecha,  

(10) muzykowanie z wieży gnieźnieńskiej katedry, (11) koncert  
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z okazji dorocznych Dni Niechanowa, (12) oprawa muzyczna procesji 

Bożego Ciała w gnieźnieńskich parafiach: pw. Matki Zbawiciela, pw. 

św. Michała oraz pw. św. Maksymiliana Kolbego, (13) oprawa muzyczna 

głównych uroczystości procesji Bożego Ciała w Gnieźnie, (14) oprawa 

muzyczna Wielkopolskiej Procesji Bożego Ciała w Dziekanowicach,  

(15) oprawa muzyczna Powiatowego Dnia Strażaka w Strzyżewie 

Paczkowym, (16) koncert letni w Centrum Kultury w Witkowie, (17) 

oprawa muzyczna dożynek gminy Kiszkowo oraz dożynek gminy Kłecko, 

(18) warsztaty i koncert w Karpaczu, (19) koncert kolęd z solistą 

Jackiem Silskim w Centrum Kultury w Witkowie. Muzycy orkiestry 

trzykrotnie znaleźli się na antenie TVP1 oraz TVP POLONIA.  

Również chór „Metrum” wielokrotnie włączał się w organizację różnego 

rodzaju imprez i uroczystości. Koncerty kolęd w wykonaniu chóru 

usłyszeć można było nie tylko w gnieźnieńskim Centrum Kultury, ale 

także w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie. Koncert 

świąteczny chóru odbył się również: w Gnieźnie i w Kiszkowie. Chór 

swoimi koncertami uświetnił wiele imprez, m. in.: absolutorium PWSZ 

w Gnieźnie czy obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

W 2016 roku odbyły się również koncert ku czci ś. p. prof.  

S. Kulczyńskiego w Poznaniu i koncert z okazji 1050. rocznicy chrztu 

Polski w Łubowie. Metrum brało również udział w XXIV Gnieźnieńskich 

Spotkaniach Chóralnych „Stąd nasz ród”, w Festiwalu Pieśni Maryjnej  

i przeglądzie chórów w Markowicach. W grudniu 2016 roku członkowie 

chóru koncertowali również w Luckenwalde i Berlinie.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba orkiestr i chórów wspieranych w ramach 

realizacji projektu 
szt. 2 

liczba muzyków grających/występujących  

w orkiestrach i chórach 
osoby 55 

liczba koncertów orkiestr i chórów na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego 
szt. 29 

liczba koncertów orkiestr i chórów poza 

granicami powiatu gnieźnieńskiego 
szt. 5 

rezultatu 

liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez 

orkiestry i chóry w związku z udziałem w 

przeglądach i konkursach o randze krajowej lub 

międzynarodowej 

szt. 0 
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numer projektu  

II/7/b 

 

nazwa projektu 

Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Remont elewacji budynku CK eSTeDe  Dyrektor CK eSTeDe  

Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego 

Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie  
Dyrektor WIR 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Remont elewacji budynku CK eSTeDe  30.000 

Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego 

Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie  
115.000 

razem 145.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Remont elewacji budynku  

CK eSTeDe  
56.979,75 30.000,00 eSTeDe 26.979,75 

Zwiększenie atrakcyjności 

instytucji kultury powiatu 

gnieźnieńskiego Centrum 

Kultury „Scena to dziwna”  

w Gnieźnie  

115.000,00 115.000,00 - - 

razem 171.979,75 145.000,00  26.979,75 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest dalszy rozwój Centrum Kultury „Scena To Dziwna”, dzięki czemu 

będzie ono mogło skuteczniej realizować politykę kulturalną oraz prowadzić działalność kulturalną 

i artystyczną, co z kolei jest podstawowym celem działania centrum kultury. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Remont elewacji budynku CK eSTeDe  

opis zadania 
W ramach zadania wykonano nową elewację budynku Centrum Kultury 

„Scena to dziwna”, na której umieszczone zostało logo eSTeDe. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

OW-REM Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Owczarzak z siedzibą  

w Gnieźnie – firma remontująca elewację  

nazwa zadania 
Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu 

gnieźnieńskiego Centrum Kultury "Scena to dziwna" w Gnieźnie  

opis zadania 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie zapytania ofertowego z pominięciem przepisów 

ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, wyłoniony 

został wykonawca dokumentacji projektowej (projekt budowlano  

– wykonawczy) oraz studium wykonalności – Archenika sp. z o. o.  

z siedzibą w Poznaniu. Z ww. wykonawcą w dniu 19.10.2016r. została 

podpisana umowa na kwotę 115.000,00 zł. Dokumentacja została 

przygotowana i dostarczona. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Archenika sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – wykonawca dokumentacji 

projektowej 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba zakupionych jednostek estradowego 

sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego 
szt. 0 

liczba innego sprzętu zakupionego w celu 

realizacji statutowej działalności CK eSTeDe 
szt. 0 

rezultatu 

liczba organizowanych imprez estradowych  

z wykorzystaniem zakupionego sprzętu 
szt. 0 

liczba organizowanych/przeprowadzanych 

zajęć z wykorzystaniem zakupionego sprzętu 
szt. 0 
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numer projektu  

II/7/c 

 

nazwa projektu 

Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, Dyrektor Centrum Kultury „Scena to 

dziwna” w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział Kultury, Sportu, Turystyki 

i Promocji 
Dyrektor KSTP 

Imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury „Scena to 

dziwna” 
Dyrektor CK eSTeDe 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział Kultury, Sportu, Turystyki  

i Promocji 
94.130 

Imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury „Scena to dziwna” 56.000 

razem 150.130 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Imprezy kulturalne 

organizowane przez Wydział 

Kultury, Sportu, Turystyki  

i Promocji 

83.017,43 83.017,43 - - 

Imprezy kulturalne 

organizowane przez Centrum 

Kultury „Scena to dziwna” 

56.000,00 56.000,00 - - 

razem 139.017,43 139.017,43             - - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest zaspokojenie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców 

powiatu gnieźnieńskiego. W  ramach projektu realizowane są cykliczne imprezy, które z kolei są 

ciekawą formą spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań kulturalnych oraz stanowią 

propozycję do budowania oferty turystycznej powiatu. Celem projektu jest organizacja imprez  

w formie: koncertów, spektakli, warsztatów, festiwali, festynów czy spotkań autorskich. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Imprezy kulturalne organizowane przez Wydział Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji 

opis zadania 

W ramach zadania zrealizowano następujące imprezy: 

 dożynki powiatowe w dniu 4 września 2016r. w Dziekanowicach  

– obchody rozpoczęła Msza św. w Kościele pw. św. Anny  

i św. Wawrzyńca na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. 

Następnie barwny, dożynkowy korowód, prowadzony przez 

orkiestrę dętą powiatu gnieźnieńskiego, przemaszerował na teren 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Uroczystości obrzędowe 

rozpoczęli: Beata Tarczyńska – Starosta Gnieźnieński i Andrzej 

Łozowski – Wójt Gminy Łubowo. Po oficjalnym powitaniu nastąpił 

obrzęd chleba, z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Wiwaty”  

z Pobiedziska. Dożynkowy chleb na ręce gospodarzy gminy  

i powiatu wręczyli starostowie dożynek powiatowi i gminni: Maria 

Lisiecka z Kosowa i Mirosław Nowak z Żydówka oraz Emilia Dolata  

i Janusz Labrenc, wraz z asystentami: Moniką Bryjak i Jakubem 

Szczepaniakiem. Podczas dożynek wręczono: odznaki honorowe 

„Zasłużony dla rolnictwa” przyznane na wniosek starosty 

gnieźnieńskiego i wójta gminy przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, odznaczenia przyznane rolnikom przez Powiat Gnieźnieński 

oraz pamiątkowe medale z okazji XX-lecia izby rolniczych. Łącznie 

wyróżniono 34 osoby.  dożynkom towarzyszyły liczne atrakcje oraz 

występy artystyczne. Dzieci uczestniczyły w zabawach 

przygotowanych przez klaunów Ruperta & Rico, na niebie 

zaprezentowała się akrobatyczna Grupa Żelazny, amuzycznymi 

gwiazdami wieczoru byli Halina Benedyk oraz Zespół Long & Junior. 
 powiatowe dni cichociemnych w dniach 10-11 września 2016r.  

w Witkowie pod Honorowym Patronatem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy - obchody zainaugurowało, 

uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej witkowskich 

cichociemnych po którym odbył się profesjonalny pokaz skoków 

spadochronowych komandosów. W tym dniu w Witkowie 

zaprezentowano również sprzęt, pojazdy, umundurowanie  

i uzbrojenie m. in. Jednostek Wojsk Specjalnych: AGAT, JWK, NIL. 

Całość zwieńczyły występy Grup Rekonstrukcji Historycznych. 

Powiatowe Dni Cichociemnych zakończyła, w niedzielę 11 września, 

Msza święta oraz uroczystości wojskowe na cmentarzu parafialnym. 

 Festiwal Akademia Gitary – IX edycja odbywającego się  

w kilkudziesięciu miejscach w Wielkopolsce, w tym w Gnieźnie, 

przedsięwzięcia, w ramach którego mają miejsce: recitale, 

koncerty, warsztaty, kursy mistrzowskie. W roku 2016 w Gnieźnie 

odbyły się następujące wydarzenia festiwalowe: 

 19 sierpnia, Archikatedra Gnieźnieńska – inauguracja festiwalu: 

koncert „Ponte Vecchio” (Most Złotników) w wykonaniu:  

Avi Avital (mandolina), Łukasz Kuropaczewski (gitara), Dávid 

Adorján (wiolonczela), Chen Reiss (sopran),  

 28 sierpnia, Kościół Farny – recital Judicaël Perroy (gitara), 

 10 września, CK eSTeDe – Zalewski Solo Act. 
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 projekt kulturalny „Tradycje Europejskie” i widowiska historyczne: 

projekt „Tradycje Europejskie” - spotkania z kulturą innych państw 

europejskich, prezentacje zwyczajów, kuchni, zasad społecznych 

charakterystycznych dla danego regionu, a także szereg wydarzeń 

kulturalnych, naukowych i oświatowych odbywających się na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz poza jego granicami; 

widowiska historyczne – wydarzenia towarzyszące wydarzeniom 

samorządowym. 

 cykliczne spotkania ze sztuką i cykl otwartych spotkań autorskich  

i literackich – realizacja zadań obejmowała organizację spotkań 

literackich oraz warsztatów z zakresu wiedzy o kulturze, muzyce  

i sztukach plastycznych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Urząd Gminy Łubowo – współorganizator dożynek, [2] Jednostka 

Wojskowa Komandosów z Lublińca, Gmina i Miasto Witkowo, Gmina 

Niechanowo, Jednostka Wojskowa AGAT, Jednostka Wojskowej NIL,  

3 Skrzydło oraz 33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu,  

7 eskadra działań specjalnych w Powidzu, Fundacja im. Cichociemnych 

Żołnierzy Armii Krajowej, Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych, 

grupy rekonstrukcji historycznych oraz Zespól Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Witkowie – współorganizator powiatowych dni 

cichociemnych, [3] Stowarzyszenie Wielkopolan Bona Fide z siedzibą  

w Poznaniu, agencja Good Taste Production sp. z o. o. siedzibą  

w Poznaniu - organizacja festiwalu Akademia Gitary, [4] grupy 

rekonstrukcyjne – udział w widowiskach historycznych, [5] Centrm 

Kultury „Scena to dziwna” - współorganizacja 

nazwa zadania 
Imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury „Scena to 

dziwna” 

opis zadania 

W ramach zadania zrealizowano następujące imprezy:  

 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (koncerty 

zespołów: Fuse, Savior, Siq, Acid Drinkers), 

 Powiatowy Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Metrum i zespołu 

Espresso,  

 spektakl adresowany do dzieci od lat 3 w wykonaniu Teatru Za 

Miastem pn. H20 to jest to czyli gafy z rafy, 

 koncert walentynkowy – przedpremierowy koncert zespołu 

Dagadana (album „Meridian 68”), 

 wystawa  „Muzy malarzy Polskich” Teresy Ryczkowskiej (jedno  

z wielu wydarzeń organizowanych w ramach jubileuszu 10-lecia 

Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku), 

 wystawa fotografii „eSTeDe w obiektywie Rafała Mikuły”, 

 koncert Martyny Jakubowicz (prezentacja utworów z najnowszej 

płyty artystki  „Prosta Piosenka” oraz największych przebojów), 

 koncert Mirka Czyżykiewicza (w związku z rocznicą urodzin Jacka 

Kaczmarskiego), 

 wystawa fotografii „Wystawa bez granic – tajemnice Meksyku  

i Gwatemali” oraz spotkanie z podróżniczką Paulina Pinkowską, 

 projekcja filmu pt. „Gniezno 1966.Tysiąclecie w sercu Prymasa” 

przypominającego o wydarzeniach milenijnych 1966 roku, 
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 warsztaty (mała lekcja hip – hopu (taniec, graffiti, rap i DJ’ing))  

i koncert G:15 czyli dzień z hip hopem, 

 projekcja filmu „Poznański Czerwiec 56 – oczami świadków”  

– dwukrotna projekcja filmu Bogumiła Bieleckiego w 60. rocznicę 

pierwszego w PRL strajku generalnego, 

 Gala Finałowa IV Wojewódzkiego Festiwalu „Warsztat też 

zaśpiewa” (występy artystyczne utalentowanych wokalnie osób 

niepełnosprawnych z całego województwa wielkopolskiego oraz 

koncert Mietka Szcześniaka), 

 koncert dwóch pokoleń: Fan Art i Bapu, 

 koncert Tadeusza i Piotra Woźniaka (z okazji 50-lecia pracy 

artystycznej Tadeusza Woźniaka), 

 Wystawa pokonkursowa na fotografa roku 2016 ZPFP OW (w ramach 

III Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki), 

 VIII edycja Święta Przyjaciół poświęcona pamięci Marka 

Frąckowiaka i Edmunda Kaczmarka. Rozmowom o zmarłych 

artystach towarzyszyły występy zespołu Fan-Art oraz Jana 

Izbińskiego – muzyka jazzowego i bluesowego 

 III przegląd teatrów przedszkolnych „Bajkowy Teatrzyk 

Przedszkolaka”, 

 promocja książki „Skarb dziedzica” autorstwa Karola Soberskiego, 

 święto bluesa w eSTeDe (wernisaż wystawy Agi Krysiuk „Portrety  

w starych winylach”, spotkanie autorskie z Janem Chojnackim oraz 

koncert zespołu „Kasa Chorych”). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Stowarzyszenie „Razem” , Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnieźnie, 

– współorganizacja gali finałowej IV Wojewódzkiego Festiwalu 

„Warsztat też zaśpiewa”, [2] Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy 

Świat” z siedzibą w Gnieźnie – współorganizacja III przeglądu 

teatralnego „Bajkowy teatrzyk przedszkolaka” 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba organizowanych imprez kulturalnych  szt. 25 

liczba osób biorących udział w imprezach 

kulturalnych 
osoby 6.480 

rezultatu 

przyrost liczby osób biorących udział  

w imprezach kulturalnych w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 

% 0,3 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

W przypadku wskaźnika produktu: liczba organizowanych imprez kulturalnych, 20 imprez 

organizowało CK eSTeDe, a 5 imprez organizował Wydział KSTP.  

W przypadku wskaźnika produktu: liczba osób biorących udział w imprezach kulturalnych, 4.540 

osób wzięło udział w imprezach organizowanych przez CK eSTeDe, a 1.940 osób – w imprezach 

organizowanych przez Wydział KSTP.  

Wartość wskaźnika produktu: liczba osób biorących udział w imprezach kulturalnych w roku 2015 to 

6.460 osób (podstawa do obliczenia wartości wskaźnika rezultatu). 
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numer projektu  

II/7/d 

 

nazwa projektu 

Wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego  

o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – otwarty konkurs ofert 
Dyrektor KSTP 

Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego Dyrektor KSTP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego  

o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – otwarty konkurs ofert 
21.300 

Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 74.870 

razem 96.170 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Organizacja wydarzeń 

kulturalnych na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego  

o zasięgu lokalnym, 

krajowym  

i międzynarodowym  

– otwarty konkurs ofert 

21.300,00 21.300,00 - - 

Pozostałe zadania w zakresie 

kultury i dziedzictwa 

narodowego 

62.843,61 62.843,61 - - 

razem 84.143,61 84.143,61  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Projekt ma na celu zaspokojenie oczekiwań kulturalnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego  

i zakłada rozwój oraz wsparcie oferty kulturalnej. Realizacja polega na powierzeniu lub wsparciu 

realizacji zadań w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji prowadzących działalność 

pożytku publicznego oraz na realizacji zadań bieżących przez Wydział Kultury, Sportu, Turystyki  

i Promocji. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym 

– otwarty konkurs ofert 

opis zadania 

W dniu 13 stycznia 2016r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął 

uchwałę nr 485/2016 w sprawie ogłoszenia, z dniem 18 stycznia 2016r., 

otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu 

Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

We wspomnianej uchwale, dla zadania nr 1 pn.: „Organizacja na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego wydarzeń kulturalnych wpisujących 

się w obchody jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski” wskazano:  

 termin realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2016r., 

 kwotę dotacji: 20.000,00 zł,  

 minimalny wkład własny: 10% kosztów realizacji zadania, 

natomiast dla zadania nr 2 pn.: „Organizacja na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym 

lub międzynarodowym w 2016 roku” wskazano: 

 termin realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2016r., 

 kwotę dotacji: 10.000,00 zł,  

 minimalny wkład własny: 10% kosztów realizacji zadania, 

W dniu 2 marca 2016r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, po zapoznaniu 

się ze stanowiskiem komisji konkursowej oceniającej i kwalifikującej 

oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury w roku 

2016, podjął uchwałę nr 529/2016 w sprawie: zatwierdzenia kwot 

dotacji i podmiotów do realizacji zadań publicznych w zakresie kultury 

w roku 2016. Zgodnie z nią: 

na realizację zadania nr 1 środki w łącznej wysokości 11.300 zł (od 800 

zł do 4.000 zł) przyznano 6 stowarzyszeniom, 

na realizację zadania nr 2 środki w łącznej wysokości 10.000 zł (od 

1.000 zł do 2.000 zł) przyznano 8 stowarzyszeniom. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej, Polski Związek Niewidomych, ZHP Hufiec Gniezno, 

Stowarzyszenie Artystyczno – Rehabilitacyjno - Terapetyczne „Promyk” 

Dębnica, Classic Gniezno Veteran Motorcycle Club Poland, 

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, Katolickie 

Stowarzyszenie Civitas Christiana, Stowarzyszenie Ziemia 

Gnieźnieńska, Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Sportów Lotniczych  

im. Ludwika Szajdy, Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 

„Razem”, Stowarzyszenie „Gra Orkiestra”, Stowarzyszenie Promocji 

Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”, Fundacja „Nasza Wieś”, 

Stowarzyszenie „Ośla Ławka” – stowarzyszenia dotowane przez powiat. 

nazwa zadania Pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 

opis zadania 

W ramach zadania zrealizowano następujące imprezy – przedsięwzięcia 

kulturalne: 

 otwarte spotkania noworoczne z mieszkańcami powiatu (614,33 zł), 
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 koncert - spotkania chóralne (1.000 zł), 

 spotkanie z  okazji Dnia Edukacji Narodowej (8.000 zł), 

 konkurs wiedzy o Wielkopolsce (500 zł), 

 konkurs  „Ruszaj z głową” (2.500 zł) 

 prezentacje zwyczajów bożonarodzeniowych (9.994,46 zł), 

 wyjazd kulturalno-edukacyjny „Wspólnie” (996,30 zł), 

 wiosenny przegląd twórczości scenicznej dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną (996,33 zł), 

 dzień papieski (798,20 zł), 

 konsumencki konkurs wiedzy (1.098,00 zł), 

 organizacja otwartych spotkań kulturalno – edukacyjnych  

z mieszkańcami powiatu (3.439,17 zł), 

 spotkanie kulturalno-edukacyjne „Dzieci wojny w Polsce” (500 zł), 

 Festiwal Kultury Żydowskiej MAZEL TOV (1.000 zł), 

 Festiwal Wibramy 2016 (2.000 zł), 

 Festiwal Piosenki Niemieckiej (218,89 zł), 

 konkurs „Supermatematyk” (996,10 zł), 

 konkurs „Polski - mój język, moja kultura” (600 zł), 

 koncerty wykonawców gnieźnieńskich (1.545,70 zł), 

 rekonstrukcje historyczne (5.352,50 zł), 

 konferencje kulturalno-naukowe (1.399,50 zł), 

 XIV Powiatowy Konkurs „Finanse a Matematyka” (300 zł), 

 koncert prymasowski (5.000 zł), 

 „Stąd nasz ród” – konkurs z okazji 1050-lecia Chrztu Polski 

(1.487,73 zł), 

 druk publikacji „Alma Mater Tremesnensis” 1776-2016 (4.000 zł), 

 konkurs wiedzy o HIV/AIDS (500 zł), 

 wyjazd patriotyczno-edukacyjny połączony z rekonstrukcją 

historyczną (3.396,40 zł), 

 świąteczny targ wiejski (4.610 zł). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Centrum Kultury „Scena to dziwna”, Hufiec ZHP Gniezno, organizacje 

pozarządowe 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba organizacji realizujących zadania  

w ramach projektu  
szt. 17 

liczba zorganizowanych imprez kulturalnych szt. 43 

liczba osób biorących udział w imprezach 

kulturalnych 
osoby 4.343 

rezultatu 

przyrost liczby osób biorących udział  

w imprezach w danym roku w stosunku do roku 

ubiegłego 

% 1,0 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wartość wskaźnika produktu: liczba osób biorących udział w imprezach kulturalnych w roku 2015 – 

4.300 osób (podstawa do obliczenia wartości wskaźnika rezultatu). 
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IV. Załączniki  

załącznik nr 3 Wykaz udzielonych dotacji na wydarzenia kulturalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

III/1/b 

 

nazwa projektu 

Organizacja i promocja ważnych dla powiatu wydarzeń historycznych, jubileuszowych, 

promocyjnych oraz wizerunkowych 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej adresowanej do 

dzieci i młodzieży 
Dyrektor CK eSTeDe 

Zorganizowanie VII edycji Festiwalu Wyobraźni pn. Feta na cześć Mieszka Dyrektor CK eSTeDe 

Organizacja innych przedsięwzięć, wydarzeń kulturalnych, wpisujących się 

w obchody rocznicowe 
Dyrektor CK eSTeDe 

Realizacja kampanii pn. „Gniezno – Ostrów Lednicki. Chrzcielnica Polski” Dyrektor KSTP 

Wsparcie organizacji X Zjazdu Gnieźnieńskiego Dyrektor KSTP 

Wsparcie plenerowego projektu artystycznego odbywającego się na terenie 

WPE w Dziekanowicach 
Dyrektor KSTP 

Opracowanie i wydruk monografii „Dzieje Gniezna – pierwszej stolicy 

Polski” 
Dyrektor KSTP 

Wsparcie organizacji Światowych Dni Młodzieży Dyrektor KSTP 

Realizacja zadań w zakresie upamiętnienia ważnych rocznic państwowych Dyrektor OZK 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej adresowanej do 

dzieci i młodzieży 
36.260 

Zorganizowanie VII edycji Festiwalu Wyobraźni pn. Feta na cześć Mieszka 19.250 

Organizacja innych przedsięwzięć, wydarzeń kulturalnych, wpisujących się 

w obchody rocznicowe 
10.750 

Realizacja kampanii pn. „Gniezno – Ostrów Lednicki. Chrzcielnica Polski” 47.029 

Wsparcie organizacji X Zjazdu Gnieźnieńskiego 50.000 

Wsparcie plenerowego projektu artystycznego odbywającego się na terenie 

WPE w Dziekanowicach 
30.000 

Opracowanie i wydruk monografii „Dzieje Gniezna – pierwszej stolicy 

Polski” 
45.000 

Wsparcie organizacji Światowych Dni Młodzieży 25.840 

Realizacja zadań w zakresie upamiętnienia ważnych rocznic państwowych 7.436 

razem 271.565 

 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przeprowadzenie 

ogólnopolskiej kampanii 

edukacyjnej adresowanej  

do dzieci i młodzieży 

141.717,21 36.260,00 
Narodowe 

Centrum Kultury 
105.457,21 

Zorganizowanie VII edycji 

Festiwalu Wyobraźni  

pn. Feta na cześć Mieszka 

96.250,00 19.250,00 
Narodowe 

Centrum Kultury  
77.000,00 

Organizacja innych 

przedsięwzięć, wydarzeń 

kulturalnych, wpisujących 

się w obchody rocznicowe 

10.750,00 10.750,00 - - 

Realizacja kampanii pn. 

„Gniezno – Ostrów Lednicki. 

Chrzcielnica Polski” 

47.028,28 47.028,28 - - 

Wsparcie organizacji  

X Zjazdu Gnieźnieńskiego 
49.999,17 49.999,17 - - 

Wsparcie plenerowego 

projektu artystycznego 

odbywającego się na terenie 

WPE w Dziekanowicach 

30.000,00 30.000,00 - - 

Opracowanie i wydruk 

monografii „Dzieje Gniezna  

– pierwszej stolicy Polski” 

45.000,00 45.000,00 - - 

Wsparcie organizacji 

Światowych Dni Młodzieży 
25.840,00 25.840,00 - - 
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Realizacja zadań w zakresie 

upamiętnienia ważnych 

rocznic państwowych 

7.436,00 7.436,00 - - 

razem 454.020,66 271.563,45  182.457,21 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

W latach 2014 - 2020 powiat czeka kilka ważnych wydarzeń jubileuszowych o randze ogólnopolskiej 

i międzynarodowej. W roku 2016 obchodzony był jubileusz 1050-rocznicy Chrztu Polski oraz  

X jubileuszowy Zjazd Gnieźnieński. Koordynatorem obchodów jubileuszu Chrztu było Narodowe 

Centrum Kultury oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei w roku 2017 przypada 

600. rocznica nadania tytułu Prymasa Polski arcybiskupowi gnieźnieńskiemu (pierwszym Prymasem 

był arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba). Ponadto, w roku 2018 w Wielkopolsce będzie czczony 

jubileusz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W okresie do roku 2020 podjęte zostaną 

również przygotowania do milenium pierwszej koronacji królewskiej przypadającej w roku 2025. 

Oprócz wyżej wymienionych, najważniejszych wydarzeń w okresie 2014 – 2020, będą obchodzone 

również i inne, ważne dla kraju rocznice państwowe, w których Powiat Gnieźnieński, z uwagi na 

swoją dotychczasową rolę historyczną i ideologiczną, winien również zaakcentować swoją 

obecność. 

 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej adresowanej 

do dzieci i młodzieży 

opis zadania 

Projekt polegał na realizacji 4 działań, które były ze sobą ściśle 

powiązane. Adresatem wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć były 

dzieci szkół podstawowych i artystycznych oraz młodzież gimnazjalna  

i ponadgimnazjalna, różnych typów szkół w całej Polsce.  

 Działanie nr 1: wydruk i wysyłka ok. 40 tys. egzemplarzy plakatów 

edukacyjnych pn. Chrzest Mieszka i początki chrześcijaństwa  

w Polsce, do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad-

gimnazjalnych w całej Polsce - o pomoc w dystrybucji zwrócono się 

do kuratoriów oświaty w całej Polsce, które chętnie włączyły się do 

akcji. Tym samym wydrukowane plakaty zostały przekazane do 

wszystkich kuratoriów oświaty w całej Polsce i  ich delegatur, jak  

i do ośrodków doskonalenia nauczycieli wskazanych przez 

poszczególne kuratoria. Instytucje te z kolei przekazywały plakaty 

do  szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

w całej Polsce. W przypadku szkół artystycznych dystrybucja 

została przeprowadzona bezpośrednio do szkół. Plakat został 

zamieszczony również w wersji elektronicznej na stronach 

internetowych: www.kulturapiastowdladzieci.pl oraz 

www.chrzest966.pl. 

 Działanie nr 2: opracowanie i zamieszczenie na stronie 

www.kulturapiastowdladzieci.pl materiałów dydaktycznych 

przeznaczonych dla nauczycieli różnych typów szkół - na ww. 

stronie internetowej znajdują się specjalne karty pracy oraz 

scenariusze lekcji poświęcone roli i znaczeniu chrztu Polski jako 
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jednego z najważniejszych wydarzeń w historii państwowości 

polskiej oraz jego wpływu na kształt współczesnej Polski. Karty 

pracy oraz scenariusze lekcji zostały opracowane w kilku 

wariantach, w zależności od typu szkoły. Wszystkie materiały 

dydaktyczne nawiązują do V plakatu oraz V tomu książki (będącej 

w dyspozycji NCK). Materiały dydaktyczne zostały przygotowane  

w sposób umożliwiający ich samodzielny wydruk.  

 Działanie nr 3: opracowanie i wydanie gry turystycznej  

pn. Gniezno. Ostrów Lednicki. Chrzcielnica Polski - gra turystyczna 

obejmuje swoim terenem dwa miejsca: Gniezno i Ostrów Lednicki, 

i została wydrukowana w nakładzie po 1500 sztuk dla każdego  

ww. miejsca. Przeznaczona jest dla osób w wieku 9 lat i więcej,  

a średni czas gry to: 90 min dla gry na terenie Gniezna oraz 60 min 

dla gry na terenie Ostrowa Lednickiego. Gra polega na rozwiązaniu 

specjalnych zagadek zlokalizowanych w terenie, a nawiązujących  

w sposób bezpośredni do wydarzenia sprzed 1050 lat.  

 Działanie nr 4: organizacja II Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci 

pn. Tu powstała Polska. Na bazie przygotowanych kart pracy  

i scenariuszy lekcji (działanie nr 2) został przeprowadzony konkurs 

dla dzieci z klas IV - VI szkół podstawowych w całej Polsce. 

Warunkiem udziału w konkursie było przygotowanie relacji  

z przeprowadzonych lekcji kreatorskich. Konkurs ogłoszono w dniu 

1 kwietnia 2016 roku. Prace można było nadsyłać do 23 maja,  

a w dniu 1 czerwca rozpoczął się jego III etap - głosowanie na 

stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl. Do III etapu 

zakwalifikowało się 18 drużyn z całej Polski. Zagłosować na 

wybraną relację z lekcji można było do 15 czerwca do godz. 24.00. 

Nagrodą w konkursie była 3-dniowa wycieczka do Gniezna  

we wrześniu dla pięciu zwycięskich drużyn. O przyjazd do Gniezna 

w roku jubileuszu 1050 – tej rocznicy chrztu Polski walczyły drużyny 

z odległych regionów kraju, m. in. z Podlasia, Małopolski, 

Mazowsza, Pomorza oraz Pomorza Zachodniego. W sumie oddano 

8.700 głosów, z czego Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 

1939 r. z Jordanowa zdobyła 18,6% głosów, zajmując I miejsce, 

Szkoła  Podstawowa nr 26 z Warszawy 17,71% głosów, zajmując  

II miejsce, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza  

ze Szczecinka 11,22% głosów, zajmując III miejsce, Zespół 

Państwowych Szkół Muzycznych z Koszalina 10,82% głosów, 

zajmując IV miejsce oraz Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi  

w Kłodawie 8,98% głosów, zajmując V miejsce. W związku z tym, że 

konkurs był punktowany (brany pod uwagę w rekrutacji do 

gimnazjum) do końca roku szkolnego wysłano zwycięzcom stosowne 

dyplomy. Przyjazd zwycięskich reprezentacji szkół do Gniezna 

odbył się w dniach  14 – 17 września 2016 roku. W programie wizyty 

znalazły się m. in. udział w uroczystej inauguracji gry turystycznej 

(działanie nr 3), a także zwiedzanie Gniezna, Ostrowa Lednickiego, 

spotkanie z Prymasem Polski, udział w żywej lekcji historii na 

temat obrządku średniowiecznego chrztu oraz wizyta w grodzie 

Pobiedziska. Konkurs był objęty patronatem Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty w Poznaniu. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

(1) Narodowe Centrum Kultury, z którego środków w ramach programu 

Chrzest 966, zadanie było dofinansowywane; (2) Drukarnia Paw – Druk  

z Poznania – druk oraz dystrybucja plakatów i ulotki dot. konkursu; (3) 

prof. dr hab. Violetta Julkowska, dr Mariusz Menz – opracowanie części 

materiałów dydaktycznych; (4) Jarosław Gryguć – opracowanie 

graficzne materiałów dydaktycznych; (5) Firma Wszystko Gra  

z Poznania – przygotowanie gier Gniezno. Ostrów Lednicki. Chrzcielnica 

Polski oraz przeprowadzenie inauguracji jednej z nich podczas 

Wielkiego Finału Konkursu Tu powstała Polska – Chrzest Polski, na 

terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Ostrowa Lednickiego; 

(6) Hotel Lech – nocleg laureatów konkursu TPP – Chrzest Polski;  

(7) Elwoj z Gniezna – transport laureatów konkursu TPP – Chrzest 

Polski; (8) Beata Pater – piknik edukacyjny dla laureatów konkursu TPP  

– Chrzest Polski; (9) Firma MONIKA Małgorzata Fisher, Pizzeria Mamma 

Mia, Karczma na Lednicy – wyżywienie laureatów konkursu TPP  

– Chrzest Polski; (10) Wzgórze Lecha, Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gród Pobiedziska  

– zwiedzanie obiektów przez laureatów TPP – Chrzest Polski; (11) Media 

– Rec z Gniezna – reportaż z pobytu laureatów konkursu TPP – Chrzest 

Polski w Gnieźnie.     

nazwa zadania 
Zorganizowanie VII edycji Festiwalu Wyobraźni pn. Feta na cześć 

Mieszka 

opis zadania 

W dniach od 20 do 22 maja 2016 r. w Centrum Kultury „Scena to 

dziwna” odbył się VII Festiwal Wyobraźni „Feta na cześć Mieszka”. 

Łączna wartość projektu wyniosła 96.250 zł, z czego wkład własny: 

19.250 zł (20%), pozostała kwota – 77.000 zł – środki NCK. Impreza 

poświęcona była 1050. rocznicy Chrztu Polski. W ramach festiwalu 

odbyły się: warsztaty tworzenia murali, tworzenie murala 

historycznego, warsztaty komiksu historycznego dla dzieci, warsztaty 

komiksu historycznego dla młodzieży, wernisaż wystawy Jarosława 

Grygucia „Jak Mieszko Chrzest przyjmował”, warsztaty dla dzieci: 

filcowania i lepienia z gliny, warsztaty dla dorosłych: jubilerskie  

i stemplowania tkanin, warsztaty muzyczne, koncert Joszko Brody  

z zespołem (Grażyna Auguścik, Adam Bałdych, Franciszek Pospieszalski, 

Dima Gorelik, Frank Parker, chór góralski). Odbiorcami wydarzeń 

odbywających się w ramach festiwalu były dzieci, młodzież i osoby 

dorosłe z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz turyści. Głównym celem 

projektu było świętowanie 1050. rocznicy Chrztu Polski w sposób 

nowatorski i dostępny dla każdego. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Narodowe Centrum Kultury – podmiot dotujący realizację zadania z 

programu pn. Chrzest 966  
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nazwa zadania 
Organizacja innych przedsięwzięć, wydarzeń kulturalnych, 

wpisujących się w obchody rocznicowe 

opis zadania 

Oprócz zorganizowania VII Festiwalu Wyobraźni „Feta na cześć 

Mieszka”, odbyły się również  inne przedsięwzięcia kulturalne, 

wpisujące się w obchody rocznicowe. W ramach projektu Centrum 

Kultury „Scena to dziwna” zrealizowało następujące imprezy:  

 cykl koncertów dla dzieci w wykonaniu Filharmonii Pomysłów  

- z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski Filharmonia Pomysłów 

podczas 4 koncertów edukacyjnych, które odbyły się w eSTeDe, 

starała się przybliżyć dzieciom muzyczne tradycje poszczególnych 

regionów Polski, legendy, taniec, stroje ludowe, śpiew, obrzędy  

i zabawy oraz inspiracje ludowe w muzyce naszych kompozytorów  

i muzyce rozrywkowej. W muzycznych spotkaniach z filharmonią 

udział wzięły dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych 

 dzień dziecka - tradycyjnie już 1 czerwca w Centrum Kultury 

„Scena to dziwna” odbył się dzień dziecka, tym razem w konwencji 

średniowiecznej, poświęcony 1050. rocznicy Chrztu Polski.  

W ogrodzie eSTeDe odbyły się gry i zabawy przygotowane przez 

Wojowników Kramu Piacha oraz średniowieczny spektakl lalkowy 

„Opowieści Wagantów” w wykonaniu teatru Gry i Ludzie z Katowic, 

 projekcja filmu „Gniezno1966. Tysiąclecie w sercu Prymasa”  

- w Centrum Kultury odbyła się projekcja filmu „Gniezno1966. 

Tysiąclecie w sercu Prymasa” przypominającego o wydarzeniach 

milenijnych 1966 roku. Obraz wyreżyserowany przez Wojciecha 

Filipczaka, obok oryginalnego nagrania sprzed półwiecza, zawiera 

świadectwa uczestników gnieźnieńskich uroczystości. Film jest 

ważnym i jedynym jak dotąd tak pełnym przypomnieniem 

uroczystości sprzed 50 lat 

 kreatywne wakacje w eSTeDe - z okazji 1050. rocznicy Chrztu 

Polski podczas wakacji letnich w Centrum Kultury „Scena to 

dziwna” odbyły się warsztaty rękodzieła dla dzieci. W lipcu 2016r. 

odbyły się m. in. warsztaty papiernicze, które przeniosły 

uczestników do czasów średniowiecza. Był to jednocześnie pokaz 

czerpania papieru tradycyjną metodą, jak również idealny sposób 

na naukę poprzez twórczą zabawę. Zajęcia były okazją do 

zapoznania się z historią piśmiennictwa oraz dziejami powstania 

papieru. Natomiast w trakcie warsztatów gliniarskich uczestnicy 

poznali historię i właściwości gliny, a także próbowali swoich sił w 

garncarswie. Warsztaty mydlarskie z kolei umożliwiły poznanie 

historii mydła oraz stworzyły dzieciom możliwość własnoręcznie 

wykonać pachnące i idealne do kąpieli mydło. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 
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nazwa zadania 
Realizacja kampanii pn. „Gniezno – Ostrów Lednicki. Chrzcielnica 

Polski” 

opis zadania 

Kampania pn. „Gniezno – Ostrów Lednicki. Chrzcielnica Polski” miała 

na celu zwrócenie uwagi na znaczącą rolę regionu gnieźnieńskiego  

w procesie chrystianizacji ziem piastowskich oraz powstania państwa 

polskiego. Głównym odbiorcą kampanii były osoby w wieku 25–45 lat, 

aktywne zawodowo, z wykształceniem co najmniej średnim. Kampania 

obejmowała również szersze grono odbiorców, zainteresowanych 

historią naszego kraju, dla których jubileusz chrztu Polski miał 

ogromne znaczenie kulturowe oraz turystów, którzy odwiedzili w tym 

czasie powiat gnieźnieński. Kampania była realizowana i finansowana 

wspólnie przez Powiat Gnieźnieński, Miasto Gniezno i Gminę Łubowo. 

Główne działania kampanii objęły: 

 druk oraz dystrybucję 40 tys. sztuk ulotki promocyjnej, 

 kampanię w mediach społecznościowych, na Facebooku oraz na 

Instagramie, 

 wizualizację wielkopowierzchniową (bilbordy z logo kampanii, flagi) 

na wybranych budynkach użyteczności publicznej w powiecie, ze 

szczególnym uwzględnieniem Gniezna i Gminy Łubowo, m. in. na 

budynkach: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urzędu Miejskiego  

w Gnieźnie, Urzędu Gminy Łubowo i szkół w Łubowie. Oznakowano 

także teren Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Flagi  

z logotypem kampanii powiewały także przed gnieźnieńską Katedrą 

– na placu przy pomniku Bolesława Chrobrego oraz od strony Placu 

św. Wojciecha, a w miesiącach letnich także na terenie całego 

centrum miasta, 

 oznakowanie logotypem kampanii 8 betonowych nasypów wzdłuż 

drogi ekspresowej S5 (4 dla kierunku: Gniezno-Poznań i 4 dla 

kierunku Poznań-Gniezno), 

 reklamę w pociągach Kolei Wielkopolskich w ramach akcji pn. 

„Poznaj Wielkopolskę z Kolejami Wielkopolskimi” - na monitorach 

w pociągach można było zobaczyć prezentację pn. „Gniezno. 

Ostrów Lednicki. Chrzcielnica Polski”. Ukazywała się ona we 

wszystkich pociągach Kolei Wielkopolskich, w okresie od 3 do 14 

marca, w kwietniu i pierwszej połowie maja 

 kampanię w telewizji regionalnej, lokalnej oraz ogólnopolskiej  

prasie - specjalnie przygotowany 15-sekundowy spot reklamujący 

kampanię został wyemitowany na antenie TVP3 (emisja spotu  

w dniach 9–22 maja, w pięciu pasmach pomiędzy godzinami 17:40–

22:05) oraz w telewizji WTK (42 emisje w terminie 10–30 kwietnia). 

Artykuły poświęcone kampanii zamieszczono także w lokalnej oraz 

ogólnopolskiej prasie 

 przygotowanie limitowanej serii gadżetów z logo kampanii: toreb 

papierowych i kubków, których dystrybucja odbywała się podczas 

imprez dedykowanych rocznicy oraz poprzez konkursy w mediach 

społecznościowych.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

(1) Miasto Gniezno, Gmina Łubowo - podmioty współfinansujące  

i współrealizujące kampanię; (2) Drukarnia Paw – Druk z Poznania  

– druk ulotki promocyjnej; (3) „Nałęcz” Sylwia Małachowska  

z Białegostoku – kampania w mediach społecznościowych Facebook 

oraz Instagram; (4) Copy Point z Gniezna, Feniks Gniezno, Elpos  

z Gniezna, Mobat z Wrześni – reklama wielkoformatowa oraz flagi na 

terenie miasta i powiatu; (5) Firma Lech Bigus – oznakowanie S5;  

(6) Koleje Wielkopolskie – kampania promocyjna; (7)  TVP 3, WTK, Głos 

Wielkopolski, Przewodnik Katolicki – kampania medialna; (8) Firma 

MKK z Golubia – Dobrzynia, Kropka z Wrześni -  produkcja gadżetów; 

(9) Moje – Gniezno, Andrzej Bukowski – obsługa fotograficzna 

centralnych obchodów jubileuszu w dniu 14.04.2016r; (10) Archiwum 

Archidiecezjalne w Gnieźnie, Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, 

Centrum Kultury „Scena To Dziwna”, Fundacja „Scena Pobiedziska”,  

Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, Miejski Ośrodek Kultury, 

Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, 

Stowarzyszenie „Kasztelania Ostrowska”, Teatr im. Aleksandra Fredry 

w Gnieźnie – promowanie poszczególnych wydarzeń w mediach 

społecznościowych kampanii. Wybór wykonawców został dokonany 

zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym 

w Gnieźnie. 

nazwa zadania Wsparcie organizacji X Zjazdu Gnieźnieńskiego 

opis zadania 

W dniach 11 – 13 marca 2016 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego 

odbył się jubileuszowy X Zjazd Gnieźnieński pod tytułem „Europa 

nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa”. Idea Zjazdu 

nawiązywała do 1050. rocznicy chrztu Polski. Trzy dni Zjazdowe 

obfitowały w międzykulturowe spotkania, interesujące prelekcje oraz 

warsztaty, wydarzenia duchowe i artystyczne. X Zjazd Gnieźnieński 

objął Patronatem Honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Duda, który był gościem oficjalnej inauguracji Zjazdu 

Gnieźnieńskiego w piątek 11 marca. Podczas X Zjazdu promowany był 

powiat gnieźnieński (stoisko, ulotki promocyjne w materiałach 

dotyczących Zjazdu, informacja tekstowa i graficzna dotycząca 

powiatu gnieźnieńskiego, w szczególności na: plakatach, 

zaproszeniach, banerach i innych materiałach). Ponadto, samorząd 

Powiatu Gnieźnieńskiego sfinansował zabudowę stoiska recepcyjnego 

na potrzeby Zjazdu oraz realizację video. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

(1) Fundacja św. Wojciecha Adalberta z siedzibą w Gnieźnie  

– organizator X Zjazdu Gnieźnieńskiego; (2) Firma AA Studio Kombiko 

Bis sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach – wykonawca zabudowy stoiska 

recepcyjnego; (3) Alma Film Artur Dusza z siedzibą w Szczekocinach  

– wykonawca relacji video; (4) Caritas Polska z siedzibą w Warszawie, 

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” z siedzibą w Warszawie, Wspólnota 

Chemin Neuf (Nowa Droga) z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszenie 

Pokoju i Pojednania ”Effatha” z siedzibą w Warszawie, Instytut 

Chrześcijańsko – Demokratyczny z siedzą w Warszawie, Instytut 

Statystyki Kościoła Katolickiego z siedzibą w Warszawie, Katolicka 
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Agencja Informacyjna z siedzibą w Warszawie, Klub Inteligencji 

Katolickiej z siedzibą w Warszawie, Wspólnota Sant'Egidio z siedzibą  

w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza siedzibą  

w Poznaniu, Towarzystwo Więź z siedzibą w Warszawie, Instytut 

Kultury m. st. Warszawy – współorganizatorzy wydarzenia;  

(5) RENOVABIS z siedzibą w Freising w Niemczech, Fundacja Konrada 

Adenauera odział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego, Miasto Gniezno, Powiat Gnieźnieński – 

partnerzy wydarzenia, (6) Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów  

z siedzibą w Warszawie, Polska Rada Chrześcijan i Żydów z siedzibą  

w Warszawie, Ogólnouniwersyteckie Naukowe Koło Ekumeniczne 

„Oikoumene” przy Wydziale Teologii Katolickiej UAM – współudział  

w wydarzeniu (7) Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie  

– współrealizator wydarzenia. Wybór wykonawców został dokonany 

zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym 

w Gnieźnie.    

nazwa zadania 
Wsparcie plenerowego projektu artystycznego odbywającego się na 

terenie WPE w Dziekanowicach 

opis zadania 

Zadanie zostało zlecone Fundacji Scena Pobiedziska, której oferta 

została wyłoniona na podstawie otwartego konkursu ofert Zarządu 

Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego  

w roku 2016 pn. „Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego 

pojedynczej masowej imprezy plenerowej nawiązującej tematycznie 

do jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski”. Umowa pomiędzy 

Fundacją Scena Pobiedziska a Powiatem Gnieźnieńskim została zawarta 

w dniu 24 kwietnia 2016 roku i określała termin realizacji zadania:  

od 1 maja 2016r. do 31 czerwca 2016r. Impreza pn. Wielki Zlot Słowian 

odbyła się w dniach od 25 do 29 maja na ternie Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy w Dziekanowicach. Program Zlotu w całości 

nawiązywał do wydarzeń z 966 roku i obejmował m. in.: widowisko 

plenerowe „966. Dagome Iudex”, w którym w towarzystwie aktorów 

wystąpili również członkowie grup rekonstrukcyjnych, serię spektakli 

tematycznych, gry terenowe, pokaz grup rekonstrukcyjnych, spotkania 

z aktorami, pisarzami. Według danych podawanych przez 

organizatorów spektakl obejrzało ponad 800 osób, a w samym Zlocie 

przez 5 dni uczestniczyło ponad 5 tys. gości. To kilkudniowe 

wydarzenie było wspierane również przez Narodowe Centrum Kultury 

oraz samorząd województwa wielkopolskiego. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

(1) Fundacja „Scena Pobiedziska” z siedzibą w Pobiedziskach  

– stowarzyszenie dotowane przez powiat, (2) Gmina Łubowo, Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy, Stowarzyszenie „Kasztelania 

Ostrowska”, Drużyna Książęcą Grodu Grzybowskiego - współorganizator 

wydarzenia; (3)  Narodowe Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego – podmioty współfinansujące 

wydarzenie; (4) Stowarzyszenie Centrum PISOP z siedzibą w Poznaniu, 

Karczma na Lednicy z siedzibą w Dziekanowicach, B.C.M. Nowatex 

Puszczykowo,  Spółdzielnia Rolnik w Pobiedziskach, Zespół Pieśni  

i Tańca Wiwaty z Pobiedzisk, Centrum Kultury Scena to dziwna  
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z Gniezna, Fundacja WE the CROWD z siedzibą w Łodzi, Tropikalna 

Odnowa z siedzibą w Fałkowie, Lena Producent Mebli z siedzibą  

w Łubowie, PWSZ z Gniezna, Pobiedzisko – Gośliński Bank Spółdzielczy 

w Pobiedziskach, Lokalna Grupa Działania – „Trakt Piastów” z siedzibą 

w Łubowie, TIP-TOPOL sp. z o.o. z siedzibą w Pobiedziskach, Drukarnia 

Intensive z siedzibą w Pobiedziskach, Centrum Caravaningu Smolicz  

z siedzibą w Pobiedziskach, Ośrodek Kulturalny w Pobiedziskach, 

Agencja Reklamowa TAK z siedzibą w Opolu,  NeoVision Agencja 

Reklamowa z siedzibą w Gnieźnie, Neo Bank z siedzibą w Poznaniu  

– instytucje wspierające wydarzenie.  

nazwa zadania 
Opracowanie i wydruk monografii „Dzieje Gniezna – pierwszej 

stolicy Polski” 

opis zadania 

W kwietniu 2015 roku w Gnieźnie zostało podpisane porozumienie  

w sprawie stworzenia nowej publikacji dotyczącej dziejów Gniezna, 

będącej kompendium wiedzy o Grodzie Lecha od jego prehistorycznych 

początków po czasy nowożytne, a jego sygnatariuszami byli 

przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 

Miasta Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego. Monografia „Dzieje Gniezna 

- Pierwszej Stolicy Polski”, została wydana w roku 2016, jako jeden  

z elementów rocznicowych obchodów 1050 – lecia chrztu Polski. 

Opracowanie publikacji zostało powierzone zespołowi historyków 

Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu pod przewodnictwem prof. dr hab. Józefa Dobosza,  

a koszty jej przygotowania i wydania zostały oszacowane na 200 tys. 

zł. Prace zostały rozłożone na dwa lata 2015 i 2016. W dniu 23 

października 2015r. Powiat Gnieźnieński zawarł z Miastem Gnieznem 

porozumienie nr 219/W/KSTP/2015 o przyznaniu Miastu Gniezno  

z budżetu powiatu dotacji celowej na realizację zadania obejmującego 

wydanie i wydruk monografii miasta. Zgodnie z zawartym 

porozumieniem, całkowita kwota dotacji została określona w wysokości 

70.000 zł, przy czym w roku 2015 została przekazana kwota 25.000 zł, 

a w roku 2016 pozostała kwota - 45.000 zł. Zgodnie ze złożonym przez 

Miasto Gniezno sprawozdaniem, w roku 2016 podpisano 13 umów  

o dzieło z pracownikami Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu na opracowanie merytoryczne oraz graficzne 

poszczególnych części monografii. Podpisano również umowę na druk 

monografii z Zakładem Poligraficznym Moś i Łuczak z Poznania.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

(1) Miasto Gniezno, pracownicy Wydziału Historii Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu – podmioty zaangażowane  

w przygotowanie publikacji; (2) Zakład Poligraficznym Moś i Łuczak  

z Poznania - wydruk monografii; (3) Copy – Point z Gniezna – wydruk 

plakatów promocyjnych.  

nazwa zadania Wsparcie organizacji Światowych Dni Młodzieży 

opis zadania 

Światowe Dni Młodzieży to spotkanie młodych katolików z papieżem, 

odbywające się co dwa-trzy lata, zapoczątkowane przez Jana Pawła II 

w 1986 roku. Są organizowane w formie religijnego festiwalu, 
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skupiające młodzież z całego świata, która chce wspólnie spędzić czas 

i modlić się. W roku 2016 ŚDM obywały się w Krakowie w dniach 26–31 

lipca. Powiat Gnieźnieński wspierał Archidiecezję Gnieźnieńską 

podczas przygotowań do poprzedzających ŚDM w Krakowie - Dni  

w Diecezjach. Ich kulminacyjnym punktem był tzw. dzień wspólnoty 23 

lipca 2016 roku. Wszyscy pielgrzymi, wolontariusze, księża 

zaangażowani w ŚDM, a także biskupi towarzyszący młodym spotkali się 

w tym dniu w Gnieźnie. Dzień wspólnoty rozpoczął się  Mszą św. 

sprawowaną na Placu św. Wojciecha pod przewodnictwem Prymasa 

Polski. Po modlitwie uczestnicy mieli okazję zwiedzić Gniezno, by 

wieczorem udać się na stadion żużlowy, gdzie odbyło się spotkanie 

ewangelizacyjno-modlitewne. Powiat Gnieźnieński sfinansował 

nagłośnienie podczas Eucharystii na Placu św. Wojciecha w Gnieźnie, 

zainstalowanie ekranu do prezentacji multimedialnych wraz z obsługą 

oraz realizacją multimediów podczas koncertu ewangelizacyjnego,  

a także widowiska teatralnego na Stadionie Miejskim wraz  

z dostarczeniem i zapewnieniem nagłośnienia podczas koncertu 

ewangelizacyjnego i widowiska teatralnego. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

(1) Archidiecezja Gnieźnieńska – koordynator wydarzenia; (2)  K-VISION 

Krzysztof Janowski z siedzibą w Lubiczu Górnym - zainstalowanie 

ekranu do prezentacji multimedialnych wraz z obsługą i realizacją 

multimediów (3) Zbigniew Gondek z siedzibą w Inowrocławiu  

– dostarczenie i zapewnienie nagłośnienia podczas koncertu 

ewangelizacyjnego i widowiska teatralnego na Stadionie Miejskim;  

(4) Aleksy Siudziński z Gniezna – zapewnienie nagłośnienia podczas 

Eucharystii na Placu św. Wojciecha w Gnieźnie; (5) Miasto Gniezno  

– partner wydarzenia. Wybór wykonawców został dokonany zgodnie  

z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym  

w Gnieźnie. 

nazwa zadania 
Realizacja zadań w zakresie upamiętnienia ważnych rocznic 

państwowych 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania: 

 w dniu 28 maja w Strzyżewie Paczkowym zorganizowano Powiatowe 

Obchody Dnia Strażaka. Stanowił on okazję do uhonorowania  

i podziękowania członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

powiatu za ich całoroczną, dobrowolną służbę na rzecz lokalnej 

społeczności. Tradycyjnie uroczystości rozpoczął przemarsz 

pododdziałów i pocztów sztandarowych, po którym odbyła się Msza 

św. polowa. Następnie odbył się apel i wręczenie awansów, nagród 

i wyróżnień. Po uroczystym apelu nastąpiło biesiadowanie  

z tradycyjną strażacką grochówką, będące okazją do integrowania 

się całej braci strażackiej, zarówno tej zawodowej, jak  

i ochotniczej. Całe przedsięwzięcie uświetniły występy orkiestry 

dętej powiatu gnieźnieńskiego. W związku z realizacją zadania 

poniesiono koszty wykonania okolicznościowego banera. 

 w dniach 10 - 11 czerwca 2016 r. na Rynku w Gnieźnie 

zorganizowano uroczystości z okazji składania przysięgi wojskowej 

przez żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w roku 2016 

144 

 

Rezerwowych 33. Bazy Lotnictwa Transportowego. W dniu  

10 czerwca o godzinie 10.00 odbyła się Msza św., natomiast 11 

czerwca o godzinie 12.00 - uroczysty apel z okazji złożenia 

przysięgi. Uroczystości te, organizowane przez 33. Bazę Lotnictwa 

Transportowego i gnieźnieńskie Starostwo, doskonale wpisały się  

w obchody rocznicy chrztu Polski. Realizacja zadania obejmowała 

opłatę za usługę gastronomiczną dla gości zaproszonych na 

uroczystość oraz opłatę za umieszczenie na słupach ogłoszeniowych 

plakatów informacyjnych dotyczących przysięgi, 

 w dniu 30 września 2016 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku 

zmodernizowanego i w części nowo powstałego budynku Komendy 

Powiatowej Policji w Gnieźnie. Uroczystość poprzedziła Msza św.  

w Katedrze Gnieźnieńskiej koncelebrowana przez Prymasa Polski 

abp. Wojciecha Polaka oraz przemarsz ulicami miasta do siedziby 

komendy kompanii honorowej i orkiestry wraz z zaproszonymi 

gośćmi. Prace modernizacyjne komendy polegały na kompleksowym 

remoncie starego budynku oraz dobudowaniu nowego do już 

istniejącego pięciokondygnacyjnego gmachu. Komenda została 

wyposażona w nowy sprzęt teleinformatyczny, a także w windę  

z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Powstała 

czterostanowiskowa strzelnica, nowe pomieszczenia garażowe, 

kojce dla psów służbowych. Podczas kilkumiesięcznego remontu 

istniejącego budynku zostały wykonane prace termo-

modernizacyjne budynku. Pojawiły się także nowe elementy 

identyfikacji wizualnej, w tym logo i tablice informacyjne. 

Realizacja zadania obejmowała zapłatę za usługę gastronomiczną 

dla zaproszonych gości. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

E. J. P. HOTELE Sp. z o.o. S.K. ZPCH oddział Gniezno, Spółdzielnia 

Dozór z Gniezna, Elpos z siedzibą w Gnieźnie - podmioty, którym 

zlecono wykonanie usług. Wybór wykonawców został dokonany zgodnie  

z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym  

w Gnieźnie. 

 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba obchodzonych jubileuszy szt. 1 

liczba zorganizowanych ważnych wydarzeń  

o charakterze promocyjnym i wizerunkowym 
szt. 14 

liczba osób uczestniczących w wydarzeniach 

promocyjnych i wizerunkowych organizowanych 

w związku z obchodzonymi jubileuszami 

osoby 209.544 

rezultatu 

liczba osób przyjezdnych na ważne wydarzenia 

o charakterze promocyjnym i wizerunkowym 
szt. b. d.  

przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d.  
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4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik: liczba obchodzonych jubileuszy obejmuje: 1050 – tą rocznicę Chrztu Polski.  

Wskaźnik: liczba zorganizowanych ważnych wydarzeń o charakterze promocyjnym i wizerunkowym 

obejmuje wydarzenia organizowane w ramach wydarzeń kulturalnych związanych z 1050. Rocznicą 

Chrztu Polski: (1) Ogólnopolską kampanię adresowaną do dzieci i młodzieży, (2) VII Festiwal 

Wyobraźni Feta na cześć Mieszka, (3) cykl koncertów dla dzieci w wykonaniu Filharmonii Pomysłów, 

(4) dzień dziecka w Centrum Kultury „Scena to dziwna”, (5) projekcja filmu „Gniezno1966. 

Tysiąclecie w sercu Prymasa” w Centrum Kultury „Scena to dziwna”, (6) kreatywne wakacje  

w Centrum Kultury „Scena to dziwna”, (7) kampanię promocyjną „Gniezno. Ostrów Lednicki. 

Chrzcielnica Polski.”, (8) X Zjazd Gnieźnieński, (9) Wielki Zlot Słowian, (10) opracowanie i wydruk 

monografii „Dzieje Gniezna – pierwszej stolicy Polski”, (11) wsparcie organizacji Światowych Dni 

Młodzieży, (12) uroczystości z okazji składania przysięgi wojskowej przez żołnierzy służby 

przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych 33. Bazy Lotnictwa Transportowego,  

(13) uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanego i w części nowo powstałego budynku Komendy 

Powiatowej Policji w Gnieźnie, (14) Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.  

Wskaźnik: liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych i wizerunkowych 

organizowanych w związku z obchodzonymi jubileuszami obejmuje: (1) 37.514 odbiorców 

ogólnopolskiej kampanii  do dzieci i młodzieży, (2) 4.000 uczestników VII Festiwalu Wyobraźni,  

(3)  830 osób - uczestników pozostałych imprez organizowanych przez Centrum Kultury Scena to 

dziwna w ramach 1050 – tej rocznicy Chrztu Polski, (4) 160.000 odbiorców kampanii Gniezno. 

Ostrów Lednicki. Chrzcielnica Polski, (5) 600 uczestników X Zjazdu Gnieźnieńskiego, (6) 5.000 

uczestników Wielkiego Zlotu Słowian, (7) 1.000 uczestników Dni Diecezjalnych w Gnieźnie  

w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, (8) 400 uczestników przysięgi wojskowej 

przez żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych 33. Bazy Lotnictwa 

Transportowego, (9) 100 uczestników otwarcia Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, (10) 100 

uczestników obchodów Powiatowego Dnia Strażaka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

III/2/a 

 

nazwa projektu 

Promocja powiatu poprzez reklamę typu ATL i BTL 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przedsięwzięcia typu ATL i BTL Dyrektor KSTP 

Składka członkowska do WOT Dyrektor KSTP 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Przedsięwzięcia typu ATL i BTL 124.891 

Składka członkowska do WOT 12.609 

razem 137.500 

 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przedsięwzięcia typu  

ATL i BTL 
119.858,28 119.858,28 - - 

Składka członkowska do WOT 12.608,80 12.608,80 - - 

razem 132.467,08 132.467,08  - 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest wykreowanie wyobrażenia na temat powiatu jako miejsca, gdzie można 

spędzić kilka dni. Aby to osiągnąć konieczna jest szersza promocja nie tylko walorów kulturowych 

powiatu, ale również rekreacyjnych i wypoczynkowych. Temu służyć może: masowa produkcja 

materiałów promocyjnych dystrybuowanych poza powiatem, promocja internetowa (na własnej 

stronie turystycznej, za pośrednictwem innych portali, w tym również branżowych, w mediach 

społecznościowych), obecność w środkach masowego przekazu (poprzez: płatną reklamę, 

wydarzenia o charakterze PR oraz emisję filmów i spotów reklamowych), udział w targach 

turystycznych oraz wykorzystanie innych kanałów dystrybucji zmieniających się wprost 

proporcjonalnie do postępu technologicznego. Projekt zakłada szeroko rozumianą promocję 

powiatu - poprzez reklamę ATL (publiczną i masową) oraz BTL (niekonwencjonalną). 

 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Przedsięwzięcia typu ATL i BTL 

opis zadania 

W związku z realizacją projektu, w roku 2016 zlecono m. in.: dodruk 

folderów promocyjnych z serii „Tu powstała Polska”, przygotowanie  

i wykonanie: przewodnika pt.: „13 pomysłów na Gniezno i okolice”, 

mapy turystycznej Powiatu Gnieźnieńskiego, plakatów z serii „Kultura 

Piastów dla dzieci” oraz ścianek i banerów promocyjnych, opracowanie 

i druk materiałów wizerunkowych (m. in.: kalendarzy, zaproszeń, 

kartek), zakup publikacji promujących powiat gnieźnieński (m. in.: 

książki pt. „Skarb dziedzica”) czy wykonanie niezbędnych prac 

graficznych i projektów reklam. Ponadto, w dniach 12-14.02.2016r., 

uczestniczono w targach turystycznych Tour Salon i Boatex w Poznaniu. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Libro z siedzibą w Poznaniu, Paw Druk z siedzibą w Poznaniu, 

Kultour.pl z siedzibą w Poznaniu, Top Novum z siedzibą w Poznaniu, 

Basco z siedzibą w Łodzi, Copypoint z siedzibą w Gnieźnie, Plinta  

z siedzibą w Gnieźnie, Jarosław Gryguć, Artur Mrożek, Wielkopolska 

Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu – wykonawcy, których 

wybór został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień  

w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 

nazwa zadania Składka członkowska do WOT 

opis zadania 

Powiat Gnieźnieński od 1 stycznia 2008 roku jest członkiem 

Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (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, branży turystycznej i stowarzyszeń działających  

w turystyce i kulturze. Zgodnie z zasadami opłacania składek  

w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, dla samorządów 

terytorialnych (uchwała nr 3 Walnego Zebrania WOT z dnia 14 stycznia 

2005r.) wynosi ona 10 gr. od mieszkańca. Siedziba WOT mieści się  

w Poznaniu, a zadaniem stowarzyszenia jest dbanie o rozwój turystyki 

w Wielkopolsce, lobbowanie na rzecz turystyki, m. in. poprzez 

współpracę z samorządem wojewódzkim i z Polską 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. Od maja 2011r. przedstawiciel Powiatu 

Gnieźnieńskiego jest członkiem zarządu WOT. 

W roku 2016 działalność Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej objęła 

m. in.: [1] promocję Szlaku Piastowskiego (poprzez: realizację 

projektu pn. Oznakowanie Szlaku Piastowskiego – etap I, polegającego 

na oznakowaniu szlaku znakami drogowymi typu E22a (gałąź Lubiń  

- Trzemeszno), realizację projektu pn. Kompleksowa kampania 

promocyjna 1050. rocznicy Chrztu Polski finansowanego ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizację projektu pn. Rozwój 

kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa 

wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski, dofinansowanego z WRPO;  

[2] promocja dziedzictwa kulinarnego i twórczości tradycyjnej 

Wielkopolski, [3] działalność promocyjną (zorganizowano promocję na 

następujących zagranicznych targach turystycznych: BOAT SHOW  

w Amsterdamie (Holandia), Targi Turystyczne BOOT Dusseldorfie 

(Niemcy), BOOT&FUN w Berlinie (Niemcy); zorganizowano promocję na 

następujących targach turystycznych w kraju: w Katowicach, „Wiatr  

i Woda” w Warszawie, Tour-Salon oraz BOATEX w Poznaniu, Viva 

Seniorzy w Poznaniu); [4] działalność wydawniczą (opracowanie i druk 

ofert dla Wielkiej Pętli Wielkopolski w wersji angielskiej, niemieckiej  

i polskiej, druk folderu „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, dodruk 

wydawnictw: „Turystyka aktywna” i „Katalog atrakcji turystycznych”, 

aktualizacja i druk „Słownika wodniackiego”); [5] informację 

turystyczną (prowadzono: [a] stałą współpracę z Wydawnictwem 

Miejskim Poznania w zakresie świadczenia usług informacji 

turystycznej o Wielkopolsce przez Centrum Informacji Miejskiej  
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w Poznaniu, [b] stałą współpracę z certyfikowanymi punktami IT 

(wysyłka materiałów promocyjnych), [c] certyfikację punktów 

informacji turystycznej w Wielkopolsce, w tym w Gnieźnie);  

[6] aktualizację stron internetowych ([a] www.wot.org.pl, [b] profil na 

Facebook’u, [c] www.wielkopolska.travel, [d] www.wielka-petla.pl); 

[7] konferencje prasowe i działalność public relations  

([a] zorganizowano etap regionalny Konkursu na Najlepszy Produkt 

Turystyczny Certyfikat POT 2015 oraz uroczystą galę wręczenia 

nominacji i dyplomów z udziałem dziennikarzy, [b] organizowano 

wizyty studyjne dla środowisk turystycznych z rynku krajowego i rynku 

zagranicznego (m.in. z Indii)); [8] wdrażanie programu promocji 

turystycznej województwa wielkopolskiego w Internecie, m. in.  

poprzez opracowanie koncepcji nowego portalu internetowego, wraz 

ze wstępnymi założeniami technicznymi, wstępną mapą strony  

i planowanym zakresem tematycznym; [9] realizację projektu „System 

Informacji Turystycznej w Wielkopolsce”.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu  

– stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest członkiem. 

 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba przedsięwzięć reklamowych zarówno  

o charakterze ATL, jak i BTL 
szt. 2 

liczba osób, do których dotarła reklama 

powiatu poprzez nośniki internetowe – strony 

www, portale, media społecznosciowe 

osoby 1.506 500 

liczba wyprodukowanych materiałów 

promocyjnych powiatu (foldery, filmy, muzyka, 

ulotki, mapki, książki, gadżety itp.)  

szt. 41.862 

liczba imprez o charakterze targowym  

i wystawienniczym, w których uczestniczył 

powiat 

szt. 2 

liczba osób, do których dotarła reklama 

powiatu – outdoor, telewizja, radio  
osoby b. d. 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego   
% b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba przedsięwzięć reklamowych zarówno o charakterze ATL, jak i BTL 

obejmuje: [1] wydruk publikacji promocyjnych, [2] inne działania wizerunkowe. 

Wskaźnik produktu: liczba osób, do których dotarła reklama powiatu poprzez nośniki internetowe  

– strony www, portale, media społecznościowe obejmuje stronę: www.powiat-gniezno.pl 

(1.469.062), www.tupowstalapolska.pl (36.938), fanpage powiatu na Facebooku (500). 

Wskaźniki produktu: liczba imprez o charakterze targowym i wystawienniczym, w których 

uczestniczył powiat poprzez swoich przedstawicieli obejmuje targi Tour Salon i BOATEX. 
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numer projektu  

III/2/b 

 

nazwa projektu 

Rozwój i promocja innych ponadregionalnych szlaków turystycznych przebiegających przez 

teren powiatu oraz szlaków powiatowych 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Konserwacja i monitoring szlaków powiatowych Dyrektor KSTP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Konserwacja i monitoring szlaków powiatowych 22.364 

razem 22.364 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Konserwacja i monitoring 

szlaków powiatowych 
22.363,87 22.363,87 - - 

razem 22.363,87 22.363,87  - 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Przez teren powiatu przebiega (oprócz Szlaku Piastowskiego) Szlak św. Jakuba. Ponadto, na terenie 

powiatu, w okresie 2010 – 2011, zostały stworzone i oznakowane następujące szlaki turystyczne: 

mitów i legend, architektury drewnianej, pałaców i dworów. Wszystkie ww. szlaki powstały  

z inicjatywy i ze środków finansowych samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Trwałość projektu 

unijnego zakończyła się w roku 2015 (w ramach którego wydano środki na oznakowanie szlaków 

turystycznych), jednak gospodarskie podejście do zarządzania powstałymi szlakami wymaga stałej 

dbałości o ich infrastrukturę. Każdego roku w ramach niniejszego projektu przeprowadzany jest 

audyt wszystkich szlaków i ustalana jest lista koniecznych napraw czy też renowacji obiektów 

architektonicznych szlaków. Nie wyklucza się utworzenia jeszcze innych szlaków, np. kulinarnego. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Konserwacja i monitoring szlaków powiatowych 

opis zadania 

W roku 2016 w ramach zadania:  

 w Kłecku wyremontowano tablicę wielkoformatową, 

 na szlaku architektury drewnianej oraz na szlaku mitów i legend 

dokonano niezbędnych napraw wiat i siedzisk (lokalizacja: 

Niewolno, Modliszewo, Gorzuchowo, Turostowo, Miaty, Małachowo 

Złych Miejsc, Waliszewo).  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Graf Plast z siedzibą w Gnieźnie – remont tablicy w Kłecku; [2] 

Siege Studio z siedzibą w Gruszczynie - naprawa wiat i siedzisk. Wybór 

wykonawców został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania 

zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba audytowanych szlaków turystycznych na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego  
szt. 4 

długość audytowanych szlaków turystycznych 

na terenie powiatu gnieźnieńskiego 
km 513 

liczba szlaków turystycznych na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego objętych działaniami 

naprawczymi, renowacją   

szt. 2 

liczba przeprowadzonych działań naprawczych, 

renowacyjnych 
szt. 9 

liczba nowoutworzonych szlaków szt. 0 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba audytowanych szlaków turystycznych na terenie powiatu gnieźnieńskiego 

obejmuje: [1] szlak architektury drewnianej, [2] szlak pałaców i dworów, [3] szlak mitów i legend, 

[4] drogę św. Jakuba.  
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numer projektu  

III/2/c 

 

nazwa projektu 

Rozwój i promocja turystyki aktywnej na terenie powiatu 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Monitoring i konserwacja szlaków rowerowych powiatu gnieźnieńskiego Dyrektor KSTP 

Opracowanie dokumentacji technicznej pod nowy szlak rowerowy Dyrektor KSTP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Monitoring i konserwacja szlaków rowerowych powiatu gnieźnieńskiego 3.689 

Opracowanie dokumentacji technicznej pod nowy szlak rowerowy 3.690 

razem 7.379 

 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Monitoring i konserwacja 

szlaków rowerowych powiatu 

gnieźnieńskiego 

3.688,77 3.688,77 - - 

Opracowanie dokumentacji 

technicznej pod nowy szlak 

rowerowy 

3.690,00 3.690,00 - - 

razem 7.378,77 7.378,77  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Przez teren powiatu przebiega Piastowski Trakt Rowerowy - wielkopolski szlak rowerowy 

zarządzany przez samorząd województwa. Ponadto, w latach 2010 - 2013 został przez Powiat 

Gnieźnieński zaprojektowany i stworzony system szlaków rowerowych w powiecie gnieźnieńskim. 

Jest wysoce pożądane, aby systematycznie sprawdzać jakość nowoutworzonych szlaków. Każdego 

roku, w ramach niniejszego projektu, jest przeprowadzany audyt powiatowych szlaków rowerowych 

i jest ustalana lista koniecznych napraw, czy też renowacji tabliczek i oznaczenia malowanego.  

W przyszłości planuje się również rozwój szlaków wodnych na terenie powiatu – na Wełnie i Małej 

Wełnie. Nie wyklucza się także działań mających na celu promocję i rozwój innych odmian 

turystyki aktywnej na terenie powiatu. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Monitoring i konserwacja szlaków rowerowych powiatu 

gnieźnieńskiego 

opis zadania 

W roku 2016, w wyniku zniszczeń spowodowanych upływem czasu jak  

i warunkami atmosferycznymi, poddano konserwacji poszczególne 

części wszystkich pięciu szlaków rowerowych powiatu gnieźnieńskiego.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Ludwik – Tur z siedzibą w Poznaniu – wykonawca, którego wybór został 

dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie. 

nazwa zadania Opracowanie dokumentacji technicznej pod nowy szlak rowerowy 

opis zadania 

W związku z rozwojem turystyki rowerowej w powiecie gnieźnieńskim, 

przygotowano dokumentację dla nowo projektowanego szlaku 

rowerowego w kolorze czarnym w kierunku Niechanowa i Witkowa.     

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Ludwik – Tur z siedzibą w Poznaniu – wykonawca, którego wybór został 

dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba audytowanych szlaków rowerowych na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego  
szt. 5 

długość audytowanych szlaków rowerowych na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego  
km 290 

liczba szlaków rowerowych na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego objętych działaniami 

naprawczymi, renowacją 

szt. 5 

liczba przeprowadzonych działań naprawczych 

renowacyjnych 
szt. 5 

liczba działań promocyjnych mających na celu 

rozwój turystyki aktywnej na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego 

szt. 0 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do poprzedniego   
% b. d.  

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba szlaków rowerowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego objętych 

działaniami naprawczymi, obejmuje szlaki: zielony, czerwony, niebieski, szary, żółty.  

W przypadku wskaźnika produktu: liczba przeprowadzonych działań naprawczych, renowacyjnych 

podano liczbę szlaków objętych działaniami naprawczymi (liczba odnowionych znaków, tabliczek 

itp. jest trudna do określenia ze względu na specyfikę zadania). 
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numer projektu  

III/2/d 

 

nazwa projektu 

Rozwój i promocja turystyki kolejowej w Powiecie Gnieźnieńskim 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Bieżące utrzymanie GKW Dyrektor PZGKKiN 

Naprawy torowiska na odcinku Gniezno-Niechanowo oraz naprawy 

 i remonty budynków stacji GKW w Gnieźnie  
Dyrektor PZGKKiN 

Funkcjonowanie GKW Dyrektor KSTP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Bieżące utrzymanie GKW 73.000 

Naprawa torowiska na odcinku Gniezno-Niechanowo oraz naprawy  

i remonty budynków stacji GKW w Gnieźnie 
0 

Funkcjonowanie GKW 242.000 

razem 315.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Bieżące utrzymanie GKW  48.567,60 48.567,60 - - 

Naprawa torowiska na odcinku 

Gniezno-Niechanowo oraz 

naprawy i remont budynków 

stacji Gniezno-Niechanowo 

68.855,40 0,00 
dotacja  

z UMWW 
68.855,40 

Funkcjonowanie GKW 990,15 990,15 - - 

razem 118.413,15 49.557,75  68.855,40 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Turystyka kolejowa była dotychczas jednym z czterech wiodących produktów turystycznych  

w Wielkopolsce. Powiat jest właścicielem Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej obejmującej linię  

o długości 38 km pomiędzy Gnieznem a Anastazewem. Obecnie konieczna jest jednak rewitalizacja 

GKW, zarówno pod względem infrastrukturalnym, taborowym, jak i organizacyjnym. Projekt ma na 

celu poprawę atrakcyjności kolei oraz przygotowanie jej do ponownego uruchomienia. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Bieżące utrzymanie GKW 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania: 

 naprawiono instalację centralnego ogrzewania, 

 zabezpieczono otwory okienne, 

 przeprowadzono przegląd gazowy roczny i przegląd kominów oraz 

przegląd okresowy kolei wąskotorowej, 

 poniesiono wydatki związane z: zakupem mediów (energia 

elektryczna, woda, ścieki), monitoringiem, ubezpieczeniem mienia, 

podatkiem od nieruchomości, opłatą za gospodarowanie odpadami. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania 
Naprawy torowiska na odcinku Gniezno-Niechanowo oraz naprawy  

i remonty budynków stacji GKW w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania przeprowadzono naprawę torowiska na 

odcinku: Gniezno-Niechanowo oraz naprawę dachów na budynkach 

kolei wąskotorowej i kasy biletowej  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego  

nazwa zadania Funkcjonowanie GKW 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania opłacono transport wagonu Kddxz do 

SOSW nr 2 w Gnieźnie celem dokonania niezbędnych prac 

remontowych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

długość wyremontowanego torowiska GKW km 0,320 

liczba dokonanych napraw, remontów taboru 

GKW 
szt. 0 

liczba zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie 

budowy/rozbudowy oferty turystyki kolejowej 
szt. 0 

liczba osób korzystających z oferty turystyki 

kolejowej 
osoby 0 
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wysokość pozyskanych środków zewnętrznych 

na rewitalizację GKW 
zł 70.000 

rezultatu 
przyrost/spadek liczby turystów w danym roku   

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa nie została uruchomiona ze względu na brak warunków 

technicznych koniecznych do bezpiecznego wykonywania przewozów (zły stan linii kolejowej oraz 

taboru). Dokonano torowych prac ziemnych na odcinku 320m w obrębie stacji Gniezno 

Wąskotorowe. Dokonano szeregu napraw na obiektach (dachy, orynnowanie), a także 

przetransportowano wagon towarowy do remontu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

III/2/e 

 

nazwa projektu 

Zintegrowany system informacji turystycznej - kluczowy instrument profesjonalnej obsługi 

ruchu turystycznego 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji 

Turystycznej 
Dyrektor KSTP 

Realizacja projektu pn. przewodnik dla grupy wycieczkowej za darmo Dyrektor KSTP 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji 

Turystycznej 
50.000 

Realizacja projektu pn. przewodnik dla grupy wycieczkowej za darmo 931 

razem 50.931 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Dofinansowanie prowadzenia 

Powiatowego Centrum 

Informacji Turystycznej 

50.000,00 50.000,00 - - 

Realizacja projektu pn. 

przewodnik dla grupy 

wycieczkowej za darmo 

931,00 931,00 - - 

razem 50.931,00 50.931,00  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest skuteczna i właściwa obsługa turystów przebywających na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego. Pod pojęciem zintegrowany system informacji turystycznej należy rozumieć 

klasyczną informację turystyczną prowadzoną w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, 

punkty stałe i sezonowe IT adresowane do osób poszukujących informacji turystycznej, statyczne 

urządzenia informacji turystycznej (tablice, tabliczki informacyjne, infokioski, mobilne punkty IT, 

itp.) Pod pojęciem zintegrowanego systemu informacji turystycznej rozumieć należy również 

broszury czy informatory z szybko zmieniającymi się danymi dotyczącymi danego sezonu 

turystycznego. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji 

Turystycznej 

opis zadania 

Zadanie zostało zlecone Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski, 

której oferta została wyłoniona na podstawie otwartego konkursu ofert 

Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w roku 2016 pn. „Powiatowe Centrum Informacji 

Turystycznej”. Umowa pomiędzy OT Szlak Piastowski a Powiatem 

Gnieźnieńskim została zawarta w dniu 4 stycznia 2016 roku i określała 

termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. 

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej zajmuje się obsługą 

turystów odwiedzających powiat gnieźnieński, a także promocją 

turystyczną regionu. Zadanie jest realizowane na bazie zasobu 

kadrowo-rzeczowego Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej  

z siedzibą przy ulicy Rynek 14 w Gnieźnie. Oprócz bieżącej obsługi 

ruchu turystycznego – turystów indywidualnych i grupowych z kraju  

i zza granicy (osobiście oraz poprzez wszystkie inne nośniki 

komunikacyjne) zadanie jest realizowane także poprzez: 

 obsługę zainteresowanych osób z terenu powiatu gnieźnieńskiego, 

 udzielanie fachowych porad w dziedzinie turystyki regionalnej  

i ogólnopolskiej, 

 redagowanie materiałów o treści turystycznej na zlecenie 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Wydziału Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji, 

 zbieranie i przetwarzanie danych turystycznych oraz prowadzenie 
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statystyki dotyczącej obsługi ruchu turystycznego w powiecie 

gnieźnieńskim, 

 sprzedaż wszelkiego rodzaju materiałów informacyjno  

- turystycznych, takich jak: mapy, foldery, informatory, 

przewodniki, itp., 

 obsługę stanowisk targowych na różnego typu wystawach i targach 

turystycznych, na których obecny jest Powiat Gnieźnieński, 

 promocję powiatu podczas wszelkich imprez powiatowych  

i regionalnych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski z siedzibą w Gnieźnie  

– podmiot, z którym w dniu 04.01.2016r. zawarto umowę dotacji  

nr 16/W/KSTP/2016, na powierzenie realizacji zadania publicznego  

w roku 2016 pn. „Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej”, 

wyłoniony na podstawie otwartego konkursu ofert. 

nazwa zadania 
Realizacja projektu pn. przewodnik dla grupy wycieczkowej za 

darmo 

opis zadania 

Zadanie zostało zlecone Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski, 

której oferta została wyłoniona na podstawie otwartego konkursu ofert 

Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w roku 2016 pn. „Przewodnik dla grupy wycieczkowej za 

darmo”. Umowa pomiędzy OT Szlak Piastowski a Powiatem 

Gnieźnieńskim została zawarta w dniu 4 stycznia 2016 roku i określała 

termin realizacji zadania: od 01 kwietnia 2016r. do 30 września 2016r. 

Projekt ma na celu zwiększenie liczby odwiedzających Powiat 

Gnieźnieński. Jego realizacja przewidywała zapewnienie darmowej 

usługi przewodnickiej dla grup odwiedzających powiat gnieźnieński, 

przy spełnieniu następujących warunków: [1] wielkość grupy: minimum 

40 osób; [2] minimum 1 nocleg grupy w wybranym: hotelu, schronisku, 

gospodarstwie turystycznym na terenie powiatu gnieźnieńskiego 

potwierdzony fakturą, [3] minimum 2 posiłki grupy w wybranym lokalu 

gastronomicznym na terenie powiatu gnieźnieńskiego potwierdzone 

fakturą, [4] minimum 2 atrakcje turystyczne (zabytki, centra rekreacji, 

instytucje kultury itp.) z jakich skorzystała grupa na ternie powiatu 

gnieźnieńskiego potwierdzone fakturą. Z programu skorzystały 3 grupy 

z: Tarnowskich Gór, Dębicy i Krakowa. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Niewielka liczba grup, które skorzystały z programu wynika  

z trudności spełnienia warunku nr 1: wielkość grupy – minimum 40 

osób. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski z siedzibą w Gnieźnie  

– podmiot, z którym w dniu 04.01.2016r. zawarto umowę dotacji  

nr 16/W/KSTP/2016, na powierzenie realizacji zadania publicznego  

w roku 2016 pn. „Przewodnik dla grupy wycieczkowej za darmo”, 

wyłoniony na podstawie otwartego konkursu ofert. 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba turystów indywidualnych obsłużonych  

w Powiatowym Centrum Informacji 

Turystycznej   

osoby  10.971 

liczba wycieczek obsłużonych w Powiatowym 

Centrum Informacji Turystycznej   
szt.  569 

liczba krajów pochodzenia turystów 
obsłużonych w Powiatowym Centrum Informacji 
Turystycznej   

szt. 22 

liczba nośników IT, sfinansowanych  
i utrzymywanych w ramach projektu  

szt. 0 

liczba wydanych broszur i informatorów 
turystycznych  

szt. 20.000 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% 66,5 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba krajów pochodzenia turystów obsłużonych w Powiatowym Centrum 

Informacji Turystycznej obejmuje następujące kraje: Niemcy, Belgia, Szwecja, Rosja, Ukraina, 

Włochy, USA, Kanada, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Holandia, Nowa Zelandia, Hiszpania, 

Litwa, Tajlandia, RPA, Chiny, Japonia, Białoruś, Chorwacja, Australia. 

Wskaźnik liczba wydanych broszur i informatorów turystycznych obejmuje informatory przekazane 

do biura PCIT przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. 

Wskaźnik rezultatu: przyrost liczby turystów w stosunku do roku poprzedniego - suma obsłużonych 

turystów, zarówno indywidualnych jak i grupowych, w roku 2015 - 23.664 osób, a w roku 2016  

– 39.421 osób (dane dotyczą tylko osób, które odwiedzały lub korzystały z usług PCIT). 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

III/3/b 

 

nazwa projektu 

Szlak Piastowski - rozwój i promocja szlaku, kluczowego produktu turystycznego powiatu 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Bieżąca praca Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego Dyrektor KSTP 

Członkostwo w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski  

w Wielkopolsce 
Dyrektor KSTP 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2016 

 nazwa zadania planowana kwota [zł] 

Bieżąca praca Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego 2.000 

Członkostwo w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski  

w Wielkopolsce 
13.881 

razem 15.881 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2016 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Bieżąca praca Rady 

Programowo-Naukowej  

ds. Szlaku Piastowskiego 

2.000,00 2.000,00 - - 

Członkostwo  

w stowarzyszeniu Klaster 

Turystyczny „Szlak 

Piastowski w Wielkopolsce 

13.880,00 13.880,00 - - 

razem 15.880,00 15.880,00  - 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Szlak Piastowski od roku 2011 przechodzi przeobrażenia, które zostały zapoczątkowane 

powołaniem, przez marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego, Rady 

Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego. Inicjatorem zmian był Powiat Gnieźnieński,  

a Starosta Gnieźnieński jest Przewodniczącym Rady. W roku 2011 został przeprowadzony audyt 

historyczny, w roku 2012 audyt turystyczny szlaku. Celem projektu jest rozwój i promocja Szlaku 

Piastowskiego, którego dwie główne trasy przecinają się w Gnieźnie. W roku 2012 szlak otrzymał 

certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej jako Najlepszy Produkt Turystyczny. Pośrednim celem 

projektu jest zdobycie Złotego Certyfikatu POT dla Szlaku Piastowskiego. Docelowo Szlak 

Piastowski ma stać się magnesem przyciągającym turystów na teren powiatu gnieźnieńskiego  

i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce szlakiem kulturowym. Celem projektu jest również 

osiągnięcie pełnej koordynacji szlaku. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Bieżąca praca Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego 

opis zadania 

W roku 2016 w ramach projektu finansowano bieżącą pracę Rady 

Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, która obradowała 29 

listopada w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Na posiedzeniu 

omówiono m. in. temat zakwalifikowania obiektów na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego do obiektów Szlaku Piastowskiego 

– na podstawie dokonanego audytu; projekt realizowany przez 

Wielkopolską Organizacje Turystyczną oraz koordynację Szlaku 

Piastowskiego.  
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

-  

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Rada Programowo – Naukowa ds.. Szlaku Piastowskiego (ok. 30 

osobowe gremium powołane przez marszałków dwóch województw; [2] 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; [3] Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego; [4] Wielkopolska 

Organizacja Turystyczna; [5] Klaster Turystyczny Szlak Piastowski  

w Wielkopolsce; [6] usługi gastronomiczne – firma Leo Libra z siedzibą 

w Gnieźnie (wybór wykonawcy został dokonany zgodnie z regulaminem 

udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie). 

nazwa zadania 
Członkostwo w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak 

Piastowski w Wielkopolsce” 

opis zadania 

Jeszcze w roku 2015 podjęto działania mające na celu utworzenie, na 

bazie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o Polskiej 

Organizacji Turystycznej, stowarzyszenia pn. Klaster Turystyczny 

„Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. W dniu 15 stycznia 2016 roku  

w Gnieźnie odbyło się spotkanie założycielskie Klastra Turystycznego 

„Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Nowa organizacja turystyczna 

wyznacza nową jakość zarządzania szlakiem i jednocześnie jest 

pierwszą, w pełni kompleksową próbą skoordynowania wszelkich 

działań na szlaku. Klaster utworzyło 18 wielkopolskich samorządów 

leżących na terenie szlaku w Wielkopolsce: na odcinku gnieźnieńskim: 

Powiat Gnieźnieński, Miasto Gniezno, Gmina Trzemeszno, Gmina 

Łubowo, Gmina Kłecko; na odcinku poznańskim: Miasto Poznań, Gmina 

Pobiedziska; na odcinku wrzesińskim: Powiat Wrzesiński, Gmina 

Września, Gmina Pyzdry; na odcinku kościańskim: Powiat Kościański, 

Gmina Krzywiń; na odcinku średzkim: Powiat Średzki, Gmina 

Dominowo; na odcinku konińskim: Miasto Konin; na odcinku kaliskim: 

Miasto Kalisz; na odcinku wągrowieckim: Powiat Wągrowiecki, Gmina 

Wągrowiec. W dniu 5 kwietnia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski  

w Wielkopolsce” otrzymał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, i tym 

samym posiadł osobowość prawną. Zostały powołane również władze 

stowarzyszenia. Prezesem zarządu klastra została wybrana 

reprezentująca Powiat Gnieźnieński Agnieszka Rzempała  

– Chmielewska, Wiceprezesem jest reprezentujący Miasto Poznań Jan 

Mazurczak; Skarbnikiem – Agata Wierzejska – Holewska reprezentująca 

Miasto Kalisz. Członkami zarządu są również: Ilona Dębicka (Powiat 

Wrzesiński), Teresa Krysztofiak (Gmina Dominowo), Małgorzata Bejma 

(Gmina Wągrowiec), Andrzej Łącki (Miasto Konin) oraz Artur 

Krysztofiak (Gmina Pobiedziska). Komisję rewizyjną stowarzyszenia 

tworzą: Remigiusz Szymczak – Przewodniczący (Miasto Gniezno), Edyta 

Kubiak (Gmina Trzemeszno) oraz Joanna Andrzejak (Gmina Września). 

Zarówno członkowie zarządu, jak i komisji rewizyjnej klastra swoje 

funkcje pełnią społecznie. Od 6 czerwca 2016 klaster zatrudnia 

dyrektora biura – koordynatora szlaku na terenie województwa 

wielkopolskiego. Jest nim Przemysław Buryan. W ciągu roku do Klastra 

przystąpiło Miasto Wągrowiec, jako członek wspierający, oraz 

Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski. Od momentu 

zarejestrowania do końca roku 2016 działalność Klastra objęła m. in.: 

[1] organizację Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki  
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w dniu 30.09.2016r. (jako zadanie publiczne w ramach otwartego 

konkursu ofert, ogłoszonego przez UMWW na powierzenie zadania  

w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa - corocznie obchodzony 

Światowy Dzień Turystyki w Województwie Wielkopolskim gromadzi od 

120-150 przedstawicieli środowisk turystycznych z całego regionu. Jest 

to okazja do spotkania, jak również do bliższego poznania miejsca 

organizacji obchodów. Co roku organizatorom towarzyszy inne hasło 

przewodnie – w 2016 roku motywem wiodącym był  przebudowany 

Szlak Piastowski); [2] organizację pierwszej edycji Weekendu na Szlaku 

Piastowskim w dniach 30.09-02.10.2016r. (Weekend na Szlaku 

Piastowskim był realizowany jako zadanie publiczne w ramach 

otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez UMWW na wsparcie 

zadania w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa - w sumie Weekend na 

Szlaku Piastowski  objął następujące wydarzenia (dt. całego szlaku):  

3 dni atrakcji na obszarze dwóch województw, ponad 60 rodzajów 

wydarzeń w prawie 100 realizacjach, 28 zaangażowanych 

miejscowości, 33 zaangażowane obiekty, większość atrakcji bezpłatna, 

szacunkowa liczba odbiorców – 10.700 os.); [3] wdrażanie programu 

lojalnościowego pn. Karta Piasta; [4] uruchomienie aplikacji mobilnej 

Szlak Piastowski (dzięki współpracy barterowej z firmą QR TAG Szlak 

Piastowski, pozyskał aplikację mobilną na warunkach bezpłatnej 

licencji na 365 dni w zamian za promocję firmy wśród podmiotów 

związanych ze szlakiem); [5] działalność promocyjna w internecie 

(www.szlakpiastowski.pl, facebook, #zwiedzajszlakpiastowski); [6] 

współpracę z: koordynatorem szlaku z województwa kujawsko  

– pomorskiego, Wielkopolską Organizacją Turystyczną oraz Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu 

realizowanego przez WOT – Oznakowania Szlaku Piastowskiego – etap I 

– znaki typu E22a; [7] działalność w zakresie sponsoringu Szlaku 

Piastowskiego.  

Suma składek od wszystkich członków w roku 2016 przeznaczonych na 

promocję i koordynację Szlaku Piastowskiego wyniosła: 92.855 zł. 

Pozyskane przez Klaster środki w ramach dotacji to 60.000 zł (na 

Światowe Dni Turystyki - 20.000 zł,  na Weekend na Szlaku Piastowskim 

40.000 zł). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” z siedzibą  

w Gnieźnie – stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest 

członkiem. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2016 

produktu 

liczba zrealizowanych przedsięwzięć 

dotyczących Szlaku Piastowskiego 
szt. 6 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na promocję Szlaku 

Piastowskiego 

zł 13.880,00 
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wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na inwestycje na Szlaku 

Piastowskim 

zł 0 

rezultatu 

liczba otrzymanych nagród i wyróżnień dla 

Szlaku Piastowskiego 
szt. 0 

przyrost liczby turystów na Szlaku Piastowskim 

w danym roku w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d.  

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych przedsięwzięć dotyczących Szlaku Piastowskiego 

obejmuje: [1] posiedzenie Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, [2] zawiązanie się 

stowarzyszenia Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce, [3] organizację Wielkopolskich 

Obchodów Światowego Dnia Turystyki na Szlaku Piastowskim, [4] organizację I Weekendu na Szlaku 

Piastowskim, [5] wdrożenie programu lojalnościowego Karta Piasta, [6] uruchomienie aplikacji 

mobilnej Szlak Piastowski. 
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Załącznik nr 1 

 

II/3/i - Organizacja imprez sportowych propagujących wybrane dyscypliny sportowe 

 

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację 

 

lp. nazwa klubu nazwa zadania 
przyznana kwota 

dotacji (zł) 

1. Klub Sportowy Husarz Gniezno Cykliczne zawody sportowe w zapasach 1.000 

2. 
Towarzystwo Sportowe  

Basket Gniezno 

XIV Międzynarodowy turniej koszykówki 

Gniezno 2016 
5.000 

3. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Smecz” Gniezno 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu 

Gnieźnieńskiego Dziewczynek do lat 12-tu 

w Tenisie Ziemnym  

1.000 

4. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Smecz” Gniezno 

Turniej Rodzinny w tenisie ziemnym  

 „Bawmy się i grajmy razem” 
1.000 

5. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Smecz” Gniezno 

Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego  

w Tenisie Ziemnym Chłopców do lat 16-tu 
1.000 

6. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Lokator 

VIII Turniej o Drzwi Gnieźnieńskie  

w warcabach  stupolowych 
1.000 

7. 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej i Turystyki  

Chrobry Gniezno 

XVI Mistrzostwa Wielkopolski w Plażowej 

Piłce Nożnej 
1.000 

8. 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej i Turystyki  

Chrobry Gniezno 

XIV Edycja Powiatowego Cyklu Rozgrywek 

Tenisa Stołowego „Szukamy Młodych 

Talentów” 

1.000 

9. 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej i Turystyki  

Chrobry Gniezno 

XVI Edycja Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej 1.000 

10. 
Stowarzyszenie Młodych 

Wielkopolan 
XXVI Ogólnopolski Bieg Niechana 1.000 

11. 
Akademia Karate Tradycyjnego 

Samuraj Gniezno 

Puchar Wielkopolski w karate tradycyjnym 

– Gniezno 2016 
1.500 

12. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Błyskawica”  

XIII Ogólnopolski Wielkanocny Turniej 

Unihokeja o Puchar Starosty 

Gnieźnieńskiego 

1.500 

13. 
Gnieźnieńskie Stowarzyszenie 

Sportów Lotniczych 

Zawody motoparalotniowe, Zawody 

zdalnie sterowanych modeli latających, 

Zawody latawcowe 

1.500 

14. 
Uczniowski Klub Hokeistów 

Start 1954 Gniezno 

Memoriał im. Piotra Baniewicza  

w hokeju na trawie 
1.000 

15. 
Klub Sportowy  

„Stella” Gniezno 

Memoriał im. Mariana Grotowskiego 

juniorów w hokeju na trawie 
1.000 

16. 
Klub Sportowy  

„Stella” Gniezno 

V Ogólnopolski Memoriał im. Jarosława 

Maćkowiaka – Otwarte Mistrzostwa 

Gniezna w Tenisie Stołowym  

1.000 

17. 
Młodzieżowy Klub Pływacki 

Kontra Gniezno  
Cykl imprez pływackich  1.000 

18. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Tuzinek 

Ogólnopolski turniej piłki ręcznej dzieci 

Gniezno CUP 2016  
3.500 
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19. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Zdziechowa 
Turniej piłki nożnej "Zdziechowa Cup" 1.500 

20. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Tuzinek 

Ogólnopolski turniej piłki ręcznej  

Tuzinek CUP 2016 
1.500 

21. Miejski Klub Koszykówki  MKK Gniezno Cup – Majówka z Koszykówką 2.000 

22. 
Wielkopolskie Stowarzyszenie 

Społeczno – Kulturalne RAZEM 

Dzień Matki  

Turniej Rekreacyjno – Sportowy   
1.500 

23. 
Wielkopolskie Stowarzyszenie 

Społeczno – Kulturalne RAZEM 

Turniej Siatkówki Plażowej  

– Plaża Witkowo 
1.500 

24. 
Wielkopolskie Stowarzyszenie 

Społeczno – Kulturalne RAZEM 

Z orlika na halę – II Niepodległościowy 

Turniej w piłce nożnej halowej  

– Witkowo 2016 

2.000 

25. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Sokół” Gniezno 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu 

Gnieźnieńskiego w badmintonie 
2.000 

26. 
Klub Sportowy Szczypiorniak 

Gniezno  

II Turniej Piłki Ręcznej Szczypiorniak  

w Pierwszej Stolicy 
2.000 

27. 
Ludowy Klub Sportowy  

Chrobry Gniezno 

Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego  

w szachach klasycznych 
2.000 

28. 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

Gniezno 

Ogólnopolski turniej piłki ręcznej 

młodziczek Gniezno Cup 2016 
5.000 

29. Klub Sportowy MMA Witkowo Gala MMA SLUGFEST 8 3.500 

30. 
Gnieźnieńskie Stowarzyszenie 

Motorowe Start 

Międzynarodowy Turniej Żużlowy  

„Back in town”  
15.000 

31. 
Ludowy Klub Sportowy  

Chrobry Gniezno 

Ogólnopolski Turniej Szachowy  

„Tu powstała Polska” 
2.000 

32. 

Stowarzyszenie Szkolny 

Związek Sportowy Ziemi 

Gnieźnieńskiej 

Igrzyska młodzieży szkolnej szkół 
podstawowych i gimnazjalnych Miasta 

Gniezna i Powiatu w 2016r.  
(cykl imprez sportowych) 

6.000 

  razem 73.500 
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Załącznik nr 2 

 
II/3/k - Wsparcie działalności klubów sportowych 

 

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację 

 

lp. nazwa klubu nazwa zadania 
przyznana kwota 

dotacji (zł) 

Szkolenie dzieci  i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych 

biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2016 roku 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Delfin” Kłecko 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce koszykowej dziewcząt 
1.500 

2. Klub Sportowy Husarz Gniezno 
Szkolenie dzieci i młodzieży  

w zapasach 
1.000 

3. 
Gminny Ludowy Klub Sportowy 
Pelikan Niechanowo 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce nożnej 
4.000 

4. 
Klub Sportowy  

„Stella” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w hokeju na trawie 
5.000 

5. 
Klub Sportowy  

„Stella” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w tenisie stołowym 
3.000 

6. 
Uczniowski Klub Hokeistów Start 

1954 Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w hokeju na trawie 
9.000 

7. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Błyskawica 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w unihokeju 
2.000 

8. 
Uczniowski Klub Sportowy Smecz 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w tenisie ziemnym  
2.000 

9. 
Akademia Karate Tradycyjnego 

Samuraj Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w karate tradycyjnym 
1.500 

10. 
Uczniowski Klub Sportowy  

„Sokół” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w badmintonie 
3.000 

11. Uczniowski Klub Sportowy Lokator 
Szkolenie dzieci i młodzieży  

w warcabach 
1.000 

12. 
Towarzystwo Sportowe  

Basket Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce koszykowej dziewcząt 
5.000 

13. Miejski Klub Koszykówki 
Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce koszykowej chłopców 
8.000 

14. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Niechan” Niechanowo 

Szkolenie dzieci i młodzieży 

w tenisie stołowym 
1.500 

15. 
Gnieźnieński Klub Karate  

Do Yoshitaka Dojo 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w karate do shotokan 
1.000 

16. 
Miejski Klub Sportowy Mieszko 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce nożnej 
35.000 

17. Klub Karate INOCHI Gniezno  
Szkolenie dzieci i młodzieży  

w karate do shotokan 
1.000 

18. Uczniowski Klub Sportowy Master 
Szkolenie dzieci i młodzieży  

w jeździectwie 
2.000 

19. 
Klub Sportowy  

„Stella” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w boksie i kickboxingu 
2.500 

20. 
Uczniowski Klub Sportowy  

Tuzinek 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce ręcznej 
6.500 
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21. 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce ręcznej 
11.000 

22. 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w lekkoatletyce 
4.000 

23. 
Klub Sportowy Szczypiorniak 

Gniezno  

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce ręcznej chłopców 
1.500 

24. 
Ludowy Klub Sportowy  

Chrobry Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w szachach 
4.000 

25. 
Gnieźnieńskie Towarzystwo 

Triathlonowe Diament 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w pływaniu, triathlonie 
9.000 

 
 

 
razem 125.000 

Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej w 2016 roku 

1. 
Gminny Ludowy Klub Sportowy 

Pelikan Niechanowo 

Udział w rozgrywkach ligowych  

w piłce nożnej 
17.000 

2. 
Klub Sportowy  

„Stella” Gniezno 

Udział w rozgrywkach ligowych  

w tenisie stołowym 
8.500 

3. 
Klub Sportowy  

„Stella” Gniezno 

Udział w rozgrywkach ligowych  

w  hokeju na trawie 
10.500 

4. 
Uczniowski Klub Hokeistów Start 

1954 Gniezno 

Udział w rozgrywkach ligowych  

w  hokeju na trawie 
11.000 

5. Miejski Klub Koszykówki  
Udział w rozgrywkach ligowych  

w koszykówce mężczyzn 
16.500 

6. 
Miejski Klub Sportowy Mieszko 

Gniezno 

Udział w rozgrywkach ligowych 

w futsalu 
19.500 

7. 
Miejski Klub Sportowy Mieszko 

Gniezno 

Udział w rozgrywkach ligowych  

w  piłce nożnej 
15.000 

8. 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

Gniezno 

Udział w rozgrywkach ligowych  

w piłce ręcznej kobiet 
19.500 

9. 
Ludowy Klub Sportowy  

Chrobry Gniezno 

Udział w rozgrywkach ligowych  

w szachach  
2.500 

  razem 120.000 
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Załącznik nr 3 

 

II/7/d - Wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

 

Wykaz udzielonych dotacji na wydarzenia kulturalne 

 

lp. nazwa stowarzyszenia nazwa zadania 
przyznana kwota 

dotacji (zł) 

1. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

„Chrześcijańskie korzenie” – plener 

malarski i VI Mini Turniej Boccia 
800 

2. Polski Związek Niewidomych Jak żyło się 1000 lat temu? 1.500 

3. ZHP Hufiec Gniezno 

Ogólnopolska piesza pielgrzymka 

harcerzy do grobu Świętego Wojciecha 

„Spotkajmy się u źródeł” 

2.000 

4. 

Stowarzyszenie Artystyczno 

-Rehabilitacyjno 

-Terapeutyczne Promyk Dębnica 

III edycja warsztatów artystycznych  

w ramach obchodów 1050. rocznicy 

Chrztu Polski 

1.000 

5. 
Classic Gniezno Veteran 

Motorcycle Club Poland 

Rajd „Śladami Piastów” do Ostrowa 

Lednickiego w 1050. rocznicę Chrztu 

Polski 

2.000 

6. 
Gnieźnieńskie Stowarzyszenie 

Miłośników Kolei 
Dni Pary 4.000 

razem 11.300 

Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, 

krajowym lub międzynarodowym w 2016 roku 

1. 
Katolickie Stowarzyszenie Civitas 

Christiana 

Kampania edukacyjna „Akademia 

życia” 
1.000 

2. 
Stowarzyszenie Ziemia 

Gnieźnieńska 
Projekt edukacyjny „Zdarzyło się w…” 1.000 

3. 

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie 

Sportów Lotniczych im. Ludwika 

Szajdy 

Piknik motoparalotniowy - historia 

lotniska Gniezno-Nałęcz 
1.000 

4. 

Stowarzyszenie Rodzin  

i Osób Niepełnosprawnych 

„Razem” 

IV Wojewódzki Festiwal „Warsztat też 

zaśpiewa” 
1.000 

5. Stowarzyszenie „Gra Orkiestra” 

Organizacja warsztatów muzycznych  

i koncertu w centrum kultury  

w Witkowie” 

2.000 

6. 

Stowarzyszenie Promocji 

Dziedzictwa „Kasztelania 

Ostrowska” 

Floralia 2.000 

7. Fundacja „Nasza Wieś” 
„Wielkopolska – mniej znane miejsca 

kultury” 
1.000 

8. Stowarzyszenie „Ośla Ławka” Cykl Pikników Gnieźnieńskich 1.000 

  razem 10.000 

 


