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Wykaz projektów Planu Rozwoju Lokalnego: 
 

Nr projektu Tytuł projektu Realizacja 
w roku 2010  

Cel strategiczny I: Troska o rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Gnieźnieńskiego 
I1Aa/1 Budowa i modernizacja dróg  tak 
I1Ab/2 Remonty dróg  tak 
I2Aa/3 Informator dla osób poszukujących pracy  tak 
I2A/4 Wspieranie i inicjowanie tworzenia Klubów Pracy  tak 
I2Ba/5 Gnieźnieńskie Targi Pracy i Sezonowe Giełdy Pracy  tak 
I2Bb/6 Spotkania otwarte dla przedsiębiorców  tak 
I2Ca/7 Dotacje i refundacje dla przedsiębiorczych  tak 
I2Cb/8 Aktywizacja młodzieży i osób długotrwale bezrobotnych  tak 
I2Cc/9 Aktywizacja osób po 50. roku życia  tak 
I2Cd/10 Promocja przekwalifikowywania się  i ustawicznego 

kształcenia  
tak 

I2Ce/108 Centrum Aktywizacji Zawodowej  tak 
I2Da/11 Poprawa standardów obsługi osób bezrobotnych w PUP  tak 
I2Db/12 Łatwy dostęp do informacji  tak 
I2Dc/13 Zespół doradczy  tak 
I3Aa/14 Zwiększenie wydatków na pomoce naukowe  - 
I3Ab/15 Tworzenie i doposażenie laboratoriów szkolnych  - 
I3Ac/16 Zapewnienie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów  - 
I3Ad/17 Zagwarantowanie właściwej jakości kształcenia praktycznego  - 
I3Ae/112 Realizacja projektu „Z matematyką w przyszłość”  tak 
I3Ba/18 Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego  - 
I3Bb/19 Integracja środowiska akademickiego  - 
I3Bc/20 Wsparcie dla szkolnictwa wyższego  tak 
I4Aa/21 Termomodernizacja budynków oświatowych i opiekuńczo - 

wychowawczych  
- 

I4Ab/22 Remont pomieszczeń i budynków oświatowych oraz 
opiekuńczo - wychowawczych  

tak 

I4Ac/93 Modernizacja pomieszczeń i budynków oświatowych oraz 
opiekuńczo-  wychowawczych  

- 

I5Aa/23 Przygotowanie i udostępnienie internetowego informatora o 
imprezach kulturalnych i sportowych  

tak 

I5Ab/24 Wprowadzenie sms-owego systemu informowania o 
imprezach kulturalnych i sportowych  

- 

I5Ac/25 Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych  tak 
I5Ba/26 Modernizacja sprzętu wykorzystywanego do statutowej 

działalności Centrum Kultury „Scena to dziwna”  
tak 

I6Aa/27 Promocja właściwego zagospodarowania odpadów 
komunalnych  

tak 

I6Ab/28 Promocja budowania przydomowych oczyszczalni ścieków  - 
I6Ac/29 Propagowanie na terenach wiejskich odnawialnych źródeł 

energii  
tak 

I6Ad/30 Promocja ograniczania  emisji hałasu  tak 
I6Ca/31 Prowadzenie masowych edukacyjnych akcji 

proekologicznych dla dzieci i młodzieży  
tak 

I6Cb/32 Media w służbie ochrony środowiska – konkurs dla lokalnych 
mediów  

- 
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I6Da/33 Remont obiektów Jednostek Organizacyjnych Starostwa 
Powiatowego w zakresie termomodernizacji  

- 

I6Db/34 Termomodernizacja obiektów Jednostek Organizacyjnych 
Starostwa Powiatowego   

- 

I6Dc/35 Kontrola bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne  - 
Cel strategiczny II: Poprawa standardów życia mieszkańców wsi i miast 

II1Aa/36 Wspieranie niwelowania barier komunikacyjnych  tak 
II1Ba/37 Szkoły wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych  - 
II1Bb/38 Kultura na rzecz osób niepełnosprawnych  tak 
II2Aa/39 Wspieranie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposażenia 

powiatowych służb i podmiotów ratowniczych  
tak 

II2Ba/40 Centrum Powiadamiania Ratunkowego  - 
II2Bc/99 Monitoring zagrożeń na terenie powiatu  tak 
II2Bd/102 Promowanie służby patrolowej  tak 
II2Ca/41 Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej  tak 
II2Cb/42 Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i 

młodzieży  
tak 

II2Cc/103 Działania prewencyjne w ramach realizacji programu „Razem 
bezpieczniej”  

tak 

II3Aa/43 Wspieranie rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja  tak 
II3Ab/44 Wsparcie modernizacji i termomodernizacji obiektów ZOZ  - 
II3Ac/45 Wsparcie remontów obiektów ZOZ  - 
II3Ad/46 Wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposażenia ZOZ  - 
II3Ae/47 Wsparcie uruchomienia pracowni tomografii komputerowej  - 
II3Af/48 Wsparcie komputeryzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej  - 
II3Ba/49 Promocja świadomego rodzenia - Szkoła rodzenia  - 
II3Bb/50 Profilaktyka nowotworowa  tak 
II3Bc/51 Profilaktyka i leczenie chorób układu krążenia  - 
II3Bd/52 Profilaktyka zdrowego trybu życia  tak 
II3Be/53 Profilaktyka zdrowia psychicznego  - 
II3Bf/54 Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie 

nagłych zdarzeń losowych  
tak 

II3Bg/92 Wyrównywanie i niwelowanie barier w komunikowaniu się  - 
II3Bh/111 Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa  tak 
II4Aa/55 Aktywizacja seniorów  - 
II4Ab/56 Pośrednictwo pracy w ramach wolontariatu  - 
II4Ba/57 „Jesteśmy aktywni” – konkurs na najlepszą inicjatywę 

młodzieżową  
- 

II4Bb/58 Włączenie w rozwój współpracy partnerskiej mieszkańców 
Powiatu  

- 

II5Aa/59 Budowa i rozbudowa boisk i hal sportowych przy placówkach 
oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego  

- 

II6Aa/60 Organizacja turniejów i zawodów propagujących wybrane 
dyscypliny sportu  

tak 

II6Ab/61 Wspieranie działalności klubów sportowych  tak 
II7Aa/62 Lokalizacja i integracja Urzędu Starostwa z Jednostkami 

Organizacyjnymi  
tak 

II7Ab/63 Utworzenie biura obsługi interesanta i monitoring jakości 
usług publicznych  

- 

II7Ac/64 Rewitalizacja obiektów i terenów będących w gestii Powiatu  tak 
II7Ad/94 Remont urzędu Starostwa i jednostek organizacyjnych - 
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Starostwa Powiatowego  
II7Ae/95 Modernizacja urzędu Starostwa i jednostek organizacyjnych 

Starostwa Powiatowego  
- 

II7Af/106 Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Powiecie 
Gnieźnieńskim  

- 

II7Ba/65 Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością 
według normy PN-EN-ISO 9001:2001  

- 

Cel strategiczny III: Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej  
i rozwój turystyki 

III1Aa/66 Punkt konsultacyjny dla osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą  

- 

III1Ab/67 Informator dla osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą  

- 

III1Ac/68 Informator gospodarczy Powiatu Gnieźnieńskiego w formie 
portalu internetowego  

tak 

III1Ad/69 Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej  - 
III2Aa/70 „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”  - 
III2Ba/71 Wspieranie utworzenia Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej  - 
III2Bb/72 Organizacja Powiatowych Targów Przedsiębiorczości  - 
III2Bc/73 Powiatowy Turniej Wiedzy o Przedsiębiorczości   tak 
III3Ba/74 Wsparcie działań na rzecz rozwoju rolnictwa  tak 
III4Aa/75 Organizowanie imprez promujących atrakcje turystyczne 

Powiatu Gnieźnieńskiego Study Tour  
tak 

III4Ab/76 Wspieranie działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej - 
„Szlak Piastowski” oraz Wielkopolskiej Organizacji 
Turystycznej  

tak 

III4Ac/77 Promocja gospodarstw agroturystycznych  - 
III4Ad/78 „Turystyka jako ważna dziedzina gospodarki” – konferencja  tak 
III4Ae/105 Przyznanie tytułu „Rekomendowany obiekt/usługa 

turystyczna w Powiecie Gnieźnieńskim”   
- 

Cel strategiczny IV: Wykorzystanie warunków gospodarczych, kulturowych,  
historycznych i turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego 

IV1Aa/79 Wsparcie dla organizacji pozarządowych prowadzących 
działalność w zakresie kultury  

tak 

IV1Ab/101 Utworzenie orkiestry dętej  tak 
IV1Ad/96 Współorganizacja cyklicznych Zjazdów Gnieźnieńskich  tak 
IV1Ba/80 Wykorzystanie Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej do 

budowania kompleksowej oferty turystycznej  
tak 

IV1Bb/109 Promowanie odkrytych i nie odkrytych miejsc pamięci 
narodowej na terenie powiatu gnieźnieńskiego   

tak 

IV1Bc/97 Realizacja projektu regionalnego „Szlakiem Piastowskim – 
od gada, pradziada do Wenecji, Paryża i Rzymu  

- 

IV1Ca/81 Przygotowanie i realizacja programu rozwoju produktów 
turystycznych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego  

- 

IV1Cb/82 Organizacja rajdów turystyczno-krajobrazowych i 
krajoznawczych  

tak 

IV1Cc/83 Zaktywizowanie mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego do 
podejmowania przedsięwzięć gospodarczych o charakterze 
turystycznym  

- 

IV1Cd/98 Realizacja projektu „Dobre miejsce, królewska tradycja” – 
promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego   

- 

IV1Ce/110 Stworzenie i rozwój nowego produktu turystycznego dt. tak 
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początków państwa polskiego  
IV2Aa/84 Znakowanie, konserwacja i odnawianie oznakowania 

szlaków pieszych, rowerowych i konnych  
- 

IV2Ab/107 Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez działalność o 
charakterze sportowym     

- 

IV2Ac/113 Realizacja projektu ‘Zintegrowany system informacji wizualnej 
– szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim’  

tak 

IV2Ba)/85 Przygotowanie promocji multimedialnej Powiatu  - 
IV2Bb/86 Udział Powiatu w targach turystycznych w kraju i za granicą  tak 
(IV2Bc/87 Zakup i dofinansowanie publikacji promujących Powiat 

Gnieźnieński oraz materiałów promocyjnych  
tak 

IV2Bd/88 Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego w Internecie  tak 
IV2Be/89 Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej  tak 
IV2Bf/90 Intensyfikacja współpracy z powiatami partnerskimi  tak 
IV3Aa/91 Promocja i tworzenie stref rozwoju gospodarczego dla 

Powiatu Gnieźnieńskiego  
- 

IV3Ab/100 Promocja gospodarcza Powiatu  Gnieźnieńskiego w kraju i 
zagranicą  

tak 

IV3Ac/104 Centrum Obsługi Inwestora (COI)  tak 
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Nr projektu  
I1Aa/1 
 
Nazwa projektu  
Budowa i modernizacja dróg  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
6 301 285,79 zł. 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 5 724 676,63 zł. 

z czego: 
z budżetu powiatu 3 364 376,63 zł. 

z innych źródeł (jakich?): 
                              dotacja z NPPDL 2008-2011 2 010 300,00 zł. 
dofinansowanie z Gmin: Łubowo, Mieleszyn, 
Kłecko 

  350 000,00 zł. 

 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 roku została opracowana dokumentacja techniczna 
zawierająca dane techniczne na poszczególne zadania. Wykonanie zadań ma na celu udogodnienie  
w odbywającym się ruchu kołowym oraz poprawę bezpieczeństwa korzystających z chodników  
na drogach powiatowych.  
Dwa z w/w zadań zostały wykonane po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego i wyłonieniu 
Wykonawcy. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2157 P na odcinku Owieczki - Lubowo 

Środki własne 611 168,5 zł     NPPDL 761 168,50 zł      Gmina Kiszkowo 150 000 zł      
                                                             
                                                                                                    RAZEM 1 522 337,00 zł 
 
Przebudowę drogi zrealizowano zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy. Do 
przetargu przystąpiły 2 podmioty gospodarcze. Jedynym kryterium wyboru była cena. 
Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o.  dnia 05.07.2010 r. 
Inwestycja zakończona. 

2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2147 P na odcinku Łopienno-Charbowo 
Środki własne 1 130 041,88 zł     NPPDL 1 249 100 zł         Gmina Mieleszyn  50 000 zł       
                                                                                              Gmina Kłecko      150 000 zł    
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                                                                                                    RAZEM 2 579 141,88 zł 
 
Przebudowę drogi zrealizowano zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy. Do 
przetargu przystąpiły 4 podmioty gospodarcze. Jedynym kryterium wyboru była cena. 
Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o.  dnia 06.04.2010 r. 
Inwestycja zakończona. 

3 Nabycie nieruchomości w miejscowości Folwark Piaski gmina Witkowo od Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Witkowie 

Środki własne 11 837,52 zł                                                              RAZEM 11 837,52 zł  
4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 P na odcinku Czeluścin- Jarząbkowo- Mierzewo  

i drogi powiatowej nr 2226 P na odcinku jarząbkowo- granica powiatu wrzesińskiego 
 
Środki własne 40 000 zł                                                                        RAZEM 40 000 zł  
 
Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej projektu 

5 Przebudowa drogi powiatowej nr 2212 P na odcinku Gniezno – Strzyżewo Paczkowe 

Środki własne 35 370 zł                                                                        RAZEM 35 370 zł  
 
Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej projektu 

6 Przebudowa drogi powiatowej nr 2160 P na odcinku Czerniejewo – Żydowo 

Środki własne 46 870 zł                                                                        RAZEM 46 870 zł  

Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej projektu 

7 Przebudowa drogi powiatowej nr 2147 P na odcinku Charbowo – Kiszkowo 
 
Środki własne 50 000 zł                                                                        RAZEM 50 000 zł 
 
Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej projektu 

8 Przebudowa drogi w m. Gniezno ul. Pocztowa i ul. Konikowo 
 
Środki własne 1 220 zł                                                                            RAZEM 1 220 zł 
 
Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej projektu 

9 Droga powiatowa nr 2165 P – chodnik Trzemeszno – Miaty 
 
Środki własne 6 954 zł                                                                            RAZEM 6 954 zł 
 
Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej projektu 

10 Nabycie nieruchomości w miejscowości położonej w m. Ćwierdzin droga powiatowa nr 
2165 P ( wykonanie korekty drogi od indywidualnych właścicieli) 

Środki własne 33 979,44 zł                                                               RAZEM 33 979,44 zł  
11 Przebudowa drogi powiatowej nr 2161P Witkowo - Wiekowo - granica powiatu 

słupeckiego - (Powidz) 

Wybór sposobu realizacji projektu został uzasadniony w Studium Wykonalności poprzez 
zakwalifikowanie do realizacji Wariantu Inwestycyjnego (WI). Przyjęcie WI umożliwiło 
otrzymanie dofinansowania z Dz. 2.2 WRPO na realizację projektu.  

Stan na dzień 02.03.2011 r.: został przygotowany wniosek o płatność końcową. 
Oczekiwane dofinansowanie z WRPO za rok 2010 wynosi 660 863,96 PLN. 
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Środki własne zł    1 396 966,79 zł.                                        RAZEM zł 1 396 966,79 zł.  

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

w całości lub w części 

Dt. zadania nr 11: 

W trakcie realizacji wystąpiły problemy związane z usuwaniem skutków błędu w dokumentacji 
projektowej - długość odcinka w terenie mniejsza o 99 mb w porównaniu z wartością przedstawioną w 
projekcie. W dokumentacji dotyczącej wnioskowania o płatność końcową w ramach WRPO  w 
przypadku wskaźnika rezultatu "Natężenie ruchu na przebudowanej drodze" przyjęto wartość, jak dla 
roku 2010. Zgodnie z Wytycznymi GDDP z grudnia 1999 r. w sprawie pomiaru i oszacowania 
średniego dobowego ruchu na zamiejskiej sieci dróg powiatowych, Par. 2.3 Terminy przeprowadzania 
pomiarów ruchu i obliczanie średniego dobowego ruchu (SDR) na odcinku pomiarowym (tablica nr 2) 
badania natężenia ruchu przeprowadza się co 5 lat. W związku z realizacją inwestycji w roku 2010 
pomiary nie mogły być prowadzone, gdyż nie byłyby miarodajne. Istnieje możliwość weryfikacji 
przyjętej wartości wskaźnika poprzez pomiary przeprowadzone pomiędzy V - X 2011 r. 

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

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

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
1 825 000 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 1 219 324,14 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 1 219 324,14 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Remonty cząstkowe na drogach powiatowych zostały wykonane wg potrzeb w celu likwidacji ubytków 
występujących w nawierzchni.  
Remonty chodników oraz zatok autobusowych wykonane zostały dla bezpieczeństwa podróżnych, 
poruszających się pieszych oraz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na drodze.  
Nakładki bitumiczne zostały wykonane na drogach powiatowych, gdzie nawierzchnia była najbardziej 
zniszczona.  
W/w zadania zostały wykonane po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy oraz na zlecenie 
PZD.  
Odwodnienie dróg zostało wykonane na drogach, gdzie tworzyły się zastoje wody na nawierzchni. 
 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Remonty cząstkowe dróg                                                                             400 766,03 zł  

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

2 Przełomy                                                                                                        127 232,58 zł 
wykonano na drogach nr 2149P Zdziechowa – Mączniki                                                                                                           
                                                                                                                        

3  Remont – nakładka bitumiczna                                                                     431 482,08 zł 
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Nakładki bitumiczne wykonano na drogach: 2192P Łagiewniki Kościelne- Zakrzewo, 
2152P ul. Mnichowska , Gniezno, 2197P Turostowo- Turostówko 

4  Remont – chodniki                                                                                          40 951,86 zł 

Remonty chodników wykonano przy drogach: 2195P w m. Działyń 

5 Remont – zatoki autobusowe                                                                          47 798,38 zł 
Remonty zatok autobusowych wykonano na drogach: 2299P ul. Wrzesińska , Gniezno 

6 Remonty drogowe w pasie drogowym                                                             19 962,70 zł 
 

7 Remont – odwodnienie                                                                                    25 887,51 zł 

Remonty odwodnienia wykonano na drogach: 2280P ul. Gdańska, 2165P ul. Pałacowa , 
Witkowo, 2157P Witkowo- Żydówko 

8 Remont sygnalizacji świetlnej                                                                          41 999,97 zł 

9 Remont budynków i środków trwałych                                                             13 517,50 zł 

10 Remonty inne( mostów i przepustów, chodników, zatok autobusowych, krawężników. 
remont drogi gruntowej 2182P Świniary Dolne)                                               69 725,53 zł                                 

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

w całości lub w części 
 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nr projektu  
12Aa/3 
 
Nazwa projektu  
Informator dla osób poszukuj ących pracy  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
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1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
0,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 8.000.00 

z czego: 
z budżetu powiatu 0,00 

z innych źródeł (jakich?): 
EFS     
Fundusz Pracy 8.000,00 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Zaplanowano wydanie informatora dla osób poszukujących pracy w celu szerszego doinformowania o 
usługach Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie i instrumentach rynku pracy. Założono, że dzięki 
informatorowi szersza grupa zainteresowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy będzie 
mogła uzyskach wyczerpujące informacje dot. PUP.  

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Przygotowano opracowanie i projekt graficzny informatora dla pracodawców. Informator 

wydano w II połowie roku. Informator zawiera wszystkie informacje dotyczące usług 
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz instrumentów rynku pracy. Nowością 
było zamieszczenie skrótu procedury i rozpatrzenia składanych wniosków o refundacje 
kosztów, stażu, refundacji na utworzone miejsce pracy oraz jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej. Od momentu wydania informatora dostępny jest w 
PUP oraz podczas targów pracy, giełd sezonowych. Dodatkowo pośrednicy pracy 
podczas wizyt u pracodawców przekazują informatory. 

2 Zlecono druk zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Informator dostępny był 
podczas  targów pracy i giełd sezonowych oraz konferencji dla pracodawców. W ciągu 
2010 r. dostępny był  w PUP. 

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

w całości lub w części 

Zakładano wydanie informatora dla osób poszukujących pracy, natomiast wydano informator dla 
pracodawców. Nie wydano informatora dla osób poszukujących pracy ze względu na  zmiany w 
ustawie. Wydanie informatora dla osób poszukujących pracy zaplanowano na 2011 rok. 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy  
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Nr projektu  
I2Ab/4 
 
Nazwa projektu  
Wspieranie i inicjowanie tworzenia Klubów Pracy  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
0,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2011 
 

Ogółem  

z czego: 
z budżetu powiatu  

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Celem projektu była dalsza współpraca z gminami w których nie działają jeszcze Kluby Pracy, 
spotkania z władzami gmin oraz zachęcanie co do słuszności uruchomienia Klubu Pracy w gminie. 
Wymiana doświadczeń Liderów Klubów Pracy działających na terenie powiatu. 

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Kontynuacja współpracy z gminami w których nie działają jeszcze Kluby Pracy. W ramach 

wymiany informacji dot. rynku pracy w 10 gminach działają  infokioski z których korzystają 
klienci:  osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy, które mają łatwy dostęp do 
aktualnych informacji przekazywanych m.in. z Powiatowego Urzędu Pracy. Osoby 
korzystające z tych urządzeń zdobywają wiedzę edukacyjną, zawodową, nowe 
umiejętności, doświadczenie pomocne w procesie aktywnego poszukiwania pracy i 
samozatrudnienia. 

2  Wykonano zlecone zadania związane z prowadzeniem szkoleń, zgodnie z planem 
szkoleń wg programu klubu pracy, prowadzono szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, 
udostępniano informacje elektroniczną z bazy danych służących uzyskaniu umiejętności 
poszukiwania pracy i samozatrudnienia, oraz realizowano działania wpisane w Strategię 
Rozwoju Lokalnego. Przeprowadzono wg programu klubu pracy 18 szkoleń w klubie 
pracy 3 tygodniowych 55 godzinnych, oraz 2 dniowe zajęcia aktywizacyjne dla 54 grup. 
Przygotowano osoby bezrobotne do samodzielnego poszukiwania pracy i 
samozatrudnienia, do kontaktów z potencjalnym pracodawcą, lepszego poruszania się po 
rynku pracy, udzielono pomocy w dostępie do źródeł informacji potrzebnych w 
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kształtowaniu umiejętności poszukania pracy, pomoc w nauce obsługi komputera, 
Internetu, zakładania poczty elektronicznej, wysyłania e-maili.  
  
W pierwszym kwartale 24.02.2010 odbyło się spotkanie na które zaproszono Liderów 
Klubów Pracy z Witkowa, Kłecka, Niechanowa i Gniezna. Tematyka spotkania dotyczyła 
przygotowania planu prowadzonych szkoleń na rok 2010 oraz ustalenia wspólnego 
kierunku działań. Zaproszenie do uczestnictwa w II kwartale 30 czerwca 2010 otrzymali 
liderzy wszystkich działających klubów pracy. Podczas spotkania przedstawiono 
prezentacje. Pierwsza dotyczyła warunków przyznania osobom bezrobotnym 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W drugiej omówiono 
warunki przyznania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
dla skierowanej osoby bezrobotnej. 
 
Zaproszono do uczestnictwa w spotkaniu liderów Klubów Pracy w III kwartale w dniu 28 
września 2010 wszystkich liderów działających klubów pracy. Spotkanie się nie odbyło  z 
powodu nieobecności zaproszonych gości. 
 
W spotkaniu 03 grudnia 2010  liderzy klubów  i pośrednicy pracy Powiatowego Urzędu 
Pracy spotkali się z liderami klubów pracy z powiatu. Celem spotkania było 
podsumowanie działań i instruktaż z zakresu sporządzania sprawozdań za rok 2010.  

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

w całości lub w części 
 

Bariery nie wystąpiły. Dzięki współpracy z pozostałymi gminami  Powiatu Gnieźnieńskiego następuje  
zwiększenie przepływu informacji na rzecz społeczności lokalnej . 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Klub Pracy w Niechanowie Współpraca i wymiana doświadczeń 
Klub Pracy w Gnieźnie Współpraca i wymiana doświadczeń 
Klub Pracy Witkowo Współpraca i wymiana doświadczeń 
Klub Pracy Kłecko Współpraca i wymiana doświadczeń 
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Nr projektu  
I2Ba/5 
 
Nazwa projektu  
Gnieźnieńskie Targi Pracy i Sezonowe Giełdy Pracy  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
0,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 13.000,00 

z czego: 
z budżetu powiatu 0,00 

z innych źródeł (jakich?): 
EFS     
Fundusz Pracy 13.000,00 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Projekt zakładał umożliwienie bezrobotnym bezpośredniego kontaktu z pracodawcami w celu 
uzyskania pracy oraz umożliwienie pracodawcom uzupełnienie zasobów kadrowych. Ponadto projekt 
prowadził do spotkań pracowników z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy w celu nawiązania 
wzajemnych kontaktów. 

W 2010 roku Urząd Pracy aktywnie uczestniczył w Targach organizowanych w Gnieźnie i Poznaniu. 

 Urząd zorganizował po raz kolejny Targi Pracy. Na rok 2010 Powiatowy Urząd Pracy zaplanował 
Wiosenne i Jesienne Targi Pracy, które odbył się  21 kwietnia oraz 12.pażdziernika 2010 r. W całym 
roku pośrednicy pracy zorganizowali 270 Giełdy Pracy na terenie Urzędu oraz u pracodawców.  

W dniu 25.03.2010 roku odbyły się Targi Edukacyjne w Gnieźnie, w których PUP był uczestnikiem. 
Stoisko PUP cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów . Udzielano informacji dot. staży 
oraz udzielano porad dot. dokumentów aplikacyjnych. 

Dodatkowo PUP w roku 2010 uczestniczył dwukrotnie w dniu 22.05.2010 oraz 17.11.2010 w  Targach 
Edukacji i Pracy w Poznaniu. Głównymi uczestnikami targów byli studenci , którzy byli  zainteresowani 
ofertami pracy oraz stażami.  Udzielano również informacji o sytuacji na rynku pracy oraz sposobach 
aplikowania na określone stanowiska pracy. 

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 W I kwartale 2010 roku rozpoczęto proces przygotowawczy w celu zorganizowania 

kolejnych Gnieźnieńskich Targów Pracy. Opracowano materiały informacyjne, ustalono 
termin targów na dzień 21.04.2010 r. W III kwartale roku zaplanowano Jesienne Targi, 
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które zorganizowano w dniu 12.10.2010 r. Targi Pracy w roku 2010 odbyły się w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Gnieźnie 
Ustalano terminy Giełd w zależności od zapotrzebowania pracodawców. Spotkania w 
sprawie pracy były organizowane na terenie urzędu bądź na terenie zakładu pracy w 
zależności od potrzeb pracodawców. 

2 Zlecono druk plakatów oraz rozplakatowanie na 40 słupach ogłoszeniowych jak również 
w instytucjach, urzędach i placówkach. Promowano targi poprzez komunikaty radiowe i 
prasowe, oplakatowanie miasta, reklamę mobilną oraz oplakatowanie autobusów MPK. 
Rozesłano informacje dotyczące targów pracy na strony internetowe Starostwa 
Powiatowego oraz Gmin. 

3 Pracodawcy otrzymali imienne zaproszenia do udziału w targach. Pracownicy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie zachęcali pracodawców do udziału w targach 
poprzez: 
-wizyty pośredników pracy u pracodawców, 
-informacje na stronie internetowej PUP, 
-bezpośrednie kontakty z pracodawcami w PUP. 
Podjęto kontakt i zaproszono do udziału w targach pracy Inspektorat Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie, Urząd Skarbowy w Gnieźnie oraz Gnieźnieńską 
Agencję Rozwoju Gospodarczego.  

4 Wcześniej przygotowano i oznaczono stanowiska targowe przeznaczone do prezentacji 
Firmy. Podczas Wiosennych Targów Pracy, które odbyły się 21 kwietnia 2010 r. 
zaprezentowało się 67 wystawców. Jak podkreślali sami bezrobotni i poszukujący pracy, 
jeżeli ktoś chciał znaleźć pracę, to oferta była dość bogata. Niektórym pracodawcom nie 
udało się pozyskać pracowników, gdyż szukali np. cukierników i piekarzy z 
doświadczeniem, prasowaczy lub kierowców autobusów, a takich fachowców trudno było 
znaleźć. W trakcie Targów porad udzielali pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, 
pracownicy zajmujący się udzielaniem: dotacji osobom bezrobotnym na założenie 
własnej działalności gospodarczej, doposażeń i refundacji stanowiska pracy; z zakresu 
szkoleń, stażów i porad prawnych. Poza tym można było zasięgnąć rady u przedstawicieli 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Gnieźnieńskiego Inspektoratu Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Na dziedzińcu szkoły firma Asket z 
Poznaniu prezentowała maszynę do produkcji brykietu za słomy, siana i zrębków drewna. 
Równolegle odbywały się warsztaty dla osób chcących rozpocząć własną działalność 
gospodarczą i ubiegających się o dotację na ten cel. Zajęcia prowadzili pracownicy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie, Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
Urzędu Skarbowego, Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, Cechu Rzemiosła 
i Małej Przedsiębiorczości, firmy Asket oraz Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej. 

Natomiast podczas Jesiennych Targów Pracy, które odbyły się 12 października 2010 r. 
zaprezentowało  się 55 wystawców z Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego, Poznania oraz z 
poza regionu. Były firmy z branży budowlanej, spożywczej, usługowej, kosmetyczno-
fryzjerskiej, drogowej i samochodowej. Prezentowały się także agencje zatrudnienia i 
szkoleniowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej i Punktu Informacyjnego Funduszy Unijnych ze Starostwa Powiatowego w 
Gnieźnie. Pośrednicy pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie proponowali oferty 
pracy dla malarzy, operatorów koparek i ładowarek, pracowników ochrony, tapicera, 
ślusarzy, wulkanizatora, robotników budowlanych, krawców, fryzjerów, sprzedawców, 
cieśli szalunkowych, glazurników, kierowców kat C i C+E, kucharzy, magazynierów, 
mechaników maszyn, mechanika samochodowego, piekarza, kosmetyczki. Pracodawcy 
mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z poszukującymi pracy oraz prezentacji własnej 
firmy. Zarówno pracodawcy jak i bezrobotni mogli skorzystać z porad radcy prawnego, 
doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy, dowiedzieć się o możliwości 
korzystania z usług rynku pracy, a także konsultacji z pracownikami gnieźnieńskiego 
Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Gnieźnieńskiej 
Agencji Rozwoju Gospodarczego. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 
informowali o możliwości korzystania ze szkoleń grupowych i indywidualnych, ubiegania 
się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów 
wyposażenia i doposażenia dodatkowych stanowisk pracy. Na scenie Auli zaprezentował 
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się jeden z wystawców (pracodawca) pokazując jak wygląda praca kosmetyczki. Chętne 
Panie mogły skorzystać z makijażu.  

Targi Pracy  oraz oferty pracy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno 
pracodawców, firm szkoleniowych jak i osób poszukujących pracy. 

W roku 2010 zorganizowano dodatkowo 270 giełd pracy, dzięki którym osoby bezrobotne 
uzyskały zatrudnienie a pracodawcy uzyskali nowych pracowników. 

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

w całości lub w części 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Starostwo Powiatowe w  Gnieźnie Współorganizator Targów Pracy 
Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w 
Gnieźnie 

Współorganizator Targów Pracy 

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
Urząd Skarbowy, Gnieźnieńska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego 

Uczestnik Targów Pracy 

 

 



Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego 2010 

 

 

 
 

18
 

 
Nr projektu  
I2Bb/6  
 
Nazwa projektu  
Spotkania otwarte dla przedsi ębiorców  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
0,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 5.000,00 

z czego: 
z budżetu powiatu 0,00 

z innych źródeł (jakich?): 
EFS     
Fundusz Pracy 5.000,00 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Projekt miał na celu promocję spotkań otwartych dla pracodawców z terenu powiatu gnieźnieńskiego. 
Informacje o usługach i instrumentach rynku pracy były szeroko propagowane w miejscowej prasie 
lokalnej, telewizji kablowej i na stronach internetowych oraz w gablotach informacyjnych Powiatowego 
Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego i Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Poza tym 
PUP zawarł roczne umowy dot. współpracy promocyjnej z tygodnikiem „Przemiany na Szlaku 
Piastowskim” i gnieźnieńską Telewizją Kablową. Wszystkie inicjatywy zmierzające do przybliżenia 
współpracy z przedsiębiorcami były szeroko nagłaśniane w mediach. Targi Pracy, które odbyły się 21 
kwietnia  i 12 października 2010 r. były rozpowszechniane w  internecie, prasie, radiu, telewizji, Agencji 
Reklamowej TUBA oraz poprzez plakaty na 40 słupach ogłoszeniowych oraz w autobusach 
komunikacji miejskiej. 

W sobotę 22 maju 2010 r. odbyły się w PUP „Drzwi Otwarte”, które miały na celu przybliżenie usług i 
zachęcenie do współpracy pracodawców. W tym dniu porad udzielał również radca prawny, dostępni 
byli doradcy zawodowi , pośrednicy pracy jak również specjaliści ds. szkoleń. Pomocą służyły również 
osoby zajmujące się udzielaniem refundacji, dotacji, staży. Kompleksowo zainteresowani pracodawcy 
korzystali z możliwości dodatkowego dnia pracy PUP. 

W dniach od 18 do 22.2010 r. w Powiatowym urzędzie Pracy odbywały się ‘Ogólnopolskie Dni 
Kariery”. Przez 5 dni doradcy zawodowi prowadzili różnorodne spotkania. Jednego dnia do udziału w 
tym przedsięwzięciu zaproszeni zostali przedstawiciele Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.  

15 grudnia 2010 r. zorganizowano konferencję dla pracodawców podsumowującą roczną działalność 
Centrum Aktywizacji Zawodowej. 
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Wszystkie szkolenia i spotkania otwarte dla przedsiębiorców były dla nich bezpłatne. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Ustalono wszystkie terminy spotkań. Zorganizowano i ustalono miejsca spotkań i szkoleń 

organizowanych przez PUP.  

2 Wszystkie spotkania z przedsiębiorcami były szeroko propagowane na stronie 
internetowej urzędu , w miejscowej prasie , telewizji, poprzez plakatowanie, w radiu i 
Agencji Reklamowej TUBA. Do uczestnictwa zachęcali również pośrednicy pracy , 
pracownicy zajmujący się szkoleniami , stażami oraz refundacją i doposażeniem 
stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Przed spotkaniami przygotowano  materiały 
promocyjne w formie ulotek i informatora, które podczas spotkań były udostępniane 
przedsiębiorcom. 

3 Urząd zorganizował w sobotę, 22 maja 2010 r. „Drzwi Otwarte”. Inicjatywa była 
skierowana dla osób poszukujących pracy i pracodawców, którzy mieli okazję zapoznać 
się z możliwościami skorzystania z oferty urzędu. W tym dniu urząd  odwiedzali przede 
wszystkim przedsiębiorcy, którym trudno w ciągu tygodnia znaleźć wolny czas. 
Pracownicy PUP udzielali fachowej pomocy przy wypełnianiu wniosku o refundację lub 
doposażenie stanowiska pracy oraz informowali o możliwościach przyjęcia na staż , 
skierowania na szkolenie lub skorzystania z możliwości robót publicznych i prac 
interwencyjnych.  

Przez dwa dni 16 i 17 września w ramach zorganizowanego szkolenia 53 
przedsiębiorców na starcie wysłuchało informacji przekazywanych przez pracowników 
PUP dotyczących zasad korzystania ze środków Funduszu Pracy poprzez refundacje, 
staże oraz szkolenia. Pracownicy Urzędu Skarbowego w Gnieźnie przybliżyli zagadnienia 
z zakresu rejestracji działalności gospodarczej, wyjaśnili definicje podatnika podatku 
dochodowego od osób fizycznych prowadzącego działalność gospodarczą, przedstawili 
formy opodatkowania przy zgłoszeniu działalności gospodarczej, wyjaśnili zasady 
opodatkowania podatkiem VAT, transakcje w Unii oraz obowiązek ewidencjonowania 
przychodów za pomocą kas fiskalnych. 

Kolejnego dnia uczestnicy szkolenia zapoznali się ze sposobami prawidłowego 
prowadzenia. dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i płatniczych. następnie  
przedstawiono trzy podstawowe elementy prawidłowego rozliczenia w ZUS-ie w związku 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Na zakończenie szkolenia wszyscy otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu. 

W dniach od 18 do 22 października  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie odbyły 
się "Dni Kariery". Przez cały tydzień kilkadziesiąt osób skorzystało z usług doradców 
zawodowych zatrudnionych w PUP. Każdego dnia w ciągu tygodnia można było 
korzystano z rozmowy z doradcą zawodowym w celu doboru i przeprowadzenia testów 
predyspozycji zawodowych. Po zakończonych testach uczestnicy otrzymali wstępna 
diagnozę. Pierwszego dnia chętne osoby uczyły się jak poszukiwać pracy za pomocą 
komputera. Przedmiotem warsztatów było; zakładanie kont mailowych niezbędnych do 
wysyłania dokumentów aplikacyjnych, logowanie się na portalach z ofertami pracy, 
poszukiwanie ofert na stronach internetowych. Kolejnego dnia odbywało się poradnictwo 
z zakresu podjęcia działalności gospodarczej. Tego dnia do pomocy włączył się Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy z Gniezna. Czwartego dnia tworzono 
profesjonalne dokumenty aplikacyjne. Odbywały się wówczas indywidualne spotkania z 
doradcą zawodowym, który pomagał redagować oraz pisać dokumenty aplikacyjne za 
pomocą komputera. Ostatni dzień należał do osób niepełnosprawnych, gdzie doradca 
zawodowy udzielał pomocy min. w określeniu predyspozycji zawodowych, informował o 
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programach i instytucjach świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym oraz w 
zakresie otwarcia własnej działalności gospodarczej ze środków PEFRON. Tego dnia 
dostępny był również pracownik ZUS. Tydzień Kariery cieszył się dużym 
zainteresowaniem. 

W dniu 6.12.2010 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie uczestniczył w "Dniu Otwartym dla 
Osób Niepełnosprawnych" w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 
Gnieźnie. Pracownicy PUP świadczyli pomoc pracodawcom w zakresie: pośrednik pracy 
–uzyskania  refundacji, stażu i innych instrumentów rynku pracy, doradca zawodowy - 
usługi poradnictwa zawodowego. 

Pod koniec roku, 15 grudnia 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie zorganizował 
konferencję dla przedsiębiorców współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy w 
Gnieźnie. Spotkanie było podsumowaniem rocznej działalności  CAZ dotyczyło        
"Usług Centrum Aktywizacji Zawodowej". W pierwszej części konferencji pracownicy CAZ 
przedstawili zgromadzonym przedsiębiorcom prezentacje multimedialną dotyczącą 
pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz klubów pracy. W drugiej 
części natomiast przedstawiono film ukazujący pracę Urzędu i przedstawiono instrumenty 
rynku pracy tj. staże, refundacje kosztów wyposażeni i doposażenia miejsca pracy, roboty 
publiczne, prace społecznie użyteczne oraz prace interwencyjne. Dzięki przedstawionym 
prezentacjom zaproszeni pracodawcy mogli uzyskać więcej informacji na temat usług 
CAZ. 

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

w całości lub w części 

brak  

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Urząd Skarbowy w Gnieźnie Udostępnienie sali wykładowej oraz 

oddelegowanie pracownika do udziału w 
prezentacji materiału szkoleniowego 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie Oddelegowanie pracownika do udziału w 
prezentacji materiału szkoleniowego 

Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości Wystąpienie Starszego Cechu podczas konferencji  
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Nr projektu  
I2Ca/7 
 
Nazwa projektu  
Dotacje i refundacje dl a przedsi ębiorczych  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 

 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
2 270 000,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 11 315 273,06 

z czego: 
z budżetu powiatu 0 

z innych źródeł (jakich?): 

Fundusz Pracy 8 309 137,71 

EFS                               2 894 885,52 

PEFRON  111 249,83 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Projekt realizowany był   przez cały 2010 r. w oparciu o Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu 
Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 
przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U  z 2009, nr 62 
poz.512) oraz  stosowne regulaminy. Podstawą do realizacji projektu były  wnioski składane przez 
osoby bezrobotne  i   pracodawców. Urząd pozyskał w 2010 r. dodatkowe środki na pełną realizacje 
projektu  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „PERSPEKTYWA” jak również z 
Rezerwy Ministra na realizacje  projektów: „Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy”,” „Program na rzecz osób bezrobotnych, 
zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami 
gospodarczymi lub wypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego”, „Program dla 
osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości”, „ Program dla osób w 
wieku 45/50 plus” Pozyskane środki  przeznaczono na udzielanie dotacji i refundacji  dla 
przedsiębiorczych.    
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Promocja projektów .  

Materiały promocyjne dot. realizacji projektu zostały przygotowane i umieszczone  w  
gablotach, na stronach internetowych Urzędu .   Informacje o realizacji projektu 
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umieszczono w lokalnych mediach.  
 

2 Zbieranie wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podj ęcie działalno ści 
gospodarczej  oraz o refundacje kosztów wyposa żenia lub doposa żenia stanowisk 
pracy.  
  
Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów 
wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 
przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form 
zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków, opracowano stosowne regulaminy oraz 
wzory wniosków dla osób bezrobotnych  i  dla pracodawców. Wnioski oraz regulaminy 
przyznawania dotacji lub refundacji dla pracodawców są dostępne w urzędzie oraz na 
stronie internetowej urzędu  www.pup-gniezno.pl . 
Weryfikacja składanych wniosków następowała na posiedzeniach komisji ds. 
rozpatrywania wniosków (powołanej przez Starostę), w skład której wchodzą 
przedstawiciele Rady Powiatu, Rady Zatrudnienia, Banku oraz Powiatowego Urzędu 
Pracy 
Realizacja zadania: 

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

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

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

       -     Spotkania Komisji cykliczne wg zapotrzebowania 
       -     Wypłata dotacji i refundacji 
 
 
Realizacja umów o przyznanie bezrobotnemu jednorazo wych środków na podj ęcie 
działalno ści gospodarczej:   
 

o podpisanie umowy (wysokość dotacji nie może przekroczyć 6-krotnego  
przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy) 

o w 2010 r. kwota  dotacji  nie przekroczyła kwoty 18 000 zł  
o rejestracja działalności (dostarczenie wpisu do ewidencji, REGON-u, 

NIP-u) 
o dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o figurowaniu w 

ewidencji jako prowadzący działalność gospodarczą 
o dostarczenia zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 

zgłoszeniu się do ubezpieczenia społecznego 
o monitoring realizacji umowy  

• rozliczenie się w terminie do 2 miesięcy od daty  rozpoczęcia 
działalności gospodarczej z wydatkowania otrzymanych środków 
zgodnie ze specyfikacją zakupów określonych we wniosku  

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

12 miesięcy prowadzenia działalności 
 

 
Realizacja umów o refundacj ę kosztów wyposa żenia lub doposa żenia stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego:  
 

� podpisanie umowy (wysokość refundacji na 1 stanowisko pracy nie 
może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia 
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obowiązującego w    dniu podpisania umowy) w 2010 r. kwota  
refundacji  nie przekroczyła kwoty 18 000 zł  

� dokonanie zakupów ze środków własnych dot. wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy 

� zgłoszenie w urzędzie oferty pracy na tworzone stanowisko pracy 
� zatrudnienie bezrobotnego na utworzonym stanowisku pracy 
� refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

 
 
Kontrola realizacji dotacji i refundacji 
Ustalenie terminów kontroli, sprawdzenie zgodności realizowanych umów, w przypadku 
nieprawidłowości podjęcie odpowiednich kroków prawnych związanych  z windykacją  
dotacji lub refundacji. 
  

3  Organizacja szkole ń. 

W 2010 r. Urząd przeprowadził szkolenia   z zakresu przedsiębiorczości dla osób , którym 
przyznane zostały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 

W ramach projektu „ Perspektywa” dla  90   osób  oraz ze środków Funduszu Pracy- 
Rezerw  Ministra dla    28  osób. 

4 Przyznanie o sobom bezrobotnym jednorazowych środków na podj ęcie działalno ści 
gospodarczej: 
W 2010 r. ogółem udzielono 439 dotacji dla osób bezrobotnych rozpoczynających 
działalność gospodarczą, finansowanych z różnych źródeł: 
 
• Fundusz Pracy                                                                 

195 
• Rezerwy Ministra  

81   
• Projekt 6.1.3 EFS „PERSPEKTYWA”                                                                                                                            

163 
 
Razem wydatkowane środki w wysokości  7 858 908,63 w tym: 
• Fundusz Pracy 

3 508 003,07 zł                                                                   
   

• Rezerwy Ministra 
1 456 020,04 zł    

• Projekt 6.1.3 EFS ”PERSPEKTYWA”                                                                                                     
2 894 885,52 zł 

 
 

5 Przyznanie osobom niepełnosprawnym bezrobotnym i po szukuj ącym pracy 
jednorazowych środków na doj ęcie działalno ści gospodarczej.  

W 2010 r. 4 osobom niepełnosprawnym przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej ze środków PEFRON , kwota wydatkowana to 79 729,80 zł  

6 Refundacje kosztów wyposa żenia lub doposa żenia stanowiska pracy dla 
pracodawców. 
W 2010 roku ogółem utworzono  187  stanowisk pracy w ramach refundacji, w tym: 
• Fundusz Pracy                                                                 

124 
• Rezerwy  Ministra  
             62 
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• PEFRON 
1 
    

Razem wydatkowane środki w wysokości  3 376 634,63 w tym: 
• Fundusz Pracy                                                                 

2 229 737,24 zł 
• Rezerwy Ministra 

 1 115 377,36  zł 
• PEFRON 

31 520,03 zł 
  

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

w całości lub w części 
 

Realizacja projektu w 2010r nie była obarczona barierami. Środki otrzymane  w ramach algorytmu 
wystarczyły  jedynie na 195 dotacji i utworzenie 124 stanowisk w ramach refundacji  kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Biorąc pod uwagę  
duże zainteresowanie powyższymi formami pomocy Urząd pozyskał dodatkowe środki   z Rezerwy 
Ministra oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym  w 2010r. udzielono    więcej 
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych i utworzono więcej stanowisk  
w ramach refundacji  kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 
bezrobotnego niż planowano na początku  2010 roku.  

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Gnieźnieńska  Agencja Rozwoju Gospodarczego  
 w  Gnieźnie  

Świadczy pomoc na podstawie porozumienia              
o współpracy z dnia 20.06.2007 r. 
GARG nieodpłatnie  pomaga  w przygotowaniu 
wniosku o dotację. Umożliwia  bezpłatne 
konsultacje  i pomoc w ramach Punktu 
Konsultacyjnego  dla osób prowadzących  
działalność po uzyskaniu dotacji  . 
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Nr projektu  
12Cb/8 
 
Nazwa projektu  
Aktywizacja młodzie ży i osób długotrwale bezrobotnych  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
0,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 7 758 143,80 

z czego: 
z budżetu powiatu 0,00 

z innych źródeł (jakich?): 
EFS 4 138 430,45    
Fundusz Pracy 3 600 050,39 
Dotacja celowa – budżet krajowy 19 662,96 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Niniejszy projekt był realizowany przez cały 2010 r. Realizacja projektu przebiegała 
w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 
z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami). Urząd pozyskał środki na pełną realizację projektu 
z Europejskiego Funduszu Społecznego jak również dodatkowe środki finansowe 
z Rezerwy Ministra. Środki te przeznaczono na działania aktywizujące osoby bezrobotne.  

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 EFS, POKLDz. 6.1.3 Perspektywa – projekt aktywizacji bezrobotnych  

Promocja projektu odbyła się poprzez plakatowanie, ulotkowanie. Projekt realizowany jest 
od 2008r. i adresowany jest do bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, a w 
szczególności do osób, które ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
określa jako znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby spełniające to 
kryterium zostały objęte formami aktywizacji. W 2010 roku osoby bezrobotne brały udział 
w szkoleniach – 120 osoby i stażach – 277 osoby. Przyznano również 163 osobom 
bezrobotnym środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 
W IV kw. 2010 roku wyłoniona firma zewnętrzna na zlecenie Urzędu przeprowadziła 
badanie ewaluacyjne projektu. Głównym celem badania była ocena jakości projektu 
systemowego, wpływu podejmowanych działań na podniesienie poziomu aktywności 
zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia beneficjentów projektu. 

2 EFS, POKL  Dz. 7.2.1 Mobilni zawodowo – kontynuac ja realizacji z 2009 roku 
projektu aktywizacji osób zagro żonych wykluczeniem społecznym 
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Promocja projektu odbyła się poprzez plakatowanie, ulotkowanie. Projekt adresowany 
jest do osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności 
osób do 25 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Osoby w ramach projektu skierowane zostały na staże – 10 
osób, dzięki czemu zniwelowane zostaną bariery utrudniające podjęcie zatrudnienia oraz 
na szkolenia – 40 osób w celu m. in. uzyskania aktualnych kwalifikacji czy zniwelowania 
barier wewnętrznych. 

3 Rezerwa Ministra:  
- Program na rzecz bezrobotnych b ędących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
określonych w art. 49 ustawy 
Program adresowany jest do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy określonych w art. 49 ustawy. Skierowano do odbycia stażu 60 osób. 
Ponadto bezrobotnym spełniającym kryteria programu - 10 osobom przyznano 
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Na szkolenia skierowano 21 
osób, natomiast 5 osób podjęło zatrudnienie na doposażonym stanowisku pracy. 
- Program na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z  pracy z przyczyn 
niedotycz ących pracowników, zwi ązanych z trudno ściami gospodarczymi lub 
niewypłacalno ścią pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego 
Wsparciem objęto osoby bezrobotne zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością 
pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego. W ramach programu przyznano 10 
osobom jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, z których 5 osób 
wcześniej odbyło kurs przedsiębiorczości w ramach programu. Na stanowiskach 
doposażonych zatrudnionych zostało 5 osób. 
- Program dla osób korzystaj ących ze środków na rozwój małej i średniej 
przedsi ębiorczo ści 
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 47 uczestników 
programu, z których wcześniej w ramach programu na szkolenie z zakresu 
przedsiębiorczości skierowano 15 osób. Zrefundowane zostały wyposażenia lub 
doposażenia stanowisk pracy utworzonych dla 32 osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 
- Program dla osób w wieku 45/50 plus 
Bezrobotnym spełniającym kryteria programu - 14 osobom przyznano jednorazowe środki 
na podjęcie działalności gospodarczej. Na szkolenia skierowano 57 osób, natomiast 20 
osób podjęło zatrudnienie na doposażonym stanowisku pracy, na staż skierowano 6 
osób. 

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

w całości lub w części 

Realizacja projektów w 2010 r. nie była obarczona barierami. Należy podkreślić jednak fakt, że 
dokonywano zmian w projektach. Powyższe wynikało z powodu rezygnacji uczestników z udziału w 
formach wsparcia. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie podjął stosowne działania tj. wykorzystał bazę 
danych kandydatów z list rezerwowych projektów. 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
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Nr projektu  
I2Cc/9 
 
Nazwa projektu  
Aktywizacja osób po 50 roku życia  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
44 700,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 44 700,00 

z czego: 
z budżetu powiatu  

z innych źródeł (jakich?): 
Fundusz Pracy    44 700,00 
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Projekt  realizowany przez cały 2010 r. w ramach różnych form aktywizacji. Osoby po 50 roku życia 
korzystały  z   robót  publicznych, dotacji na utworzenie stanowiska pracy i refundacji wyposażenia  lub 
doposażenia stanowiska pracy. W ramach projektu  planowano szkolenia, które miały poprawić  
sytuację zawodową osób po 50 roku  życia  i wpłynąć korzystnie na podniesienie samooceny tych 
osób. Doradcy zawodowi pomagali w diagnozowaniu potencjału zawodowego, testowaniu preferencji 
zawodowych, Liderzy z Klubu Pracy dokonywali konsultacji dotyczących przygotowania dokumentów 
aplikacyjnych. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Promocja działań związanych z realizacją projektów na rzecz aktywizacji osób po 50 roku 

życia  

a/ Promocja projektu „Mobilni zawodowo”  poprzez rozpowszechnianie  ulotek, plakatów 
oraz  ogłoszenia prasowe w lokalnej gazecie. W gablotach Powiatowego Urzędu Pracy 
wywieszono informacje o realizacji projektu. Na stronach urzędu ukazywały się 
ogłoszenia o projekcie. 

b/ Promocja działań realizowanych przez Urząd. 

Szkolenia zmieniające kwalifikacje. Urząd w ramach projektu realizował szkolenia pod 
potrzeby beneficjentów określone przez doradców zawodowych Urzędu.  Szkolenia  o 
tematyce  umiejętności aktywnego poszukiwania pracy prowadzone  w Klubie Pracy 
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odbyło 61 bezrobotnych oraz zajęcia aktywizacyjne w zakresie konstruowania 
dokumentów aplikacyjnych, znajdowania ofert, rozmowę kwalifikacyjną  - odbyły 104 
osoby .Natomiast szkoleniami zawodowymi objęto 101 osób :  
- Kreowanie własnego wizerunku i twórczego rozwoju - 20 osób 
 -Aktywizacja osób bezrobotnych z ustaleniem indywidualnego planu działania - 15 osób 
 -Przedsiębiorczość - 14 osób 
 -Warsztaty psychologiczno – aktywizujące - 10 osób 
 -Kasjer handlowy – 8 osób 
 -Obsługa komputera I i II-go stopnia - 6 osób 
 -Warsztaty psychologiczno – aktywizujące z modułem kreowania własnego wizerunku  
i twórczego rozwoju - 6 osób 
. -Podstawowy kurs florystyczny z elementami przedsiębiorczości - 4 osoby 
 -Operator maszyn do robót ziemnych klasy III - 3 osoby 
 -Obsługa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych – uprawnienia E do 1 kV – 
 2 osoby 
 -Magazynier z obsługą wózka jezdniowego - 2 osoby 
 -Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym - 1 osoba 
 -Podstawowy kurs florystyczny z modułem obsługi kas fiskalnych -1 osoba 
 -Operator obsługi maszyn drogowych „sprzętu średniego” - 1 osoba 
 -Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG /141/ - 1 osoba 
 -Księgowy ds. płac i rozliczeń z ZUS - 1 osoba 
 -Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 1 osoba 
 -Szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką - 1 osoba 
 -Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy - 1 osoba 
 -Szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej 
oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnień i współuzależnienia – Blok 
szkolenia: Szkoła Psychoterapii Uzależnień – 1 osoba 
 -Kurs komputerowy z elementami przedsiębiorczości - 2 osoby 
 Ponadto osoby po 50 roku życia w 2010 r. objęto aktywizacją w ramach : 
 

� warsztatów psychologiczno – aktywizujących 16 osób, 
� robót publicznych  41 osób, 
� jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 31 osób, 
� refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy u 

pracodawców  22 osoby,  
� stażu 34 osoby,   
� prac społecznie –użytecznych  9 osób 
� Indywidualnego Planu Działania - 297 osób, 
� wizyt u doradców zawodowych: 

- porady indywidualne 603 osoby, 
-  informacji zawodowej  1424 osób,  
-  porady grupowe określającej predyspozycje zawodowe 15 osób, 
- warsztatów  zawodoznawczych w związku ze szkoleniami: grafika 
komputerowa, kelner barman, księgowy -27 osób. 

W ramach  realizacji powyższych form monitorowano realizację warunków umowy, 
kontrolowano stanowiska pracy oraz dokonywano oceny efektywności realizowanych 
działań. Ogółem  w 2010 r. udzielono 2785 wsparć osobom po 50 roku życia . 

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

w całości lub w części 
 

Pracodawcy często utożsamiają  osoby po 50 roku życia z takimi ograniczeniami jak zły stan zdrowia, 
nawyki, tradycyjny sposób myślenia, niechęć do zdobywania nowych kwalifikacji, brak pewnych 
umiejętności (np. obsługa komputera, znajomość języka angielskiego), mniejsza efektywność, 
trudności w przystosowaniu się do nowych warunków, krótki okres pracy ( do emerytury) i jest to 
pewna  bariera w prowadzonej aktywizacji. Urząd poprzez szerokie działania z zakresu doradztwa 
zawodowego próbował przełamać bariery po stronie bezrobotnych . Ponadto proponował oferty pracy, 
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możliwości otwarcia własnej działalności, przekwalifikowania,  refundacje doposażenia stanowiska 
pracy po to by zachęcić osoby bezrobotne, jak i pracodawców do korzystania  ze wsparcia 
oferowanego przez  urząd.   Zwiększona aktywizacja  osób po 50 roku życia  2010 r.  w stosunku do 
2009 r. jest zachętą  do dalszych działań w celu przeciwdziałaniu bezrobociu wśród powyższych  
osób.  

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr projektu  
I2Cd/10 
 
Nazwa projektu  
Promocja przekwalifikowania si ę i ustawicznego kształcenia  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
2 500,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 2 500,00 

z czego: 
z budżetu powiatu  

z innych źródeł (jakich?): 
Fundusz Pracy 2 500,00 
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Promocja przekwalifikowania się i ustawicznego kształcenia. Projekt realizowany był przez dwa 
zadania: 
 
1.Opracowanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie powiatu 
  gnieźnieńskiego (rocznego i półrocznego) 
 
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych był opracowywany dwa razy w roku. Pierwsza 
część zawierała diagnozę rynku pracy w 2009 roku. Druga część przedstawiała sytuację na lokalnym 
rynku w I półroczu 2010 roku. Monitoring został przekazany szkołom i instytucjom zajmującym się 
problematyką rynku pracy.  
Dane statystyczne dotyczące lokalnego rynku pracy wykorzystane zostały m.in. podczas 
przygotowywania projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, w tym  
do tworzenia planów szkoleniowych realizowanych przez Urząd.  
Służyły one również do przygotowania opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach 
ponadgimnazjalnych.  
 
2.Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2009/2010 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie zebrał dane dotyczące absolwentów szkół powiatu 
gnieźnieńskiego i przekazał je do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, który opracowuje 
raport pod tytułem: „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego” Raport 
przedstawia sytuację osób młodych, którzy w danym roku szkolnym (2009/2010) ukończyły szkoły 
ponadgimnazjalne w Wielkopolsce. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

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

gnieźnieńskiego (rocznego i półrocznego) 
2  Zebranie danych statystycznych dotyczących absolwentów szkół w powiecie 

gnieźnieńskim do „Oceny sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego 
rocznik 2009/2010”, oraz przekazanie danych statystycznych do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy, który przygotowuje raport zbiorczy dotyczący całego województwa 
wielkopolskiego. 

3  W listopadzie  2010 Powiatowy Urząd Pracy zawarł umowę z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Poznaniu. Projekt ma na celu monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych 
zachodzących na wielkopolskim rynku pracy dostarczania zdobytych informacji 
instytucjom zajmującym się kreowaniem polityki zatrudnienia i edukacji  

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

w całości lub w części 
 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy  
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III. Załączniki 

Załącznik nr 1 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Gnieźnieńskim 
w 2009 roku 

Załącznik nr 2 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Gnieźnieńskim 
w I połowie 2010 roku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr projektu  
I2Ce/108 
 
Nazwa projektu  
Centrum Aktywizacji Zawodowej  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2009- 2013  
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
4 000,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 4 000,00 

z czego: 
z budżetu powiatu  

z innych źródeł (jakich?): 
Fundusz Pracy 4 000,00    
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Kontynuacja projektu z 2009 r. Otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej   zostało przesunięte z  
1.04.2010 r. na  29.12.2009 r z uwagi na wymogi ustawy dot. organizacji centrum. 
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2.2 Opis zadań w ramach projektu 
Nr Opis zadania 
1 W 2010 r. z uwagi na  wykonanie planowanych prac wcześniej w 2009 r.,    pokoje CAZ-u 

zostały doposażone w  dodatkowy   sprzęt m.in. w   : ksero , niszczarki ,gilotynę,  
termobindownicę. Ponadto dla Centrum Aktywizacji Zawodowej zakupiono materiały 
biurowe niezbędne do prowadzenia usług rynku pracy.  

2 Przez cały rok Centrum Aktywizacji Zawodowej było promowane poprzez nagrany film 
ukazujący prace w urzędzie oraz informacje w mediach. W dniu 15 grudnia odbyła  się 
konferencja dla pracodawców podsumowująca prace CAZ. Na konferencje przybyli 
licznie pracodawcy współpracujący z PUP. 

3  Film o Centrum Aktywizacji Zawodowej 

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

 w całości lub w części 
 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr projektu  
I2Da/11 
 
Nazwa projektu  
Poprawa standardów obsługi osób bezrobotnych w PUP  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2009 - 2011 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
0,00 
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1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 387 803,08 

z czego: 
z budżetu powiatu 0,00 

z innych źródeł (jakich?): 
EFS    329 604,84 
Fundusz Pracy 58 198,24 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Niniejszy projekt był realizowany przez cały 2010 r. Realizacja projektu przebiegała 
w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. 
Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami). Urząd pozyskał środki na realizację projektu w 85 % z 
Europejskiego Funduszu Społecznego a 15 % środków na realizację projektu  przeznaczył  z 
Funduszu Pracy, które  stanowiły wkład własny.    

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Rozpowszechniano informacje o realizacji projektu poprzez gabloty oraz stronę 

internetową Urzędu i Starostwa Powiatowego.  
Kontynuacja realizacji rozpoczętego w 2009 roku projektu Dz. 6.1.2 „Kwalifikacje drogą 
do sukcesu” ukierunkowanego na wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy 
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.  
W celu realizacji standardów usług rynku pracy w ramach realizacji projektu Dz. 6.1.2 
„Kwalifikacje drogą do sukcesu” współfinansowane były wynagrodzenia i dodatki do 
wynagrodzeń 10 pracowników – 6 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych. 
W celu podniesienia jakości usług świadczonych przez Urząd kluczowi pracownicy 
skierowani zostali na następujące szkolenia z zakresu: 
- skutecznej komunikacji z wykorzystaniem asertywności w strategii obsługi klienta 
urzędu dla 23 osób  
- skuteczności usług i instrumentów rynku pracy w procesie zmian zachodzących na 
rynku pracy dla 20 pracowników 
- monitorowania rynku pracy oraz wykorzystywania badań pracy w celu zwiększenia 
efektywności aktywizacji bezrobotnych przez kluczowych pracowników Urzędu Pracy dla 
20 pracowników 
- zastosowania nowych standardów usług rynku pracy – szkolenie indywidualne. 
W IV kw. 2010 r. Lider Klubu Pracy rozpoczął studia podyplomowe „Akademia trenera” 
z zakresu prowadzenia szkoleń aktywnymi metodami, poprawnego diagnozowania 
potrzeb szkoleniowych oraz radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach w pracy 
zespołowej. Dzięki uczestnictwu w studiach Urząd zdobędzie pracownika, który zna 
metodykę pracy warsztatowej, zdobędzie wiedzę dot. zarządzania dynamiką grupy, 
nauczy się także wykorzystywać różne środki wyrazu do przekazywania określonych 
treści i nadawania właściwej ekspresji wypowiedzi.  

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

w całości lub w części 

Realizacja projektu w 2010 r. nie była obarczona barierami. W celu wykorzystania oszczędności na 
zadaniach związanych z wypłatą wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń Urząd dokonywał  zmian 
w realizacji projektu poprzez  zgłaszanie ich do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.   

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

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

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy  
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
0,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 0,00 

z czego: 
z budżetu powiatu 0,00 

z innych źródeł (jakich?): 
EFS     
Fundusz Pracy 0,00 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Projekt ułatwia dostęp do Internetu. Zastosowano nowoczesne rozwiązania tj. ekran multimedialny 
infokioski, infolinia  pozwalają szybko uzyskać niezbędne informacje o ofertach pracy, o realizowanych 
programach, zajęciach w Klubach Pracy, o szkoleniach. Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy wychodzi 
naprzeciw potrzebom doinformowania i szerszego zaprezentowania usług i instrumentów rynku pracy. 

22 maja 2010 r. zorganizowano „Drzwi Otwarte” dla zainteresowanych osób bezrobotnych oraz 
pracodawców. W tym dniu każda osoba poszukująca pracy mogła uzyskać informacje na temat ofert 
pracy w kraju jaki i  za granicą. Porad prawnych dotyczących Kodeksu Pracy i Ustawy o promocji i 
instytucjach rynku pracy udzielał radca prawny. Doradcy zawodowi i Liderzy Klubu Pracy udzielali 
wskazówek dotyczących pisania dokumentów aplikacyjnych oraz rozmów w sprawie pracy.  

 Z inicjatywy Powiatowego Stowarzyszenia a Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej          
w Gnieźnie" DOM" w dniu 28 sierpnia i 25.09.2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie uczestniczył 
w spotkania "Zdrowy Dom". Pośrednik pracy oraz doradca zawodowy z PUP udzielali informacji dot. 
usług urzędu. 

W dniu 6.12.2010 Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie uczestniczył w "Dniu Otwartym dla Osób 
Niepełnosprawnych" w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie. Pracownicy PUP 
świadczyli pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie: 

� pośrednik pracy - oferty pracy oraz informacje dotyczące samozatrudnienia, 
� doradca zawodowy - usługi poradnictwa zawodowego dotyczącego przygotowania do 

rozmowy z pracodawcą, pisania dokumentów aplikacyjnych oraz określanie predyspozycji 
zawodowych. Informacje na temat usług oraz instrumentów rynku pracy. 
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2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 W godzinach otwarcia urzędu działa bezpłatna infolinia. W punkcie informacyjnym, który 

znajduje się na parterze budynku osoby bezrobotne oraz pracodawcy otrzymywali na 
bieżąco wyjaśnienia na temat korzystania z usług i instrumentów rynku pracy. Mogli 
również pobierać odpowiednie druki i wnioski. Większy dostęp do informacji uzyskano 
poprzez trzy infokioski w PUP. W dziewięciu gminach istnieje możliwość skorzystania z 
infokiosków. Wszyscy interesanci urzędu mają za pomocą infokiosków możliwość 
zapoznania się z aktualnym ofertami pracy, obowiązującymi przepisami, regulaminami, 
bieżącymi informacjami i sprawozdaniami statystycznymi. 
Na dwóch ekranach multimedialnych zainstalowanych na parterze i pierwszym piętrze 
budynku był prezentowany film o świadczonych usługach i instrumentach rynku pracy. 
Poza tym prezentowane były materiały promocyjne o możliwościach zdobywania nowych 
kwalifikacji i udziału w szkoleniach zawodowych. Na ekranie pojawiały się informacje w 
jaki sposób wypełnić kartę rejestracyjną. 
W PUP istnieją stanowiska z bezpłatnym dostępem do internetu. Można też skorzystać z 
drukarek. Stanowiska tego typu znajdują się na parterze urzędu oraz w Klubie  Pracy 
.Ponadto bezrobotni biorący udział w zajęciach aktywizacyjnych mieli możliwość nauczyć 
się i korzystać z komputera i internetu. Uczyli się jak przygotować cv i list motywacyjny. 
W gablotach PUP na bieżąco zamieszczane były informacje dotyczące usług i 
instrumentów rynku pracy oraz realizowanych programów i projektów. 

2 W dniu 22.05.2010 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 zorganizowano po raz kolejny 
"Drzwi Otwarte" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Inicjatywa ta cieszyła się 
zainteresowaniem zarówno ze strony bezrobotnych jak i pracodawców.  
W tym dniu dokonano rejestracji kilku osób bezrobotnych i wydano zaświadczenia. Porad 
udzielał radca prawny z zakresu prawa pracy. Doradcy zawodowi udzielani informacji 
zawodowych. Pośrednicy pracy informowali o wolnych miejscach pracy na terenie 
powiatu oraz poza granicami kraju, wydawano skierowania do pracy. Lider klubu pracy 
omawiał w jaki sposób opracować dokumenty aplikacyjne. Osoby zainteresowane 
docierały na stanowiska szkoleń, staży, refundacji kosztów na wyposażenie i 
doposażenie miejsca pracy jak również dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Gdzie udzielano wyczerpujących informacji dotyczących szkoleń organizowanych przez 
PUP, zasad organizacji staży oraz możliwości uzyskania dotacji na uruchomienie własnej 
działalności gospodarczej a także refundacji dla pracodawców zatrudniających osoby 
bezrobotne. 

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

w całości lub w części 

Założono, że „Drzwi Otarte” odbędą się w I i II połowie roku 2010r. Nie zrealizowano w całości projektu 
ponieważ w II połowie roku PUP brał udział w tygodniowych Dniach Kariery”, dwu dniowym spotkaniu 
dla pracodawców, organizował Targi Pracy oraz Konferencję dla pracodawców i wówczas 
zainteresowane osoby mogły skorzystać z usług urzędu.  

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Powiatowego Stowarzyszenia a Rzecz Pomocy 
Bezdomnym i Integracji Społecznej w Gnieźnie" 
DOM" 

Organizator spotkania 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie Organizator spotkania 
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Nr projektu  
I2Dc/13 
 
Nazwa projektu  
Zespół doradczy  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
2 500,00 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 2 500,00 

z czego: 
z budżetu powiatu  

z innych źródeł (jakich?): 
Fundusz Pracy 2 500,00    
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Kontynuacja projektu, informacje o działaniach prowadzonych przez Zespół  Doradczy Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gnieźnie zostały podane do publicznej wiadomości.  Zgodnie z projektem 
nawiązywano kontakt z pracodawcami , którzy zamierzali dokonać zwolnień grupowych oraz  niesiono 
pomoc osobom zwalnianym  z przyczyn  zakładu pracy.  

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

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

oraz na stronie internetowej urzędu , tablicach ogłoszeń . 

2 Realizacja spotkań z przedsiębiorcami. 

W 2010 r. urząd zarejestrował 11  informacji o   zwolnieniach lub zamiarze zwolnienia. Ze 
wszystkimi firmami  dokonującymi zwolnień nawiązywano na bieżąco kontakt . Firmy  
zgłaszające zwolnienia to głównie  firmy o zasięgu ogólnopolskim, dla  których  pomoc 
dla zwalnianych pracowników świadczyły urzędy pracy właściwe dla siedziby firmy. 
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie w 2010 r. zorganizował   dla  dwóch firm  spotkania z 
pracownikami zwalnianymi w miejscu  prowadzenia działalności. W ramach pierwszego i 
drugiego spotkania  Zespół Doradczy prezentował bezpłatne usługi świadczone przez 
Urząd oraz pomagał osobom zwalnianym  poprzez : udzielanie informacji na temat  
aktualnej sytuacji na rynku pracy, konsultacje w sprawie tworzenia dokumentów 
aplikacyjnych , przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, pomoc w rejestracji, bezpłatne 
porady prawne, porady psychologiczne  itp. Ponadto dla chętnych pracowników drugiej 
firmy , w której był zespół  doradczy zorganizowano spotkanie z Liderem Klubu Pracy , 
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którego tematem było tworzenie dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie tych 
osób do rozmowy kwalifikacyjnej.   

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

w całości lub w części 
 

W związku z faktem, iż firmy zgłaszające zwolnienia grupowe to firmy  o zasięgu ogólnopolskim dla 
których usługi świadczą  inne urzędy pracy właściwe dla siedziby firmy nie doszło do spotkań we 
wszystkich firmach zgłaszających zamiar zwolnień grupowych. 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr projektu  
I3Ae/112 
 
Nazwa projektu  
Realizacja projektu „Z matematyk ą w przyszło ść”  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Unijnych 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2009-2011 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
0,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 269.714,88 

z czego: 
z budżetu powiatu 0,00 

z innych źródeł (jakich?): 
POKL 269.714,88    
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Projekt „Z matematyką w przyszłość: POKL.09.01.02-30-144/09-00 -  zadanie kontynuowane i 
realizowane od początku okresu realizacji projektu - a więc od sierpnia 2009 i nadal. W ramach 
zadania wykonywane były wszystkie działania związane z bieżącą koordynacją projektu w obu 
powiatach realizujących projekt w partnerstwie: gnieźnieńskim (przez koordynatora projektu) i 
szamotulskim (przez koordynatora działań w powiecie szamotulskim), a także we wszystkich szkołach 
zaangażowanych w realizację projektu (zadania wykonywane przez koordynatorów szkolnych). 
Organizowane były cykliczne spotkania koordynatorów, zarówno w Szamotułach, jak i spotkania na 
terenie szkół, w których realizowany jest projekt. 
Prowadzony jest rachunek bankowy – wyodrębniony na potrzeby realizacji projektu. 
W bieżącym okresie rozliczeniowym uregulowano płatności dot. zadań zrealizowanych przez Lidera 
Projektu (znaczące zasilenie konta przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie) jak i przez Partnera. 
Działania promocyjne prowadzone są od początku realizacji projektu.Na bieżąco aktualizowane były 
informacje na stronach www powiatów gnieźnieńskiego i szamotulskiego oraz na stronach 
internetowych szkół. 
W bieżącym okresie rozliczeniowym zakupione zostały koszulki dla uczestników projektu z 
logotypoami wykorzystywanymi do promocji i oznakowania projektu, jak i z tytułem prjektu. Koszulki 
zostały rozdystrybuowane wśród uczniów. Wszystkie działania promocyjne prowadzone były zgodnie z 
„Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL”. Zagwarantowany został równy 
dostęp wszystkich uczniów do informacji na temat realizacji projektu poprzez otwarty dostęp do 
koordynatorów szkolnych, wywieszenie informacji w gablotach i na stronach www. Wszystkie 
pomieszczenia, w których realizowany jest projekt są w sposób przepisowy oznaczone. Wszystkie 
sprzęty zakupione ze środków projektu na potrzeby jego realizacji są oznaczone w sposób 
przepisowy. 
W bieżącym okresie prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze we wszystkich szkołach 
zaangażowanych w realizacje projektu, zgodnie z harmonogramami zajęć dostępnymi w biurze 
projektu. Zakupione i przekazane szkołom zostały podręczniki - zbiory zadań z matematyki, 
wykorzystywane podczas zajęć w szkołach i w samodzielnej pracy uczniów. 
W roku 2010 prowadzone były zajęcia rozwjające z matematyki zarówno w formie zajęć tacjonarnych, 
jak i na platfrmie e-learningowej. Zajęcia te prowadzone były dla uczniów zdolnych, szczególnie 
zainteresowanych matematyką. Przeprowadzonych zostało łącznie 6 godzin zajęć stacjonarnych dla 
każdej z grup, a nauczyciele pracowali na platformie e-learningowej przez 120 h. Na bieżąco 
wprowadzane były kolejne zadania na platforme e-learningową oraz trwała archiwizacja danych na 
platformie. Zakupione zostały i przekazane uczniom pendrivy, na których  uczniowie przechowują 
materiały i zadania wykonywane w formie e-learningu. Zakupione zostały podręczniki - zbiory zadań z 
matematyki, wykrzystywane podczas zajęć z uczniami, jak i w samodzienej pracy uczniów. 
W roku 2010 zorganizowany został wyjazd nr 1 „Indeks inżyniera w Poznaniu”. Uczniowie wzieli udział 
w spotkaniach, wykładach i pokazach na Poznańskim Uniwersytecie Technologicznym oraz 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także uczestniczyli w konkursie "Matematyka z 
ekonomią w tle", za który otrzymali nagrody zakupione ze środków projektu. Zorganizowano także 
wyjazd „Szamotuły i Enigma” oraz obóz matematyczny w Zaniemyślu. 
 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Zarządzanie projektem 
2 Rekrutacja i promocja 
3 Zajęcia stacjonarne dydaktyczno - wyrównawcze 
4 Zajęcia dla uczniów zdolnych i szczególnie zainteresowanych matematyką: stacjonarne i 

na platformie e-learningowej) 
5 Matematyka w praktyce - zajęcia połączone z praktycznym wykorzystaniem matematyki 

w ciekawych miejscach Wielkopolski 
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji  projektu 
w całości lub w części 

 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Powiat Szamotulski Partner projektu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr projektu  
I3Bc/20  
 
Nazwa projektu  
Wsparcie dla szkolnictwa wy ższego  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
 
1.2 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.3 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
64 200,00 
 
1.4 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 64 200,00 

z czego: 
z budżetu powiatu 64 200,00 

z innych źródeł (jakich?): 
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

1. Stypendium naukowe im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Colegium Europaeum 
Gnesnense UAM w Poznaniu przyznane na podstawie uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 
Nr XI/120/2007 z dnia 29.11.2007 i uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXIX/250/2008 z 
dnia 29 grudnia 2008r. Uchwały zostały podje na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt 11 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 
1592 z późniejszymi zmianami), oraz art. 94 ust 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365). 

 
2. Wsparcie szkolnictwa Wyższego – dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla 

Stowarzyszenia Gnieźnieński  Uniwersytet III Wieku – wynajem pomieszczeń przez 
Stowarzyszenie Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gnieźnie. 
Termin realizacji w okresie 14.10.2010 do 31.12.2010r. 
Wykorzystanie dotacji z przeznaczeniem na wydatki bieżące na pokrycie kosztów najmu 
pomieszczeń i kosztów zużycia mediów potrzebnych do prowadzenia zajęć w ramach 
Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych). 

Kształcenie ustawiczne studentów poprzez aktywizację fizyczną, psychiczną i intelektualną. 
Rozwój zainteresowań, rekreacja, integracja członków stowarzyszenia seniorów . 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie przekazało kwotę 5000,00 zł na potrzeby wynajmu 
pomieszczeń dydaktycznych. 
Umowa dotacji nr 1/U/2010 w sprawie przyznania i wykorzystania dotacji na finansowanie zadań 
w 2010r.  
 

3. Wsparcie dla CEG - pokrycie działalności Kolegium Europejskiego - wyposażenie sali 
multimedialnej kwota 40 000 zł oraz wyposażenie biblioteki kwota 6 000 zł   

 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
1 Stypendium dla doktoranta Colegium Europaeum Gnesnense UAM w Poznaniu. 

Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego. Miesięczna kwota 
stypendium to 1 100,00 zł. Stypendystami są osoby , które wyróżniły się pracą naukową 
w Colegium Europaeum Gnesnense UAM. W roku budżetowym 2010 stypendium 
wynosiło 

13 200,00 zł. 

2 Kształcenie ustawiczne studentów poprzez aktywizację fizyczną, psychiczną i 
intelektualną Rozwój zainteresowań, rekreacja, integracja członków stowarzyszenia 
seniorów . 

5 000,00 zł. 

3 Wyposażenie sali multimedialnej oraz wyposażenie biblioteki CEG 

46 000,00 zł. 

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

w całości lub w części 
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brak 

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

Stowarzyszenie Gnieźnieński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Gnieźnie. 

 
Realizacja zadania nr 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr projektu  
14Ab/22 
 
Nazwa projektu  
Remont pomieszcze ń i budynków  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
1 Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”  
2 Dyrektor I LO 
3 Dyrektor II LO 
4 Dyrektor ZSGiL TRZEMESZNO 
5 Dyrektor ZSEO 
6 Dyrektor ZSP NR 1 
7 Dyrektor ZSP NR 3 
8 Dyrektor ZSPNR 4 
9 Dyrektor SOSW NR 1 

10 Dyrektor SOSW NR 2 
11 Dyrektor DD GNIEZNO 
12 Dyrektor DPS GNIEZNO 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
352 462,00 zl 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 352 462,00 zl 

z czego: 
z budżetu powiatu 352 462,00 zl 

z innych źródeł (jakich?): 
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Powiat Gnieźnieński jako organ prowadzący szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek 
oświatowych dokonuje wielu starań na płaszczyźnie poprawy bazy dydaktycznej, w tym również 
dotyczy to remontów budynków.  

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Centrum Kultury ROZDZIAŁ 92109 kwota 30 700 zł, dotacja-zadanie  remont 

pomieszczeń. Zostały wykonane prace remontowe takie jak: zabezpieczenie przyłącza 
głównego, remont pomieszczeń po stołówce, dzięki czemu powstała sala plastyczna, 
wymiana grzejników na sali widowiskowej, wymiana odcinków kanalizacyjnych, wymiana 
drzwi zewnętrznych.  zabezpieczenie przyłącza głównego, remont pomieszczeń po 
stołówce, wymiana grzejników na sali widowiskowej, wymiana częściowa rur, wymiana 
drzwi zewnętrznych – te wszystkie prace remontowe przyczyniły się do poprawy bazy 
lokalowej, a co za tym idzie polepszenia jakości usług i rozszerzeniu oferty Centrum 
Kultury.  

2 I LO ROZDZIAŁ 80120 kwota 40 708 zł z tego: zad. 1 założenie rynien i opierzenia 12 
208, zad. 2. montaż i zakup 3 szt. klimatyzatorów do pomieszczeń od strony południowej 
budynku 16 500, zad. 3 Remont dachu z opierzenia kwota 12 000 zł        

3 II LO ROZDZIAŁ 80120 kwota 14 000 zł z tego: zad. 1 wymiana drzwi, instalacji 
elektrycznej w pomieszczeniu księgowości -2 000, zad. 2utworzenie dwóch zapleczy dla 
sal 10,11 oraz zabudowanie ścian działowych, wykucie otworów drzwiowych, 
wymalowanie całości 12 000. 

4 ZSGiL TRZEMESZNO, ROZDZIAŁ 80120 kwota 15 000 zł z tego: zad. 1malowanie 
sanitariatów po remoncie 1 000, zad. 2 remont sanitariatów w szatniach dla dziewcząt i 
chłopców, wymiana płytek na podłodze i częściowo na ścianach 2 000, zad. 3 malowanie 
parkietu w auli szkolnej 4 500, zad. 4 malowanie parkietu w sali gimnastycznej 7 500   

5 ZSEO ROZDZIAŁ 80130 kwota 92 600 zł, zad. przełożenia dachu nad aulą kwota 78 
594 zł, przełożenie 5 okien w sali nr 22 zmiana zadania na wymianę kotła grzewczego 
kwota 14 006 zł                        

6 ZSP NR 1 ROZDZIAŁ 80130 kwota 0 zł, remont Sali P3 (będzie służyła jako 
tymczasowa salka gimnastyczna) ul. Kostrzyńska (wylewka, wymiana sufitu, wykładzina 
podłogowa, malowanie)  

7 ZSP NR 3 ROZDZIAŁ 80130 kwota 24 901 zł z tego: zad. 1 wymiana instalacji 
elektrycznej, obwód 1,obwód 2 -10 000, zad.2 adaptacja pomieszczenia gospodarczego 
na świetlicę uczniowską 14 901   

8 ZSP NR 4 ROZDZIAŁ 80130 kwota 20 000 zł zad. 1 wymiana stolarki okiennej i 
wykonanie podjazdu                                                                                                          

9 SOSW NR 1 ROZDZIAŁ 80102 kwota 8 000, zad. malowanie klas na piętrze i korytarzu       
10 SOSW NR 2 ROZDZIAŁ 80102 kwota 67 231 zł w tym: zad. 1 malowanie sal lekcyjnych 

5 000, zad.2 wymiana i obsadzanie 5 okien - 5 000, zad. 3 remont pomieszczenia- 9 231 
zł, zad. 4 24 000 zł, zad. 5 remont dachu kwota 24 000 zł ROZDZIAŁ 80111 kwota 10 
000 zł zad. 3 remont korytarza przy klasach (malowanie, elektryka, posadzki),ROZDZIAŁ 
80134 kwota 13 385 zł z tego: zad.4 wylewka na podłodze w sali 54 -5 000, zad.5 
remont wyciągu na stolarni -5 000,zad. 6 remont instalacji elektrycznej kwota 3385 zl 
ROZDZIAŁ 85403 kwota 12 937 zł z tego: zad.6 remont księgowości 2 000, zad.7 
remont gabinetu dyrektora internatu 4 000, zad.8 wymiana drzwi z futrynami 4000. zad. 
9 remont pomieszczeń 1 521 zł zad. 10 remont pomieszczeń i zakup sprzętu kwota 1 
416 zł                         

11 DD GNIEZNO ROZDZIAŁ 85201 kwota 13 000 zł zad. renowacja sufitu w korytarzu 
głównym placówki, usunięcie zniszczeń po wodzie deszczowej, obniżenie sufitu- 
instalacja sufitu podwieszanego, instalacja punktów świetlnych kwota 6 682 zł, zakup 
nowych mebli do dwóch aneksów kuchennych kwota 6318 zł                                                                  

12 DPS GNIEZNO ROZDZIAŁ 85202 kwota 10 000 zł zad. malowanie i remont 
pomieszczeń 
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

nie dotyczy  

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr projektu  
I5Ac/23  
 
Nazwa projektu  
Przygotowanie i udost ępnienie internetowego informatora o imprezach kultu ralnych i 
sportowych  
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”  
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
4.500,00 zł. 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 4.500,00 zł. 

z czego: 
z budżetu powiatu 4.500,00 zł. 

z innych źródeł (jakich?): 
nie dotyczy nie dotyczy    
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Uruchomienie strony internetowej Centrum Kultury „Scena to dziwna”: www.scenatodziwna.eu  oraz 
instalacja oprogramowania niezbędnego do pracy administratora. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Uruchomienie strony internetowej www.scenatodziwna.eu , która jest wizytówką Centrum 

Kultury a jednocześnie formą informatora kulturalnego dla mieszkańców Powiatu 
Gnieźnieńskiego.  

2 Instalacja oprogramowania niezbędnego do pracy administratora  
 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji  projektu 

w całości lub w części 
 

brak  

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

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

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
1 Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”  
2 Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”  
3 Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”  
4 Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”  
5 Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”  
6 Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”  
7 Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”  
8 Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 – 2013  
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
94.500,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 94.284,02  

z czego: 
z budżetu powiatu 94.284,02 

z innych źródeł (jakich?): 
nie dotyczy     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W ramach projektu zorganizowano następujące imprezy, które w Centrum Kultury „Scena to dziwna” 
są już cyklicznymi:  

� Rocznica Napaści na Polskę  
� Organizacja Święta Niepodległości  
� Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego  
� Międzynarodowy Festiwal Wyobraźni 
� Regionalny Mityng Teatralny  
� Cykliczne Koncerty Młodzieżowe „Pod Lupą”  
� „Scena po drodze” 

 
Wszystkie imprezy były skierowane do mieszkańców Gniezna a także Powiatu Gnieźnieńskiego.  
 
W ramach niniejszego projektu zorganizowano również dożynki powiatowo – gminne. 
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2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Rocznica Napaści na Polskę – Zorganizowanie spektaklu słowno-muzycznego „Misterium 

Katyńskie „Strzały o świcie” dedykowanego ofiarom zbrodni katyńskiej, jak również 
tragedii smoleńskiej.    

2 Organizacja Święta Niepodległości – z okazji obchodów Dnia Niepodległości zaprosiliśmy 
do Gniezna Poznański Teatr Ósmego Dnia, który wystąpił ze spektaklem pt. „Teczki” 

3 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego – z tej okazji Centrum Kultury 
zorganizowało w Archikatedrze Gnieźnieńskiej koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego 
z repertuarem świątecznym, podczas uroczystości wystąpił także Gnieźnieński Chór 
„Metrum” 

4 Międzynarodowy Festiwal Wyobraźni - w swoim założeniu łączy ze sobą wszystkie sfery 
artystycznej twórczości, dlatego w programie zaplanowanych było wiele atrakcji z różnych 
dziedzin: koncerty – DagaDana oraz Cała Góra Barwinków, spektakl – „Księga Gór” 
Teatru Klinika Lalek, wykład – „Grafitti społecznie zaangażowane” oraz murale, tym 
razem na zewnątrz Centrum Kultury, które zaowocowało niesamowitymi malowidłami 
urozmaicającymi Ogród Wyobraźni.   

5 X Regionalny Mityng Teatralny im. Sławka Kuczkowskiego – Podzielony był na dwa 
etapy: pierwszy to przegląd konkursowy, drugi to spektakl Kuby Kaprala pt. „Przygody 
Pana Ch. W. de Prącie” oraz wystawa malarstwa Joli Nowaczyk.  

6 Cykliczne Koncerty Młodzieżowe „Pod Lupą” – zorganizowanie koncertów takich 
zespołów jak: „Czerniejewska” oraz „Błękitny nosorożec”. 

7 „Scena po drodze” – zorganizowanie spektakli: „Dziewictwo” Aliny Czyżewskiej, 
„Audiencja III czyli Raj Eskimosów”, oraz wystawy prac malarskich Stanisława Dołżyka a 
także promocja książki Krzysztofa Gajdy.  

8 Powiatowo - gminne święto plonów odbyło się w 2010 roku w Niechanowie. Upieczony z 
tegorocznych zbiorów chleb przed ołtarz zanieśli, a później wręczyli gospodarzom 
starostowie dożynek powiatowych – Halina Święciochowska i Marek Michalak wraz z 
asystentami Mariolą Jurgońską i Tomaszem Strzyżem oraz starostowie dożynek 
gminnych – Justyna Bartłomiejczak i Robert Szeląg. Zainteresowanie ubiegłorocznym 
powiatowo - gminnym świętem plonów było duże. Na uroczystość przybyli 
parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych. Podczas 
uroczystości zaproszeni goście – Marek Woźniak – Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Poseł Paweł Arndt, Poseł Zbigniew Dolata, senator Piotr Gruszczyński, 
Poseł Tadeusz Tomaszewski, Przewodnicząca Rady Powiatu – Danuta Winiarska, 
Prezydent Gniezna – Jacek Kowalski składali rolnikom najlepsze życzenia i dziękowali za 
trud włożony w pracę na roli. Powiatowo-gminne dożynki były również okazją do 
wręczenia wyróżnień i odznaczeń.  
Odznakę honorową „zasłużony dla rolnictwa” przyznał Minister Rolnictwa. Swoje 
wyróżnienia przyznał także starosta gnieźnieński.  
Program uroczystości obejmował liczne atrakcje. Zaproszeni goście wysłuchali koncertu 
Samorządowej Orkiestry, a dzieciom sprawił radość specjalnie przygotowany dla nich 
program i wesołe miasteczko. Uczestnicy dożynek mile spędzili czas podczas kabaretu 
Marek Malita i Iwona Niedzielska „Siwy Dym” i występu zespołu coverowego. Atrakcją 
wieczoru był koncert Haliny Frąckowiak. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również 
loteria fantowa i stoiska promocyjne Powiatu Gnieźnieńskiego i „Miasteczko Pełne 
Gwiazd” - obsługiwane przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Gnieźnie oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego.  
 

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

w całości lub w części 
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brak  

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
PONTE Art Production  
 

Przygotowanie i realizacja „Misterium Katyńskiego. 
Strzały o świcie” z okazji Rocznicy Napaści na 
Polskę, spektaklu pt.”Teczki” Poznańskiego Teatru 
Ósmego Dnia, oraz Koncertu Poznańskiego Chóru 
Chłopięcego z repertuarem świątecznym. 

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Konfraternia 
Teatralna  

Pomoc przy organizacji Regionalnego Mityngu 
Teatralnego  
 

GWSH-M Milenium Pomoc przy organizacji Regionalnego Mityngu 
Teatralnego  
 

 
Łukasz Lubczyński „Lupa”  
 

Wolontariusz – organizator koncertów „Pod Lupą”  

 
Urząd Gminy Niechanowo 

Współorganizator dożynek powiatowo – gminnych   
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Nr projektu  
I5Ba/26 
 
Nazwa projektu  
Modernizacja wyposa żenia wykorz ystywanego do statutowej działalno ści Centrum Kultury 
„Scena to dziwna” 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy  
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013  
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
70.000,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 69.997,08 

z czego: 
z budżetu powiatu 69.997,08 

z innych źródeł (jakich?): 
nie dotyczy     
  
 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W ramach projektu został zakupiony sprzęt i wyposażenie niezbędne do statutowej działalności 
Centrum Kultury „Scena to dziwna”.  

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 W ramach projektu został zakupiony sprzęt i wyposażenie niezbędne do statutowej 

działalności Centrum Kultury „Scena to dziwna”. Zakupiono: zestaw sprzętu do studia 
nagrań – z którego może korzystać nie tylko Centrum Kultury, ale także mieszkańcy 
Powiatu Gnieźnieńskiego, rower służący do celów reklamowych – który jest znakomitą 
mobilną reklamą imprez odbywających się w CK. Zakupiono również niezbędne 
wyposażenie do sali konferencyjnej a także sprzęt przeznaczony do pracy biurowej 
instruktorów i administracji m.in.: notebook, drukarka, kopiarka. 

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

w całości lub w części 

brak  

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy   
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Nr projektu  
I6Aa/27 
 
Nazwa projektu  
Promocja wła ściwego zagospodarowania odpadów komunalnych  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
110.000,00 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 235.124,91 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 29.079,26 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, 
rolnictwa i Leśnictwa w Poznaniu 

138.194,00 zł    

Budżety gmin powiatu gnieźnieńskiego 67.851,65 zł 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W ramach niniejszego projektu przeprowadzone zostały działania informacyjno – edukacyjne 
społeczeństwa w zakresie realizacji przedsięwzięcia p.n. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest 
na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. Powiat gnieźnieński realizuje i koordynuje usuwanie azbestu już 
od 3 lat, tj. od 2008 r. Zadanie realizowane jest zgodnie z Powiatowym Programem usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest przyjętego Uchwałą Rady powiatu Gnieźnieńskiego Nr XIX/201/2008 
z dnia 24 czerwca 2008 r. (zmienioną Uchwałą Nr L/388/2010). W realizację przedsięwzięcia włączyło 
się 9 gmin powiatu gnieźnieńskiego i miasto Gniezno. Na potrzeby realizacji zadania corocznie 
opracowywany jest regulamin udzielenia wsparcia finansowego przy udziale środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków pochodzących z budżetu powiatu, 
miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego. W 2010 r., aby zwiększyć zainteresowanie akcją i 
zachęcić mieszkańców 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 
wynosi 10 000 zł. Biorąc pod uwagę wszystkie wymierne korzyści i duże zainteresowanie akcją 
planuje się kontynuować powyższy projekt w latach kolejnych. 
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2.2 Opis zadań w ramach projektu 
Nr Opis zadania 
1 Działania promocyjne w zakresie ochrony środowiska.  

 W ramach niniejszego działania planowana była realizacja przedsięwzięć związanych z 
gospodarką odpadami w tym w szczególności edukacja ekologiczna – promocja 
właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego.   

2 Promocja i edukacja w zakresie usuwania azbestu i w yrobów zawieraj ących azbest.  
Wykonawcą zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na 
terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” była firma Ekolog Systems Sp. z o.o. z Poznania 
wybrana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w drodze przetargu 
nieograniczonego. Zostały również zawarte umowy z miastem Gniezno i dziewięcioma 
gminami powiatu na realizację zadania, w których zostały zadeklarowane środki z 
budżetów gmin na w/w zdanie. Koordynatorem zadania był Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, który akceptował wnioski, uczestniczył w odbiorach prac oraz 
rozliczał zadanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 
gminami. 
Środki finansowe wynosiły odpowiednio: 

• z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
138.194,00zł 

• z budżetów gmin: 67.851,65 zł  
• z budżetu powiatu: 29.079,26 zł 

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania w roku 2010 łącznie z terenu powiatu 
gnieźnieńskiego usunięto 491.303 kg płyt azbestowych z 215 nieruchomości, 
zrealizowano wszystkie wnioski złożone przez mieszkańców. 

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

w całości lub w części 
 

Środki finansowe zostały zaoszczędzone i nie zostały wykorzystane w całości w wyniku niskiej ceny 
usunięcia 1 tony azbestu, którą zaproponował wykonawca wybrany w przetargu, oraz zwiększenia 
wkładu WFOŚiGW w Poznaniu z 50 na 70%. Ponieważ zadanie realizowane jest od 2008 r. i cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców powiatu, w związku z tym planowana jest jego 
kontynuacja w latach kolejnych.   

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

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

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

Urzędy miast i gmin powiatu gnieźnieńskiego 
 

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

Ekolog Systems Sp. z o.o. Wykonawca zadania „Likwidacja wyrobów 
budowlanych  zawierających azbest na terenie 
powiatu gnieźnieńskiego” wybrany w drodze 
przetargu nieograniczonego. 
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Nr projektu  
I6Ac/29  
 
Nazwa projektu  
Propagow anie na terenach wiejskich odnawialnych źródeł energii  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
20.000,00 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 500,00 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 500,00 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
Nie dotyczy Nie dotyczy  

 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Powiat Gnieźnieński stara się aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu świadomości proekologicznej 
mieszkańców w poszukiwaniu nowych rozwiązań i promowaniu technologii przyjaznych środowisku, w  
związku z tym w ramach niniejszego działania prowadzona była promocja odnawialnych źródeł energii 
i biopaliw. Projekt realizowano m.in. poprzez współorganizowanie konferencji interdyscyplinarnej p.n. 
„Ekologiczne i Energetyczne Zagrożenia i Nowe Wyzwania” dla rolników, przedsiębiorców oraz 
mieszkańców miast i gmin powiatu gnieźnieńskiego zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii. Powyższe działania miały na celu zwiększyć świadomość szczególnie mieszkańców 
zamieszkujących tereny wiejskie powiatu gnieźnieńskiego w zakresie możliwości wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii oraz możliwości czerpania z tego korzyści finansowych. Jest to 
szczególnie ważne na terenach wiejskich, które mogą być dostawcą niezbędnych surowców. 
 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Działania promocyjne w zakresie ochrony środowiska  

Współorganizowanie konferencji interdyscyplinarnej p.n. „Ekologiczne i Energetyczne 
Zagrożenia i Nowe Wyzwania”, która odbyła się w dniach 15-16.03.2010 r. w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie. W tym czasie omówiono szereg wykładów 
dotyczących zagrożeń środowiska naturalnego i metod zapobiegania im. Nawiązano 
także do problemów energetyki, transportu, informatyki i medycyny. Zostały 
przedstawione dwa referaty plenarne profesorów Wydziału Chemii UAM: „Gospodarka 
odpadami, aspekty prawne i techniczne” oraz  „Współczesne tendencje w ochronie 
środowiska”. Tematyka spotkania pozwoliła przybliżyć uczestnikom zagadnienia 
związane z dbałością o bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne oraz przedstawić 
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kierunki działań w perspektywie nowych wyzwań.  
W celu promowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii 
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie przystąpiło do udziału w konkursie „Samorządowy Lider 
Zarządzania”, którego celem jest promocja funkcjonalnych rozwiązań wdrożonych przez 
jednostki administracji samorządowej. Przedmiotem oceny były przykłady innowacyjnych 
przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości, efektywności i dostępności 
dostarczanych usług. Do konkursu zgłoszono praktykę pn. „Promowanie zagadnień 
związanych z biopaliwami – innowacyjnym potencjałem rozwoju dla Powiatu 
Gnieźnieńskiego”.W zgłoszeniu w szczegółowy sposób opisano cel, wdrożenie i 
charakterystykę przedsięwzięcia jakim jest organizacja konferencji z zakresu 
odnawialnych źródeł energii. W dniu 22 czerwca 2010 r. w budynku SENATU RP odbyła 
się konferencja podsumowująca konkurs. Program konferencji obejmował prezentacje 
praktyk, ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów. W kategorii powiaty, w dziedzinie 
gospodarka komunalna Powiat Gnieźnieński zajął II miejsce. 
 
 
 

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

w całości lub w części 
 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Gnieźnie 

Współorganizowanie konferencji 
interdyscyplinarnej p.n. „Ekologiczne i 
Energetyczne Zagrożenia i Nowe Wyzwania”, która 
odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Gnieźnie.  
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Nr projektu  
I6Ad/30  
 
Nazwa projektu  
Promocja ograniczenia emisji hałasu  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
20.000,00 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 49.654,00 

z czego: 
z budżetu powiatu 12.500,00 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, 
rolnictwa i Leśnictwa w Poznaniu 

24.654,00 zł    

Budżet miasta Gniezna 12.500,00 zł 
 
 

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W ramach niniejszych działań w zakresie ograniczania hałasu i emisji zanieczyszczeń prowadzona 
była promocja ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na przekroczenia pyłu 
PM10 w naszym regionie, w myśl obowiązującego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego Programu 
Ochrony Powietrza, podjęto działania zmierzające do poprawy stałego monitoringu pod kątem tego 
parametru. W tym celu, przy współpracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urzędu Miejskiego w 
Gnieźnie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakupiono, a następnie zamontowano na 
terenie Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie pobornik sekwencyjny niskoobjętościowy pyłu zawieszonego 
PM10.  
Koordynatorem działania był Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie. Wykonawcą zadania była firma Atmoservice Sp. z o.o. z Poznania.  

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Działania promocyjne w zakresie ograniczania emisji  hałasu  

W ramach niniejszego działania planowana była promocja ograniczenia emisji hałasu. 
Podstawowym założeniem zadania była poprawa świadomości mieszkańców Powiatu w 
zakresie szkodliwości hałasu i możliwości ograniczania jego wpływu na otaczające nas 
środowisko. Ze względów organizacyjno - technicznych działania te będą prowadzone w 
2011 r. w ramach projektu BIOSIRE „Zrównoważony transport, ograniczenie hałasu, 
ochrona powietrza” 
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2 Promocja ograniczania emisji zanieczyszcze ń do powietrza przy realizacji zało żeń 
Programu Ochrony Powietrza dla Powiatu Gnie źnieńskiego 
Zakup pobornika sekwnecyjnego niskoobjetosciowego pyłu zawieszonego PM10 - ze 
względu na przekroczenia pyłu PM10 w powiecie gnieźnieńskim. Przedsięwzięcie 
sfinansowano ze środków: 

• budżetu powiatu - 12.500,00 zł,  
• budżetu miasta Gniezna - 12.500,00 zł, 
• dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu – 24.654,00zł.  
Wykonawcą zadania była firma Atmoservice Sp. z o.o. z Poznania wybrana w trybie 
zapytania ofertowego. 
     Zastosowanie specjalistycznego sprzętu i odpowiednich rozwiązań techniczno -
organizacyjnych wpłynie na efektywną diagnozę przyczyn przekroczenia norm 
emisyjnych oraz uzyskanie rzetelnych informacji o przestrzennym rozkładzie stężeń 
zanieczyszczeń na wyznaczonym obszarze. Zadanie to jest realizowane zgodnie z 
wytycznymi Programu Ochrony Powietrza oraz obowiązującymi przepisami dyrektyw 
unijnych w tym zakresie. 
 

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

w całości lub w części 
 

brak 

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

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

Współfinansowanie zakupu pobornika 
sekwnecyjnego niskoobjętosciowego pyłu 
zawieszonego PM10  

Urząd Miasta Gniezna 
 

Współfinansowanie zakupu pobornika 
sekwnecyjnego niskoobjetosciowego pyłu 
zawieszonego PM10 

Atmoservice Sp. z o.o. Wykonawca zadania  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Poznaniu 

Pomoc przy określeniu przedmiotu zamówienia, 
parametrów pobornika oraz realizacji zadania 
polegającego na zakupie i montażu pobornika 
sekwnecyjnego niskoobjetosciowego pyłu 
zawieszonego PM10. 
Końcowy użytkownik pobornika dokonujący 
pomiarów. 
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Nr projektu  
I6Ca/31 
 
Nazwa projektu  
Prowadzenie masowych edukacyjnych akcji proekologic znych dla dzieci i  młodzie ży 

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
1 Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
2 Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
32.000,00 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 18.569,63 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 18.569,63 zł. 

z innych źródeł (jakich?): 
  

 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W ramach niniejszego działania została prowadzona edukacja ekologiczna w szkołach wszystkich 
szczebli na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Praktykowano różnorodne formy działalności mające na 
celu ukazanie istoty ekologii oraz rozwijanie wiedzy, poglądów i wyobrażeń o środowisku. 
Szczególny nacisk został położony na selektywną zbiórkę odpadów. Akcje edukacyjne połączone były 
z różnego rodzaju konkursami i quizami o tematyce ekologicznej. Szkolenia i prelekcje były 
prowadzone w sposób, który miał za zadanie uświadomić ich uczestnikom, jak dbać o środowisko. 
 
 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Edukacja w zakresie ochrony środowiska:  

• Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu 
Gnieźnieńskiego. Konkurs organizowany corocznie przez I Liceum 
Ogólnokształcące w Gnieźnie. IX edycja konkursu odbyła się dnia 22 kwietnia 
2010r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Gnieźnie. 
Uczestniczyły w nich jednostki oświatowe podległe Starostwu. W finale konkursu 
do którego przeszli zwycięzcy eliminacji szkolnych sprawdzana była wiedza z 
zakresu ochrony środowiska w formie testowej – zwycięzcy otrzymali nagrody. 
Środki przeznaczone były przede wszystkim na zakup nagród dla zwycięzców 
oraz zakup niezbędnych materiałów do przygotowania konkursu.  

• Powiatowy konkurs EKOLIDER poświęcony selektywnej zbiórce odpadów 
komunalnych. Konkurs organizowany corocznie wspólnie z Polskim Klubem 
Ekologicznym Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie, Nadleśnictwem Gniezno oraz 
Urzędem Miejskim w Gnieźnie, adresowany do najmłodszego pokolenia tj. dla 
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przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a w tym roku po 
raz pierwszy również do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Starostwo jako 
współorganizator Powiatowego Konkursu Ekolider dofinansowało zakup nagród 
dla szkół, które wyróżniły się w propagowaniu selektywnej zbiórki odpadów, a 
także pokryło koszty związane z organizowaniem wycieczki stanowiącej nagrodę 
dla najlepszych ekoliderów. W tegorocznej, jubileuszowej X edycji wzięło udział 
15 placówek oświatowych z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, które łącznie 
zebrały 51.341,33 kg surowców wtórnych. Podsumowanie wyników odbyło się w 
Leśnym Ośrodku Edukacyjno-Rekreacyjnym „Poligon” przy Olkówce 11 czerwca. 

• Akcja „Sprzątanie Świata”- sprzątanie lasów: Starostwo w dniu 11 maja 2010 r. 
wspólnie z Nadleśnictwem Gniezno zorganizowało i  dofinansowało akcje 
sprzątania Lasu Miejskiego. Środki przeznaczone zostały na transport młodzieży 
do lasu, zakup worków i rękawic oraz ciepłego posiłku dla uczestników akcji 
sprzątania świata. 

• Prowadzenie masowych edukacyjnych akcji proekologicznych na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców powiatu: 

� Organizacja konferencji p.n. „GMO – Genetycznie modyfikowane 
organizmy, która odbyła się dnia 31 marca 2010 r.  w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie. Środki wydatkowane na 
realizacje umów o dzieło dla prelegentów, zakup poczęstunku dla 
uczestników konferencji, drukowanie zaproszeń, plakatów, itp. 

� Zakup nagród dla zwycięzców Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych 
pn. „Ogród Ekologiczny – czyli powrót do źródeł”, którego finał odbył się 
w MOK-u w Gnieźnie. 

� Zakup nagród dla szkół biorących udział w III Powiatowym Festiwalu 
Piosenki Ekologicznej „EKO-SONG” pod patronatem Starosty 
Gnieźnieńskiego, który odbył się 18 maja 2010 r. w Szkole Podstawowej 
w Trzemesznie.  

� Zakup nagród z przeznaczeniem dla uczniów biorących udział w 
konkursach i quizach zamieszczanych w gazetkach ekologicznych. 
Gazetka ekologiczna opracowywana i wydawana jest przez członków 
Koła Ekologicznego działającego przy I LO w Gnieźnie. 

� Organizacja V Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego – konkursu 
plastycznego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 
pod hasłem: „Nie marnuję-segreguję” organizowanego przez Szkolny 
Klub Przyjaciół Przyrody „EKOLUDEK” Specjalnego Ośrodka Szkolno-
wychowawczego nr 1 w Gnieźnie – zakup nagród dla zwycięzców, 
poczęstunku, drukowanie dyplomów, itp.  

� Zakup nagród dla uczestników Gnieźnieńskiego Młodzieżowego Forum 
Ekologicznego „Mieszkańcy pól i lasów”, który odbył się 19 listopada 
2010 r. w MOK-u w Gnieźnie. 

� Zlecenie wykonania dzieła w postaci materiału promocyjnego z zakresu 
ochrony środowiska eksponującego walory przyrodnicze Powiatu 
Gnieźnieńskiego tj. „Natura 2000 – Pojezierze Gnieźnieńskie”. Film 
wykonany zgodnie z umową o stworzenie utworu promocyjnego zawartą 
w dniu 1 lipca 2010 zawartą z Fundacją PRO TERRA w Poznaniu.   

2 Koncert Jacka Kleiffa oraz towarzyszącego mu zespołu „Orkiestra Na Zdrowie”, jako 
propagowanie wartości ekologicznych.  
 

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

w całości lub w części 
 

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

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

Wiedzy Ekologicznej 
Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło 
w Gnieźnie 

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

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

Urząd Miejski w Gnieźnie Współorganizowanie i współfinansowanie  
Powiatowego Konkursu EKOLIDER 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 
w Gnieźnie. 

Współorganizowanie V Powiatowego Konkursu   
Ekologicznego dla Uczniów z      
Niepełnosprawnością Intelektualną 

Szkoła Podstawowa  w Trzemesznie Współorganizowanie Powiatowego Festiwalu      
Piosenki Ekologicznej „EKO-SONG”  
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Gnieźnie 

Współorganizowanie konferencji p.n. „GMO – 
Genetycznie modyfikowane organizmy” 

Fundacja Pro Terra Wykonanie materiału promocyjnego z zakresu 
ochrony środowiska eksponującego walory 
przyrodnicze powiatu gnieźnieńskiego 
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Nr projektu  
II1Aa/36 
 
Nazwa projektu  
Wspieranie niwelowania barier komunikacyjnych  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy  
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
170 144,00 zł. 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 148 063,89 zł. 

z czego: 
z budżetu powiatu 148 063,89 zł.  

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Projekt Centrum Aktywności Społecznej LARGO jest przedsięwzięciem skierowanym do osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym-marginalizacją. Działania podejmowane w ramach projektu 
kierowane są  przede wszystkim do osób, ale także organizacji społecznych, grup samopomocowych.  
W roku 2010 zadanie realizowane było przez PCPR w Gnieźnie (nie było objęte procedurą 
konkursową – posiadane zasoby kadrowe i lokalowe pozwalają na realizację zadania bez 
konieczności zlecania ). W ramach dotacji sfinansowano :  
- zatrudnienie pracowników ( są to osoby prowadzące zajęcia terapeutyczne –równocześnie 
zajmujące się poradnictwem, wykonywaniem prac administracyjno-biurowych) 
- adaptację pomieszczeń znajdujących się na I piętrze  
- zakup artykułów związanych z bieżącym funkcjonowaniem, doposażeniem CAS Largo – w związku 
przyjęciem  organizacji społecznych  

Centrum Aktywno ści Społecznej  

LLaarrGGoo 
 
Ulica Tadeusza Kościuszki 7, 62-200 Gniezno, telefon/Fax: 061 425 04 69 
e-mail: poczta@largo.gniezno.pl, numer komunikatora gadu-gadu: 5067617, Godziny otwarcia: 
poniedziałek - piątek 09:00 - 18:00 
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Centrum Aktywności Społecznej Largo jest częścią Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Gnieźnie a jego działalność jest formą i strukturą bliska do działalności istniejących ośrodków 
wsparcia.  
Podstawowe zadania, cel i rola jaką odgrywa CAS LARGO określone zostały w Regulaminie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , który stanowi, że celem działalności  
 
Celem Centrum Aktywno ści Społecznej Largo jest :  
1. podejmowanie działań służących reintegracji społecznej i zawodowej grup osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
2. podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, 

doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania 
3. umożliwienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom społecznym, 

jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, związkom wyznaniowym i.in  
4. podejmowanie działań animujących powstanie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb  
5. zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom ,rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej 
 
 
I są zgodne z zapisami Ustawy o pomocy społecznej w szczególności z  
 
Art. 2.  
1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i 
rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym 
zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem 
Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 
 
Art. 3.  
1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 
2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez 
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 
ze środowiskiem. 
3. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających 
udzielenie pomocy. 
4. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają 
celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. 
 
Swą ofertę CAS Largo kieruje do : 

- indywidualnych osób niezależnie  
- organizacji społecznych i grup samopomocowych 
- instytucji tworzących system pomocy społecznej (publicznych i niepublicznych)  
- pracodawców, osób prawnych i wszystkich innych którym nie jest obojętny drugi człowiek 

Dzięki posiadanym zasobom możliwa była realizacja zadań w ramach projektów : 
-  Centrum Aktywności Społecznej Largo-Aktywna Integracja w Powiecie Gnieźnieńskim 

współfinansowanego ze środków EFS 
-  ABC Rodzinnej Opieki Zastępczej – Moje Mieszkanie 
 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 zatrudnienie pracowników ( są to osoby prowadzące zajęcia terapeutyczne –

choreoterapia, arteterapia - równocześnie zajmujące się poradnictwem, wykonywaniem 
prac administracyjno-biurowych) 
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2  Zatrudnienie konsultantów , w tym : psycholog, pedagog, radca prawny, psychiatra 

3  Zakup wyposażenia placówki 

4 
Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w budynku 

 
5 Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki 

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

w całości lub w części 
 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy  

 
 

III. Załączniki 

 
Załącznik nr 3 Skrócony Raport ze zorganizowanych spotkań, imprez - wydarzeń 

W CAS Largo w 2010 roku 
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Nr projektu  
II1Bb/38  
 
Nazwa projektu  
Kultura na rzecz osób niepełnosprawnych  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1   Kierownik projektu 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”  
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
3.000,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 3.000,00 zł. 

z czego: 
z budżetu powiatu 3.000,00 zł. 

z innych źródeł (jakich?): 
  
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

ISKRA 2010 to III Powiatowy Przegląd Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych. W 2010 roku 
ISKRA stanowiła część X Regionalnego Mityngu Teatralnego im. Sławka Kuczkowskiego.  

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Zakup statuetek na III Powiatowy Przegląd Twórczości Scenicznej Osób 

Niepełnosprawnych ISKRA 2010.  
2 Zakup materiałów plastycznych wykorzystanych podczas warsztatów dla osób 

niepełnosprawnych, biorących udział w ISKRZE .  
 
 
2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji  projektu 

w całości lub w części 

brak  

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
 Stowarzyszenie MAKI  Współorganizator  III Powiatowego Przeglądu 

Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych 
ISKRA 2010 oraz warsztatów dla osób 
niepełnosprawnych biorących udział w ISKRZE 
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Nr projektu  
II2Aa/39 
 
Nazwa projektu  
Wsparcie zakupu i wymiany sprz ętu oraz wyposa żenia powiatowych słu żb i podmiotów 
ratowniczych 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Spraw  Obywatelskich 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
1 Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie 
2 Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
104.000 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 104.000 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 50.000 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
Miasto Gniezno 50.000 zł 
Miasto i Gmina Trzemeszno  2.000 zł 
Gmina Mieleszyn  2.000 zł 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Zakup i wsparcie zakupu najbardziej potrzebnego sprzętu dla Zespołu Techniki Kryminalistycznej 
Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. 

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Zakup radiowozu specjalistycznego 

2  Zakup zestawu elektronarzędzi i zestawu fotograficznego 

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

w całości lub w części 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Miasto Gniezno Dofinansowanie zakupu 
Miasto i Gmina Trzemeszno Dofinansowanie zakupu 
Gmina Mieleszyn Dofinansowanie zakupu 
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Nr projektu  
II2Bc/99  
 
Nazwa projektu  
Monitoring zagro żeń na terenie  powiatu  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.3 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich  
 
1.4 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2007-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
20.000,00 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 20.000,00 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 8.187,14 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W ramach powyższego projektu zrealizowano dwa zadania. 
1. Przyznano nagrody pieniężne dla czterech funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gnieźnie za udział w akcji powodziowej na terenie kraju w miesiącu maju i czerwcu 
2010 r. 
2. Opłacono abonament za usługę powiadamiania SMS. 

 

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Nagrody pieniężne  

2  Abonament SMS 

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

w całości lub w części 
 

Z uwagi na zmianę uwarunkowań oraz przepisów w roku 2010 środki z ww. projektu nie zostały w 
całości wykorzystane. Zadanie polegające na zestawieniu łączy telekomunikacyjnych pomiędzy 
placówkami straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego w Gnieźnie oraz stacji wyniesionej 
pogotowia w Witkowie nie zostało zrealizowane. 

Natomiast środki przeznaczane na usługę sms są planowane szacunkowo i nie ma możliwości 
precyzyjnego określania z góry kosztu za cały rok. 
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2.4  Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Powiatowa Komenda Państwowej Straży 
Pożarnej w Gnieźnie 

Ścisła współpraca, pomoc w organizowaniu zadań 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr projektu  
II2BD/102 
 
Nazwa projektu  
Promowanie słu żby patrolowej  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
1 Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie 
2 Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
4.000 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 4.000 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 4.000 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Organizatorem projektu była  Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie i Starostwo Powiatowe w 
Gnieźnie. Celem projektu było promowanie służby patrolowej, podnoszenie kwalifikacji i wiedzy 
zawodowej policjantów. W ramach realizacji projektu zorganizowano konkurs „Najlepszy policjant 
służby patrolowej Powiatu Gnieźnieńskiego”, który został przeprowadzony 20 października 2010r. 
Uczestnicy konkursu zostali ocenieni przez komisję składającą się z przedstawicieli Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie i Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Najlepsi policjanci wyłonieni w 
konkursie  zostali nagrodzeni premią pieniężną. 
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2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Test teoretyczny z wiedzy ogólno-policyjnej 

2  Prawidłowość sporządzania dokumentacji służbowej 

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

w całości lub w części 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Współorganizator.  

Przedstawiciele Starostwa byli członkami komisji 
konkursowej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr projektu  
II2Ca/41 
 
Nazwa projektu  
Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpo żarowej  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich  
 

1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
1 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 
2 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 
3 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 
4 Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich  
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
6.000,00 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 6.000,00 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 6.000,00 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W ramach powyższego projektu zrealizowano cztery zadania. 
1. Zorganizowano konkurs, którego najważniejszym celem edukacyjnym była zarówno 

zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie 
świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania 
ich oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Priorytetem zadania było kształtowanie 
właściwych postaw u dzieci i młodzieży, jak i promowanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej 
działalności służb ratowniczych, głównie straży pożarnej. Konkurs zorganizowano dla różnych 
grup wiekowych, dodatkową grupę stanowili uczniowie niepełnosprawni szkół specjalnych, 
wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej (bez ograniczeń 
wiekowych). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 17 marca 2010 r. 

2. Zorganizowano uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka który odbył się w dniu 02 maja 2010 
roku w Dziekanowicach, kwota została wydatkowana na konsumpcję (grochówka, kiełbasa, 
pieczywo) dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 

3. Zorganizowano ćwiczenia zgrywające dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, kwota została wydatkowana na 
zapewnienie ciepłego posiłku i napojów dla strażaków uczestniczących w ćwiczeniach w dniu 
18 grudnia 2010 r. w Trzemesznie. 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz uczniów szkół 
specjalnych. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zachowania 
bezpieczeństwa w przypadku występowania wszelkiego typu zagrożeń. Zadaniem konkursu 
jest zainteresowanie działalnością służb ratowniczych uczestniczących w usuwaniu skutków 
klęsk żywiołowych, jak powodzie, huragany i trzęsienia ziemi. Coraz częstsze katastrofy 
naturalne stanowią prawdziwe zagrożenie dla człowieka i przyrody. Stąd coraz więcej wyzwań 
stojących przed Strażą Pożarną i innymi służbami ratowniczymi. Celem edukacyjnym 
konkursu jest kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży, poprawa świadomości 
zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń oraz konieczności zmiany postawy w zakresie 
zachowania się podczas zagrożeń. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
1 Organizacja XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2009/2010 na szczeblu 

powiatowym, dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak 
zawsze rękę poda”. 

2 Organizacja Powiatowego Dnia Strażaka 

3 Ćwiczenia zgrywające dla jednostek OSP z powiatu gnieźnieńskiego włączonych do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

4 Konkurs po tytułem „ Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”- polegał 
na wybraniu najlepszych prac z każdej z czterech grup. Pierwszą grupę stanowiły dzieci 
w wieku 6-8 lat, druga grupa to dzieci 9-12 lat, trzecia grupa dzieci 13-16 lat, czwartą 
grupę stanowili uczniowie  szkół specjalnych, wychowankowie świetlic 
socjoterapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej bez ograniczeń wiekowych. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali  upominki. 
 

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

w całości lub w części 
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brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Ścisła współpraca, pomoc w organizowaniu zadań 

 
Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP 

Współpraca przy organizowaniu obchodów 
Powiatowego Dnia Strażaka 
 

Restauracja-Bar Hubertus, Gniezno Wykonawca usługi gastronomicznej (Powiatowy 
Dzień Strażaka) 
 

Hotel Restauracja Czeremcha, Trzemeszno Wykonawca usługi gastronomicznej (ćwiczenia 
zgrywające) 
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Nr projektu  
II2Cb/42 
 
Nazwa projektu  
Działania prewencyjne w zakresie bezpiecze ństwa dzieci i młodzie ży 

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
  1 Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
4.999,91 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 4.999,91 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 4.999,91 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Działania prewencyjne wśród dzieci i młodzieży mające na celu propagowanie materiałów 
informacyjno-edukacyjnych, organizowaniu konkursów i quizów dla dzieci i młodzieży dotyczących 
szeroko pojętego bezpieczeństwa, działań związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.  Zakup sofy-łóżka dziecięcego, zakup aparatu fotograficznego oraz gadgetów na nagrody 
dla finalistów konkursów. 

 
 

2.2 Opis zadań w ramach projektu 
Nr Opis zadania 
1 Zakup zakładki do książki - działania dla dzieci i młodzieży w ramach programu 

profilaktycznego Bezpieczna Szkoła, rozpropagowane podczas pogadanek, prelekcji       
z uczniami w szkołach o tematyce prewencyjnej oraz podczas festynów i pikników. 

2 Zakup maskotki Policji Wielkopolskiej „Pyrek” – działania prewencyjne w zakresie 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktycznego „Z Pyrkiem 
bezpieczniej”, wykorzystane podczas spotkań z młodzieżą i dziećmi na pogadankach       
i piknikach. 

3 Zakup odtwarzacza EMTEC, pendrive, kamera creative Wencam Video Skype Edition  
jako nagrody rzeczowe dla finalistów konkursu „Bezpieczny Internet” oraz konkursu          
„ I ja potrafię jeździć bezpiecznie” działania w zakresie bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży.   

4 Zakup aparatu fotograficznego z kartą pamięci w celu umieszczania na  stronie 
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internetowej KPP Gniezno zdjęć z działań prewencyjnych na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
 

5 Zakup (sofy) łóżka SILVIA w celu doposażenia Niebieskiego Pokoju celem polepszenia 
komfortu dzieci przebywających w Niebieskim Pokoju uczestniczących w czynnościach 
procesowych. 

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

w całości lub w części 
 

brak 

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

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

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
1 Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
3000 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 3000 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 3000 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Działania prewencyjne prowadzone na drogach Powiatu Gnieźnieńskiego, skierowane do kierowców 
w ramach akcji „Alkohol i Narkotyki” oraz „ Pasy bezpieczeństwa”. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Zakup zawieszki zapachowej zawierającej informacje i porady promujące bezpieczną 

jazdę celem rozpropagowania wśród kierowców. 

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

w całości lub w części 
 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy  
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Nr projektu  
II3Aa/43 
 
Nazwa projektu  
Wsparcie rozbudowy Szpitala przy ul. 3 Maja 37  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy  
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
834 125,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 5 506 735,23 

z czego: 
z budżetu powiatu 834 125,00 

z innych źródeł (jakich?): 
EFRR 3 058 900,60    
Środki własne 1 613 709,63 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W ramach projektu pt. „Rozbudowa Szpitala przy ul. 3 Maja 37” w roku 2010 wykonano następujące 
prace budowlane :  

1. Rozbiórka budynków będących w obrębie wykonywanej rozbudowy, 
2. Roboty ziemne z fundamentowaniem pod rozbudowywany budynek szpitala, 
3. Wykonanie stanu surowego 3 kondygnacji, częściowe wykonanie instalacji sanitarnej, 

deszczowej oraz przyłączy ( gazowej i wodnej)  

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1  Rozbiórka budynków 
2  Prace ziemne i fundamentowe 
3  Roboty budowlane stanu surowego – 3 kondygnacje 
4  Częściowe wykonanie instalacji sanitarnych 

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

w całości lub w części 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy  
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Nr projektu  
II3Bb/50  
 
Nazwa projektu  
Profilaktyka nowotworowa  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
4 000,00 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 4 965,00 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 4 000,00 zł 

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

965,00 zł    

 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

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

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Spotkania informacyjno-integracyjne „Twoje życie w Twoich rękach” w okresie od 

28.09.2010-29.10.2010. W trakcie realizacji projektu odbyły się spotkania o charakterze 
informacyjno – integracyjnym w następujących gminach Powiatu Gnieźnieńskiego: 
Gniezno, Łubowo, Mieleszyn, Trzemeszno, Czerniejewo, Niechanowo, Witkowo, 
Kiszkowo, Gniezno, Kłecko. W spotkaniach uczestniczyło od 50 do 70 osób, czyli 
frekwencja była bardzo duża. Zauważalny jest wzrost zainteresowania tematyką spotkań 
wraz ze świadomością społeczeństwa. Uczestniczki otrzymały ulotki i materiały 
informacyjne. 

2 Zajęcia rehabilitacyjne z masażami w okresie od 30 maja 2010 do 30 października 2010. 
W trakcie realizacji projektu wykonywane były wszystkie zaplanowane godziny Masażu 
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limfatycznego tj. 80 godz. 

3  Spotkania integracyjne w okresie od 30 maja 2010 do 30 października 2010. Spotkania 
odbywały się cyklicznie 1 raz w miesiącu w siedzibie Stowarzyszenia – gościnnie Klub 
Odnowa przy ul. Kruczej. 

4  Obchody miesiąca „Różowej wstążeczki 2010”. W dniu 15 października 2010 roku pod 
hasłem „Marsz życia”, zorganizowany został przemarsz ulicami miasta Gniezna, w 
towarzystwie przedstawicieli lokalnych władz,  z udziałem Amazonek i bardzo dużej grupy 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież rozdawała ulotki zachęcające do 
samokontroli i badań profilaktycznych. Uczestniczki przemarszu brały udział w spotkaniu 
z dr Wojciechem Kozłowskim – onkologiem. Spotkanie to odbyło się w Studium 
Medycznym przy ul. Mieszka I w Gnieźnie. 
 

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

w całości lub w części 
 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
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Nr projektu  
II3Bd/52  
 
Nazwa projektu  
Profilaktyka zdrowego trybu życia  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
3 000,00 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 3 750,00 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 3 000,00 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
Finansowe środki własne    750,00 zł    
  
 

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego zatwierdzono realizację zadania 
publicznego, zapisanego w Programie współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz kartą 
działania rozwoju lokalnego II3Bd/52 p.n. „Profilaktyka zdrowego trybu życia”. 
Realizację zadania w formie wsparcia zlecono organizacji: Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski 
Zarząd okręgowy w Poznaniu – Wielkopolski Zarząd Rejonowy w Gnieźnie. 
Ubiegający się o dotację zobowiązał się do informowania w wydanych przez siebie, w ramach 
zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media jak i również stosownie do 
charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub ustną informację 
kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Powiat Gnieźnieński. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Przystąpiono do Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia skierowanej 

dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podczas olimpiady sprawdzana 
była wiedza i umiejętności z zakresu zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, 
ochrony środowiska oraz zasad zdrowego stylu życia, a w szczególności: zasad higieny 
osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy ustnej, 
zasad zdrowego żywienia, znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka, 
prawidłowego rozkładu dnia ucznia i odpowiednich form wypoczynku, problematyki 
ochrony środowiska naturalnego, profilaktyki uzależnień od nikotyny, alkoholu i 
narkotyków, zapobiegania chorobom zakaźnym i cywilizacyjnym, zapobiegania urazom i 
wypadkom, zasad pierwszej pomocy, podstawowych umiejętności o ruchu 
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czerwonokrzyskim. Olimpiada była przedsięwzięciem kilkustopniowym i obejmowała 
etapy: szkolny, rejonowy, okręgowy. W etapie szkolnym wzięło udział 490 uczniów z 19 
szkół.  

 

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

w całości lub w części 

brak 

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

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

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
4 000zł. 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 3651,68 

z czego: 
z budżetu powiatu 3171,48 

z innych źródeł (jakich?): 
PCK środki własne  375,00   
ZHP środki własne 105,20 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Zadanie realizowano po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu 
Gnieźnieńskiego. Bardzo często pomoc ofiarom wypadków – nagłych zdarzeń losowych przybywa 
zbyt późno. Mimo, że  świadków zdarzenia jest wielu boją się oni udzielić ofiarom pierwszej pomocy. 
Konieczne jest więc organizowanie pokazów i kursów promujących sposoby prawidłowego udzielania 
pierwszej pomocy. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Zadanie było realizowane przez: Polski Czerwony Krz yż oddział w Gnie źnie 

Polski Czerwony Krzyż przeprowadził szkolenie młodzieży , która brała udział w 
eliminacjach szkolnych drużyn sanitarnych.Zajęcia prowadzone były w formie pogadanek 
oraz zajęć praktycznych przez Opiekunów Szkolnych Kół PCK oraz nauczycieli 
Przysposobienia Obronnego. Przeszkolono 15 osób na 16 godzinnym kursie . Na terenie 
Parku Miejskiego w Gnieźnie odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej 
Pomocy, w których wzięły udział 4 drużyny.Celem zadania było praktyczne sprawdzenie 
prawidłowego zachowania się oraz udzielenia pierwszej pomocy w czasie nagłych 
zdarzeń losowych. 

Zadanie było realizowane przez Zwiazek Harcerstwa P olskiego Hufiec Gniezno 

ZHP przeprowadził pokaz udzielania pierwszej pomocy podczas Dni Gniezna oraz wydał 
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10 000 ulotek dotyczących tej samej tematyki. Ponadto zostało przeprowadzonych 17 
szkoleń na terenie powiatu gnieźnieńskiego , w których wzięło łącznie udział 280 osób. 
Szkolenia miały na celu naukę postępowania i udzielania pierwszej pomocy w czasie 
nagłych zdarzeń losowych. Dodatkowo instruktorzy z grupy ratowniczej prowadzili 
cotygodniowe dyżury. 

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

w całości lub w części 
 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd 
Okręgowy w Poznaniu, Zarząd Rejonowy w 
Gnieźnie 

 
wykonawca 

Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Gniezno  
wykonawca 
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Nr projektu  
II3Bh/111 
 
Nazwa projektu  
Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
6 000,00 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 8 500,00 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 6 000,00 zł 

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

2 500,00 zł    

 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego zatwierdzono realizację zadania 
publicznego, zapisanego w Programie współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz kartą 
działania rozwoju lokalnego II3Bh/111 p.n. „Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa”. 
Realizację zadania w formie wsparcia zlecono Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Wielkopolski 
Zarząd Okręgowy w Poznaniu, Wielkopolski Zarząd Rejonowy w Gnieźnie ul. Chrobrego 40/41. 
Ubiegający się o dotację zobowiązał się do informowania w wydanych przez siebie, w ramach 
zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media jak i również stosownie do 
charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub ustną informację 
kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Powiat Gnieźnieński. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Maj – Czerwiec 2010r. 

Poczyniono przygotowania do realizacji programu, oraz otwartych akcji poboru krwi dla 
uczestników biorących udział w programie. Opracowano format materiałów reklamowych. 

2  Maj – Listopad 2010r.  

Zorganizowano przez kluby HDK PCK cztery otwarte akcje poboru krwi na terenie 
powiatu gnieźnieńskiego w Witkowie, Mieleszynie, Kiszkowie, Trzemesznie (w sumie od 
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160 dawców pobrano 72 litry krwi). W miesiącach letnich zorganizowano akcję poboru 
krwi połączoną z festynem (od 78 osób pobrano 35 litrów krwi). Przeprowadzono konkurs 
z zakresu zdrowego trybu życia i higieny dla dzieci towarzyszących rodzicom podczas 
otwartych akcji poboru krwi. Propagowano ideę ruchu honorowego krwiodawstwa wśród 
młodzieży i społeczności lokalnej. Program edukacyjno – informacyjny i promujący ideę 
honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Do Ogólnopolskiego 
Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych oraz Uczelni Wyższych o honorowym 
krwiodawstwie „Młoda Krew Ratuje Życie” przystąpiło sześć szkół oraz Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa. Łącznie 250 dawców oddało 112,500 litrów krwi. 

3  Listopad 2010 

Zorganizowano uroczyste spotkanie z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa” 
podsumowano działalność Klubów HDK oraz przeprowadzonych akcji w ramach 
programu oraz turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” 

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

w całości lub w części 
 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Nie dotyczy  
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Nr projektu  
II6Aa/60 
 
Nazwa projektu  
Organizacja turniejów i zawodów propagujących wybrane dyscypliny sportu 

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu   
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4  Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
128.000,00 zł 
 
1.5  Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 128.000,00 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 128.000,00 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Projekt realizowany jest w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 
Gnieźnieńskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu. Konkurs realizowany jest zgodnie z ustawą o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

Na podstawie złożonych ofert przez organizacje pożytku publicznego i podmioty uprawnione do 
składania ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, komisja 
konkursowa rozpatrzyła wnioski o wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a 
następnie przedstawiła do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu propozycję przyznania  środków 
finansowych na realizację poszczególnych zadań. Po zapoznaniu się z propozycją podziału środków 
finansowych Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął w tej sprawie stosowną uchwałę.  

 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 wg załącznika do raportu 

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

w całości lub w części 
 

brak 

 
2.3 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
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Nie dotyczy 
 
 

 

III. Załączniki  

Załącznik nr 4 Zestawienie wszystkich dotacji składających się na wykonanie zadania w 
ramach projektu II6Aa/60 w 2010 roku. 

 
 
 
 
 
 
Nr projektu  
II6Aa/61 
 
Nazwa projektu  
Wspieranie działalności klubów sportowych 

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu   
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
200.000,00 zł 
 
1.5  Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 200.000,00 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 200.000,00 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Projekt realizowany jest w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 
Gnieźnieńskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu. Konkurs realizowany jest zgodnie z ustawą o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

Na podstawie złożonych ofert przez organizacje pożytku publicznego i podmioty uprawnione do 
składania ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, komisja 
konkursowa rozpatrzyła wnioski o wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a 
następnie przedstawiła do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu propozycję przyznania  środków 
finansowych na realizację poszczególnych zadań. Po zapoznaniu się z propozycją podziału środków 
finansowych Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął w tej sprawie stosowną uchwałę. 
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2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 wg załącznika do raportu 

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

w całości lub w części 
 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 

nie dotyczy 
 
 

 

III. Załączniki  

 
Załącznik nr 5 Zestawienie wszystkich dotacji składających się na wykonanie zadania w 

ramach projektu II6Aa/61 w 2010 roku. 
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Nr projektu  
II7Aa/62 
 
Nazwa projektu  
Lokalizacja i integracja Urz ędu Starostwa z Jednostkami Organizacyjnymi.  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Unijnych  
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 Nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
3.471.952,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 3.471.947,99 

z czego: 
z budżetu powiatu 3.471.947,99 

z innych źródeł (jakich?): 
Nie dotyczy Nie dotyczy    
  
 

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W ramach projektu rozbudowany jest  budynek administracyjny Starostwa Powiatowego 
w Gnieźnie zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II, 62-200 Gniezno. Jest on realizowany w celu poprawy 
warunków pracy i obsługi administracyjnej powiatu. 
 
Dotychczas wykonano: 

1. Roboty budowlane: rozbiórki, roboty ziemne, fundamenty i ściany przyziemia, konstrukcje 
stropu nad piwnicą, konstrukcja stropu nad parterem, konstrukcja stropu nad I piętrem, 
konstrukcja stropu nad II piętrem, konstrukcja ścian, konstrukcja dachu, ścianki działowe GK, 
sufity, posadzki, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie, stolarka okienna, stolarka 
drzwiowa, elewacje ceglane, elewacja – beton licowy, elewacja lepko-mokra, 
zagospodarowanie terenu, winda 

2. Instalacja elektryczna 
3. Instalacja C.O. 
4. Instalacje sanitarne 
5. Sieci i przyłącza sanitarne 
6. Instalacje wentylacji mechanicznej 
7. Przyłącze PEC 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

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

z zagospodarowaniem terenu 



Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego 2010 

 

 

 
 

84
 

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

w całości lub w części 
 

brak 

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

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

 
Wykonawca 

Jan Dopieralski Inspektor Nadzoru Robót 
Sanitarnych 
 

 
Nadzór robót sanitarnych 
 

Janusz Przybylski Inspektor Nadzoru Robót 
Elektrycznych 
 

 
Nadzór robót elektrycznych 

TELE-IMPULS R.S. Jóźwiak 
Os. Kazimierza Wielkiego 32/10, 62-200 Gniezno 

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 
istniejących urządzeń telekomunikacyjnych 
 

PEC Gniezno Wykonanie przyłącza cieplnego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr projektu  
II7Ac/64  
 
Nazwa projektu  
Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Sobieskie go 20 w Gnie źnie na cele o światowe 
oraz organizacji po żytku publicznego 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor  Wydziału Inwestycji i Funduszy Unijnych 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
1 Dyrektor  Wydziału Inwestycji i Funduszy Unijnych 
2 Dyrektor Centrum Kultury „Scena to Dziwna” 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013  
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
Zad.1: 2 979 191,41 PLN (1 783 641,90 PLN - WRPO, 1 195 549,51 PLN - budżet powiatu) 
Zad. 2: 70 000 zł. 
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1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 3 049 191,41 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 1 265 549,51 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
WRPO Dz. 2.2 0,00 PLN    
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Zadanie 1: 
 

Przedmiotem projektu nr WND-RPWP.04.02.00.-30-008/10 jest rewitalizacja zdegradowanego 
obszaru powojskowego poprzez przebudowę i adaptację budynków pokoszarowych. W ramach 
projektu przebudowie poddany zostanie główny budynek koszar oraz jeden z budynków pełniący 
dotychczas funkcję usługową. Budynki zaadaptowane zostaną na cele edukacyjne dla trzech szkół 
ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Mieści się tam także Powiatowy Urząd Pracy oraz 
Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk. Prace dotyczące części użytkowanej 
przez PUP stanowiły będą koszty niekwalifikowane projektu. Mniejszy budynek zaadaptowany 
zostanie na budynek pracowni gastronomiczno-hotelarskiej kształcenia zawodowego, w którym 
praktyczną wiedzę zdobywali będą uczniowie technikum należącego do ZSP nr 4.  

Inwestycja dotycząca budynku głównego obejmowała będzie wykonanie: 
- prac konstrukcyjno-budowlanych (fundamenty, ściany nadziemia, nadproża, stropy, szyb window, 
więźba dachowa); 
- instalacji (wod-kan, p.poż., hydrantowej, c.o, i elektrycznej), 
- prac techniczno-budowlano-wykończeniowych (dotyczących: elewacji, dachu, rynien, kominów). 
Adaptacja sąsiedniego obiektu pokoszarowego na budynek pracowni gastronomiczno-hotelarskiej 
obejmowała będzie wykonanie: 
- prac konstrukcyjnych (fundamenty, kanał podziemny, ściany nadziemia, schody, stropy, nadproża, 
dach), 
- instalacji (wod-kan, kan. deszczowej, hydrantowej, wody użytkowej, wentylacyjnej, wodociągowej i 
elektrycznej), 
- prac techniczno-budowlano-wykończeniowych (dotyczących dachu, rynien, stolarki, tynków wewn., 
malowania wewn., posadzek). 

Budynek główny liczy 5 kondygnacji + poddasze użytkowe. Całkowita powierzchnia wynosiła 
będzie 9431,40 m2 (piwnice 1447,84 m2, parter 1561,09 m2, I p. 1607,04 m2, II p. 1625,81 m2, III p. 
1686,04 m2, poddasze 341,26 m2), kubatura 46477,20 m3. Drugi z budynków posiada jedną 
kondygnację oraz poddasze użytkowe zaadaptowany zostanie na pracownię gastronomiczno-
hotelarską. Całkowita powierzchnia wynosiła będzie 277,07 m2 (parter - 166,24 m2, poddasze 110,83 
m2), a kubatura 1400,5 m3.  

 
 W wyniku realizacji projektu w roku 2012 liczba obiektów zaadaptowanych do nowych funkcji 
zwiększy się o 1 budynek (pracownia gastronomiczno-hotelarska kształcenia zawodowego).  
 
 Ponadto w przypadku budynku głównego zwiększy się powierzchnia wykorzystywana na cele 
oświatowe (z przeznaczeniem dla ZSP nr 4). 
 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1                Realizacja projektu nr WND-RPWP.04.02.00.-30-008/10 - rewitalizacja 

zdegradowanego obszaru powojskowego 
A Studium Wykonalności 
B Adaptacja budynku głównego koszar powojskowych przy ulicy Sobieskiego 20 w 

Gnieżnie na cele oświatowe oraz organizacji pożytku publicznego - ROBOTY 
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BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE 

C Adaptacja budynku głównego koszar powojskowych przy ulicy Sobieskiego 20 w 
Gnieżnie na cele oświatowe oraz organizacji pożytku publicznego - INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE 

D  Adaptacja budynku głównego koszar powojskowych przy ulicy Sobieskiego 20 w 
Gnieżnie na cele oświatowe oraz organizacji pożytku publicznego - INSTALACJE 
SANITARNE 

E Adaptacja budynku głównego koszar powojskowych przy ulicy Sobieskiego 20 w 
Gnieżnie na cele oświatowe oraz organizacji pożytku publicznego - ELEWACJA 

F Adaptacja budynku głównego koszar powojskowych przy ulicy Sobieskiego 20 w 
Gnieżnie na budynek Pracowni Gastronomiczno-Hotelarskiej Kształcenia Zawodowego - 
ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE 

G Adaptacja budynku głównego koszar powojskowych przy ulicy Sobieskiego 20 w 
Gnieżnie na budynek Pracowni Gastronomiczno-Hotelarskiej Kształcenia Zawodowego - 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

H Adaptacja budynku głównego koszar powojskowych przy ulicy Sobieskiego 20 w 
Gnieżnie na budynek Pracowni Gastronomiczno-Hotelarskiej Kształcenia Zawodowego - 
INSTALACJE SANITARNE 

I Adaptacja budynku głównego koszar powojskowych przy ulicy Sobieskiego 20 w 
Gnieżnie na budynek Pracowni Gastronomiczno-Hotelarskiej Kształcenia Zawodowego - 
ELEWACJA 

J Roboty budowlane Powiatowy Urząd Pracy PUP 

K Elewacja Powiatowy Urząd Pracy PUP 

L Nadzór w zakresie robót elektrycznych  

M Nadzór w zakresie robót instalacyjnych  

N Nadzór konserwatorski 

O Nadzór autorski 

P Promocja projektu 

        2            W ramach projektu został wykonany remont widowni oraz wykonanie posadzki na 
amfiteatrze. Zamontowany został monitoring niezbędny do podniesienia bezpieczeństwa 
wewnątrz a także na zewnątrz budynku Centrum Kultury. Dokonano także rekultywacja 
terenu – wytyczenie ścieżek, utworzenie ogrodu na terenie CK. 

A Remont widowni, wykonanie posadzki na amfiteatrze, tynkowanie ścian północnego 
ogrodzenia – dzięki tym remontom poprawiły się walory estetyczne amfiteatru, ponadto 
Centrum Kultury zyskało miejsce w którym organizowane są koncerty oraz spektakle 
plenerowe w niezwykłym otoczeniu ogrodu oraz murali wykonanych przez artystów 
naściennych. 

B Montaż monitoringu – podniósł bezpieczeństwo wewnątrz Centrum Kultury a także na 
zewnątrz budynku. 

C Rekultywacja terenu (wytyczenie ścieżek, utworzenie ogrodu) – dzięki tym zabiegom 
Centrum Kultury zyskało piękny ogród, w którym mieszkańcy Gniezna oraz Powiatu 
chętnie spędzają wolny czas. 

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

w całości lub w części 
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Dotyczy zadania 1: 
Wykonawca - firma REBUD Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 88-300 Mogilno wystąpił w dniu 20.12.2010 
r. z wnioskiem o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.  
Ma to związek z: 
1. nałożeniem się na siebie terminów realizacji przez REBUD zamówienia dot. rozbudowy siedziby 
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II (wydłużenie terminu o ok. 3 miesiące z 
tytułu robót dodatkowych) oraz realizacji ww. projektu w tym samym czasie; pomieszczenia w budynku 
pokoszarowym zajmowane były przez wydziały starostwa i do czasu ich przeniesienia do nowego 
budynku nie można było prowadzić robót w pełnym zakresie, 
2. niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi do prowadzenia robót ziemnych i innych robót na 
zewnątrz budynków.  
 
2.4  Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
 

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr proje ktu  
III1Ac/68 
 
Nazwa projektu  
Informator gospodarczy Powiatu Gnie źnieńskiego w formie portalu internetowego  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.3 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju  

 
1.4 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy  
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
11 990,63 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 11 990,63 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 11 990,63 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
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II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Portal jest obsługiwany (na bieżąco) przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego. W 
ramach niniejszego portalu stworzone zostały zakładki służące m.in. kooperacji przedsiębiorców z 
Powiatu Gnieźnieńskiego oraz przedsiębiorców z powiatów partnerskich czy promowaniu terenów 
inwestycyjnych. Ponadto zaprezentowane zostały informacje dotyczące: procesu rejestracji 
działalności gospodarczej, aktualnych, na lata 2007-2013, programach unijnych adresowanych do 
przedsiębiorców, instytucjach działających w imieniu i na rzecz przedsiębiorców i inne, istotne z 
punktu widzenia już działającego przedsiębiorcy czy potencjalnego inwestora. 
Pod koniec 2010 roku portal gospodarczy został przebudowany pod względem graficznym i układu 
zawartości. 
 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Prowadzenie i zarządzanie portalem: www.gospodarka.powiat-gniezno.pl. Na początku 

2007r. jako narzędzie promocji dla wszystkich instytucji otoczenia biznesu, 
przedsiębiorstw oraz samorządów z terenu powiatu gnieźnieńskiego, uruchomiony został 
portal gospodarczy www.gospodarka.powiat-gniezno.pl. Przedsięwzięcie to zostało 
podjęte ze względu na brak kompleksowej informacji w Internecie na temat spraw 
gospodarczych dotyczących powiatu. W ramach niniejszego portalu stworzone zostały 
zakładki służące m.in. kooperacji przedsiębiorców z Powiatu Gnieźnieńskiego oraz 
przedsiębiorców z powiatów partnerskich czy promowaniu terenów inwestycyjnych. 
Ponadto zaprezentowane zostały informacje dotyczące: procesu rejestracji działalności 
gospodarczej, aktualnych, na lata 2007-2013, programach unijnych adresowanych do 
przedsiębiorców, instytucjach działających w imieniu i na rzecz przedsiębiorców i inne, 
istotne z punktu widzenia już działającego przedsiębiorcy czy potencjalnego inwestora. 
Bieżący, merytoryczny nadzór nad witryną sprawuje Wydział Promocji i Rozwoju, a 
jednostką odpowiedzialną za obsługę techniczną serwisu informacyjnego była, zgodnie z 
zawartą umową z dnia 4 stycznia 2010 roku, Gnieźnieńska Agencja Rozwoju 
Gospodarczego Sp. z .o.o. 

2 Przebudowa portalu internetowego objęła:  
• nowy projektu graficzny (zmiana szerokości kolumn, ograniczenie długości strony, 

wykonanie funkcjonalności umożliwiającej pokaz slajd show), pocięcie i optymalizacja 
projektu graficznego, wdrożenie projektu graficznego w systemie CMS 

• Wdrożenie integralnej funkcjonalności obejmującej: 
o zarządzanie strukturą portalu 
o zarządzanie dokumentami portalu 
o zarządzanie obiektami portalu 
o zarządzanie rolami 

• Implementacja standardowych modułów:  
o tablica aktualności 
o galerie zdjęć  
o strefa logowania 
o szablony i wzorce, mechanizm umożliwiający ujednolicony sposób 

prezentacji danych o firmach 
o wersje językowe (polska, angielska) 
o mapa portalu 
o wyszukiwarka 

• Dostosowanie funkcjonalności:  
o możliwość wysłania wiadomości pod wskazany adres e-mailowy (pytania on-

line) 
o implementacja na stronie nowoczesnego kalkulatora przeliczającego kursy 

walut 
o implementacja na stronie zegara pokazującego czas w innych krajach z 

możliwością indywidualnych ustawień 
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o implementacja na stronie interaktywnej mapy opartej na mapie Google z 
możliwością jej rozbudowy 

o oferty inwestycyjne -  wykonanie na podkładzie Mapy Google, wdrożenie 
obejmuje: 

o zaimplementowanie na stronie Mapy Google 
o możliwość zaznaczenia na mapie obiektów, np. ofert inwestycyjnych 
o możliwość opisania obiektów w formie tekstu i grafiki 
o możliwość przypisywania ikon do obiektów na mapie 
o możliwość tworzenia działów na mapie 

� ponadto, w ramach każdej gminy możliwość przypisania konkretnych informacji o 
danej gminie: 
o gmina w liczbach 
o preferencje i podatki lokalne 
o opłaty za media 
o kontakt w sprawie oferty (przekierowanie na podstronę: Centrum Obsługi 

Inwestora) 
o podstrona: Baza firm – dostosowanie modułu (alfabetyczny układ, 

wyszukiwarka obiektów w bazie) 
o podstrona Centrum Obsługi Inwestora – stworzenie narzędzia: pobierz 

ankietę i zgłoś pod inwestycję nieruchomość zabudowaną/niezabudowaną 
o podstrona: Jak założyć firmę – skrócenie okna poprzez olinkowanie instytucji  

do których należy się udać, przedstawienie informacji w „krokach” 

podstrona: Gnieźnieńska Izba Gospodarcza – stworzenie nowego uproszczonego 
sposobu prezentacji firm. Kwota całego przedsięwzięcia wyniosła 7 991 zł. 

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

w całości lub w części 
 

Brak  

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

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

Wykonawca zadania 
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Nr projektu  
III2Bc/73  
 
Nazwa projek tu  
Powiatowy Turniej Wiedzy o Przedsi ębiorczo ści  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy  
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
2000,00 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 2 000,00 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu                                  2 000,00 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
 -    
 - 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Zadanie realizowane było przez głównego organizatora – Gnieźnieńską Agencję Rozwoju 
Gospodarczego, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie – współfinansowanie i współorganizacja 
przedsięwzięcia.                                                                                                                                         
Realizacja zadania miała na celu propagowanie wiedzy z przedsiębiorczości wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego.    

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości współorganizowany przez Starostwo Powiatowe                   
w Gnieźnie, Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego sp. z o. o., Zespół Szkół Ekonomiczno-
Odzieżowych w Gnieźnie oraz Gnieźnieńską Wyższą Szkołę Humanistyczno-Menedżerską 
„Milenium”. Oficjalnego otwarcia konkursu, nad którym honorowy patronat sprawował starosta 
Krzysztof Ostrowski, dokonali prezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. oraz 
zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych Dorota Pawłowska. W konkursie wzięły 
udział pięcioosobowe reprezentacje uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
gnieźnieńskiego. Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszej części wszyscy 
uczestnicy zmierzyli się z pisemnym testem wielokrotnego wyboru oraz zestawem dwóch pytań 
problemowych. Najlepsza dziesiątka zawodników konkursowych zmagań uzyskała awans do drugiego 
etapu. Tym razem należało udowodnić wiedzę w drodze ustnej odpowiedzi na pytania komisji 
konkursowej. Młodzież wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu wiedzy                            
o przedsiębiorczości i wolą walki. Niewątpliwym bodźcem podgrzewającym temperaturę wydarzeń 
były atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów.  
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2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Zakup nagród dla laureatów konkursu. 

2 Zawiadomienie mediów, prace organizacyjne i logistyczne. 

3 Przeprowadzenie Konkursu. 

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

w całości lub w części 
 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
GARG  

Główny organizator 
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-
Menedżerska „Milenium” 

 
organizator 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w 
Gnieźnie 

organizator 
 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie organizator 
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Nr projektu  
III3Ba/74 
 
Nazwa projektu  
Wspieranie działa ń na rzecz rozwoju rolnictwa  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
55.000,00 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 32.587,77 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 32.587,77 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
Nie dotyczy Nie dotyczy 

 

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W ramach niniejszego działania zorganizowane zostały na terenach wiejskich otwarte prelekcje i 
prezentacje, których celem było pokazanie znaczenia badania gleby oraz popularyzacja badań 
technicznych opryskiwaczy. Badania gleb oraz badania techniczne opryskiwaczy stanowią jedno z 
ważniejszych zadań jakie stoi przed rolnikami w aspekcie efektywnego i ekonomicznego prowadzania 
gospodarstwa rolnego oraz w zakresie ochrony środowiska naturalnego.  
Konieczne jest również dostarczenie rolnikom niezbędnej wiedzy na temat możliwości rozwijania swoich 
gospodarstw. W ramach spotkań prezentowano najnowsze trendy rozwojowe w rolnictwie. 
 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Popularyzacja badań technicznych opryskiwaczy (sprzętu do stosowania w ochronie 

roślin): 
• Badania spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród rolników naszego 

powiatu. Na ten cel wykorzystana została kwota  11.150,00 zł. Przebadanych 
zostało 223 opryskiwacze z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Wykonawcą była 
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Łubowie posiadająca stosowne uprawnienia do 
przeprowadzenia w/w badań. Dopłata ze strony Starostwa do jednego badania 
wynosiła 50 zł bez względu na szerokość roboczą opryskiwacza.  

 
2 Monitoringowe badania gleby: 

• Wykonywanie badań glebowych mających na celu określenie zasobności gleby w 
makro i mikroelementy i określenie właściwego poziomu nawożenia. Pozwoli to 
rolnikowi nawozić zgodnie z zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe 
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poszczególnych pól uprawnych. Dofinansowanie do jednego badania wynosi: 
� na zawartość makroelementów, fosforu, potasu, magnezu, PH: 4,40 zł 
� na zawartość metali ciężkich: 248,90 zł. 

Badania są ważne przez okres 4 lat. Badania glebowe wykonane zostały przez 
Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu. Łącznie przebadano 220 
prób gleby na zawartość makroelementów, fosforu, potasu i magnezu oraz 6 
prób na zawartość metali ciężkich. 
 

3 Promocja działań szkoleniowych i promocyjno-reklamowych 
• Organizacja szkolenia w Gospodarstwie Agroturystycznym Danuty i Jerzego 

Semrau w m. Popielewo dot. zagadnień z zakresu agroturystyki dla właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych z terenu powiatu gnieźnieńskiego. 

• Organizacja konferencji skierowanej przede wszystkim dla rolników powiatu    
gnieźnieńskiego pn. „Rośliny Genetycznie Modyfikowane”, która odbyła się 28 
października 2010 r. w Kampusie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Gnieźnie. Konferencja obejmowała tematykę dotyczącą zastosowania inżynierii 
genetycznej w rolnictwie i ochronie środowiska, a także obawy związane z 
uprawą roślin genetycznie modyfikowanych dla rolnictwa w Polsce. W panelu 
dyskusyjnym zadawano prelegentom wiele pytań, co niewątpliwie dostarczyło 
dowodów i ułatwiło zajęcie stanowiska w tej sprawie.  

4 Wspieranie działań innowacyjnych w rolnictwie: 
• Udzielenie pomocy Kołom Pszczelarzy w powiecie gnieźnieńskim - zakup węzy 

pszczelej dla pszczelarzy na terenie powiatu gnieźnieńskiego.   
• Pomoc kołom łowieckim - zakup kuropatw w celu zasiedlenia terenów zielonych 

powiatu gnieźnieńskiego oraz realizacji programu odbudowy zwierzyny drobnej. 
Działalność ta ma na celu przede wszystkim wspomaganie zadań z zakresu 
ochrony przyrody, zachowania równowagi biologicznej środowiska i rolnictwa 
ekologicznego. 

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

w całości lub w części 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Rolnicy powiatu gnieźnieńskiego Współfinansowanie badań glebowych i badań 

technicznych opryskiwaczy 
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Łubowie  Wykonanie badań technicznych opryskiwaczy 

 
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w 
Poznaniu  

Wykonanie badań glebowych mających na celu 
określenie zasobności gleby w makro 
i mikroelementy i określenie właściwego poziomu 
nawożenia 
 

Gospodarstwie Agroturystycznym Danuty i 
Jerzego Semrau w m. Popielewo 

Współorganizowanie szkoleń dla rolników powiatu 
gnieźnieńskiego w zakresie gospodarstw 
agroturystycznych 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Gnieźnie 

Współorganizacja konferencji pn. „Rośliny 
Genetycznie Modyfikowane” 

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski  - 
Koło w Gnieźnie 

Współorganizacja konferencji pn. „Rośliny 
Genetycznie Modyfikowane” 
 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników 
Sanitarnych – Oddział Wielkopolski – Delegatura 
w Gnieźnie 

Współorganizacja konferencji pn. „Rośliny 
Genetycznie Modyfikowane” 
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Nr projektu  
III4Aa/75 
 
Nazwa projektu  
Organizowanie imprez promuj ących atrakcje turystyczne Powiatu Gnie źnieńskiego Study Tour  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
5.000 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 5.000 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 5.000 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W ramach  niniejszego działania organizowane są imprezy promujące turystykę aktywną Powiatu 
Gnieźnieńskiego, w tym Szlak Piastowski. Na imprezy te zostają zaproszeni dziennikarze z branży 
turystycznej oraz wybrani touroperatorzy. 
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2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 

Zgodnie z umową zawartą w dniu 12 lutego 2010 roku (UM/I/07/10) pomiędzy Powiatem 
Gnieźnieńskim a Stowarzyszeniem pn. Małopolskie Forum Współpracy z Polonią – 
organizatorem XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych, 12 września Powiat 
Gnieźnieński oraz jego najważniejsze atrakcje turystyczne odwiedziło około 150 
dziennikarzy polonijnych. Światowe Forum Mediów Polonijnych to największe 
przedsięwzięcie w dziedzinie mediów w Europie i świecie adresowane jest do 
dziennikarzy polskich pracujących w prasie, radiu i telewizji na całym świecie. Celem 
Forum jest utrzymywanie więzi pomiędzy środowiskami Polonii, a krajem oraz promocja 
gospodarcza, kulturalna i turystyczna Polski na świecie. Forum realizowane jest 
systematycznie od 1993 roku. Co roku w trakcie Forum prezentowane i promowane jest 
jedno z województw. W roku 2010 jest nim województwo wielkopolskie. Uczestnikami 
forum są dziennikarze z 26 krajów świata (ok. 150): Australii, Austrii, Belgii, Białorusi, 
Chorwacji, Czech, Egiptu, Finlandii, Francji, Grecji, Holandia, Kanada, Luksemburg, 
Liban, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rosja, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, 
Szwecji, Ukrainy, USA. Dotychczas Forum odbywało się w województwach: łódzkim, 
świętokrzyskim, lubelskim, pomorskim, śląskim, warmińsko – mazurskim, mazowieckim.  
Tegoroczne Forum organizowane było pod hasłem Gospodarna Wielkopolska. Jego 
inauguracja odbyła się w Tarnowie w dniu 9 września 2010 roku, w siedzibie 
stowarzyszenia. 11 września uczestnicy Forum wzięli udział w spotkaniu z władzami 
województwa wielkopolskiego w Poznaniu, natomiast 12 września ok. 150 dziennikarzy 
polonijnych odwiedziło Powiat Gnieźnieński.  
Za realizację strategii promocyjnej Powiatu w terminie od 15 marca do 31 października 
2010, obejmującego etapy: promocję Forum, realizację programu Forum, wdrożenia i 
popularyzacji Forum, jego organizator otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5.000 zł. 

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

w całości lub w części 
 

Brak  

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy  

Organizacja pobytu na Ostrowie Lednickim  
Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”  

Obsługa przewodnicka  
Gmina Łubowo Organizacja poczęstunku przy Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy  
 

Urząd Miasta i Gminy Witkowo   Organizacja wieczoru integracyjnego w 
Skorzęcinie 
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Nr projektu  
III4Ab/76 
 
Nazwa projektu  
Wspieranie działalno ści Lokalnej Organizacji Turystycznej – „Szlak  Piastowski” oraz 
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
26 662,20 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 26 662,20 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 26 662,20 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Organizację Turystyczną "Szlak Piastowski" utworzyły 24 podmioty, wśród których są samorządy, 
podmioty komercyjne i organizacje z tzw. sektora non profit oraz osoby fizyczne. Podstawą działania 
stowarzyszenia są składki ponoszone przez członków. Są one jednak zróżnicowane ze względu na 
rodzaj podmiotu i ustalone na takim poziomie, aby dać wszystkim zainteresowanym szansę na 
wstąpienie do organizacji. Wysokość składek ustalą członkowie stowarzyszenia Dotychczas była 
przekazywana przez powiat składka członkowska, która umożliwia utrzymanie LOT SP oraz 
potwierdza jednocześnie zgłoszenie powiatu do współpracy w dziedzinie rozwoju turystyki lokalnej 
oraz powstających produktów turystycznych. 
Głównymi zadaniami, którymi zajmie się Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski" są: integracja 
społeczności lokalnej, tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji 
turystycznych, promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, kształcenie kadry działającej w 
turystyce oraz gromadzenie i aktualizacja informacji o wszelkich atrakcjach turystycznych. 

Stowarzyszenie Wielkopolska Organizacja Turystyczna funkcjonuje od 2004 roku. Działalność 
obejmuje m.in.: wystąpienia targowe na targach, giełdach i imprezach turystycznych, wydawnictwa 
promocyjne, organizacje szkoleń, seminariów i wizyt studyjnych czy współpracę z mediami w celu 
promocji atrakcji turystycznych regionu. 
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2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Przekazywanie składki członkowskiej na LOT SP w wysokości 0,10 zł od mieszkańca. W 

ramach niniejszego działania Powiat Gnieźnieński wspiera Lokalną Organizację 
Turystyczną - „Szlak Piastowski”, tak aby mogła ona z zainteresowanymi 
przedsiębiorcami stworzyć ofertę turystyczną adekwatną do potrzeb turystów 
odwiedzających Szlak Piastowski i  Powiat Gnieźnieński. Suma kwoty składek w 2010 
roku wyniosła: 14 053,40 zł 

2 Powiat Gnieźnieński jest członkiem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej od. 
01.01.2008 roku. Decyzję o przystąpieniu do WOT Rada Powiatu Gnieźnieńskiego 
Podjęła na sesji w dn. 26.09.2007r.Kwota wsparcia obejmuje składkę członkowską w 
wysokości 0,10 zł od mieszkańca. Suma kwoty składek w 2010 roku wyniosła:12.608,80 
zł 

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

w całości lub w części 
 

Brak  

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy  
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Nr projektu  
III4Ad/78 
 
Nazwa projektu  
„Turystyka jako wa żna dziedzina gospodarki” - konferencja  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
3 000,00 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 2 996,88 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 2 996,88 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W ramach niniejszego zadania starostwo udzieliło wsparcia na rzecz organizacji konferencji naukowej 
pt. „Czeskie wpływy kulturowe tradycji duchowej i materialnej państwa Piastów (X – XIV w.). 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Gnieźnieński Instytut Kultury Europejskiej zwrócił się z prośbą o finansowe wsparcie 

konferencji, która odbyła się w dniu 22-24 września 2010 roku pt. „Czeskie wpływy 
kulturowe tradycji duchowej i materialnej państwa Piastów (X – XIV w.). Celem jej była 
prezentacja wpływów czeskich na kulturę i sztukę w Polsce. W spotkaniu udział wzięli 
czołowi mediewiści z Uniwersytetu Karola w Pradze oraz najlepsi znawcy tej problematyki 
z polskich uczelni i instytutów badawczych. Konferencję zorganizował wspólnie: Instytut 
Historii UAM i Instytut Kultury Europejskiej UAM.   

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

w całości lub w części 

brak  

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Instytut Kultury Europejskiej Kolegium 
Europejskiego w Gnieźnie 

Główny organizator konferencji 
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Nr projektu  
IV1Aa/79 
 
Nazwa projektu  
Wsparcie dla organizacji pozarz ądowych prowadz ących działalno ść w zakresie kultury  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 

 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
 2006 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
20 000,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 20 000,00 

z czego: 
z budżetu powiatu 20 000,00 

z innych źródeł (jakich?): 
 „-„    
 „ -„  
 
 

II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W ramach niniejszego działania przeprowadzono konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu 
działalności kulturalnej, realizowanych przez organizacje pozarządowe, zgodnie z propozycjami 
zgłaszanymi przez  organizacje. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego – zgodnie z 
regulaminem konkursu, udzielono dotacji wybranym w postępowaniu konkursowym podmiotom, 
spełniającym wszystkie wymogi formalne.  

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Ogłoszenie Konkursu 

2  Powołanie Komisji Konkursowej 

3  Posiedzenie Komisji, zatwierdzenie zadań do realizacji 

4   
Realizacja zadań – nadzór i kontrole 

5 Rozliczenie zadań – zatwierdzenie sprawozdań z realizacji 
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji  projektu  
w całości lub w części 

 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy   

 
 

III. Załączniki  

Załącznik nr 6 Zestawienie wszystkich dotacji składających się na wykonanie zadania w 
ramach projektu IV1Aa/79 w 2010 roku. 
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Nr projektu  
IV1Ab/101 
 
Nazwa projektu  
Utworzenie Orkiestry D ętej  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”  
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy  
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013  
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
18.000,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 15.981,85 

z czego: 
z budżetu powiatu 15.981,85  

z innych źródeł (jakich?): 
nie dotyczy     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Samorządowa Orkiestra Dęta stanowi dodatkową formę atrakcyjności Powiatu w zakresie oferty 
kulturalnej. Jest obecna na wszelkich imprezach Powiatu Gnieźnieńskiego, a także może 
reprezentować Powiat poza jego granicami. W ramach tego projektu odbyła się kontynuacja 
działalności orkiestry.  
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1  Umowy zlecenia  

2  Przewóz osób i usługi gastronomiczne 

3  Zakup sprzętu muzycznego  

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

w całości lub w części 

brak  

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy   
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Nr projektu  
IV1Ad/96 
 
Nazwa projektu  
Współorganizacja cyklicznych zjazdów gnie źnieńskich  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2007 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
25.000,00 zł. 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 24.929,59 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 24.929,59 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Zjazd Gnieźnieński to wydarzenie o międzynarodowym charakterze – przepełnione symboliką, ale 
również niosące uniwersalne wartości i treści. Zjazd to wydarzenie, które wpisuje się w kartę historii 
naszego regionu, to spuścizna przodków i wielowiekowa tradycja. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia 
od roku 2005 Zjazdy odbywają się, co dwa lata, a jego organizatorami są: Forum św. Wojciecha, 
zrzeszające kilkanaście ruchów i organizacji chrześcijańskich, Fundacja św. Wojciecha – Adalberta i 
Katolicka Agencja Informacyjna.  

Zjazdy Gnieźnieńskie nawiązują do Zjazdu w roku 1000, kiedy to do grobu św. Wojciecha - biskupa 
i męczennika - przybyli książę Bolesław Chrobry i cesarz Otton III. Tradycję tę podjął w 1997 roku abp 
Henryk Muszyński, gdy podczas swej pielgrzymki do Ojczyzny u grobu patrona Polski Jan Paweł II 
spotkał się z 7 prezydentami państw środkowoeuropejskich. Był to tzw. II Zjazd Gnieźnieński.  

III Zjazd Gnieźnieński odbył się w roku 2000 i miał on wymiar ekumeniczny - przedstawiciele trzech 
tradycji: prawosławnej, katolickiej i ewangelickiej w imieniu swoich wspólnot wyznaniowych wzajemnie 
wyznali wówczas winy. Wydarzeniu temu towarzyszyło również spotkanie 5 prezydentów państw 
europejskich.  

IV Zjazd Gnieźnieński odbył się w 2003 roku pod hasłem „Quo vadis Europo”. Uczestniczyło w nim 
ponad 600 osób z ponad 200 miejscowości i 80 ruchów. V Zjazd Gnieźnieński zorganizowano rok 
później, w marcu 2004 roku, a towarzyszyło mu hasło „Europa ducha”.  

VI Zjazd Gnieźnieński odbył się w dniach 16-18 września 2005 roku. Jego hasłem było „Europa 
dialogu” Na kongres przybyli reprezentanci Stolicy Apostolskiej, przedstawiciele innych wyznań, 
członkowie Komisji Europejskiej, znani politycy, ludzie kultury i mediów.  

Następny VII zjazd pod hasłem pod hasłem „Człowiek drogą Europy” odbył się w 2007 roku.  
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2.2 Opis zadań w ramach projektu 
Nr Opis zadania 
1 

VIII Zjazd Gnieźnieński, przebiegający pod hasłem: „Rodzina nadzieją Europy” odbył się  
w marcu 2010 (termin zmieniony z września 2009 r.). 
W trzydniowym spotkaniu uczestniczyli liderzy ruchów i organizacji katolickich, ludzie 
nauki, kultury i polityki, duchowni różnych wyznań chrześcijańskich oraz innych religii. 
Gośćmi obrad byli m.in. prezydent RP Lech Kaczyński i prof. Władysław Bartoszewski. 
Stolicę Apostolską reprezentował kard. Ennio Antonelli, przewodniczący Papieskiej Rady 
ds. Rodziny.  
Uczestników Zjazdu pozdrowił podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański papież 
Benedykt XVI. „Życzę, by zjazd przyczynił się do odnowienia rodziny, jako wspólnoty 
ustanowionej przez Boga, opartej na Jego Prawie” – powiedział Ojciec Święty.  
Podczas licznych debat, wykładów i warsztatów zastanawiano się m.in. nad tym, czy 
prawo naturalne nie jest utopią lecz fundamentem Europy; mówiono o współczesnym 
modelu rodziny i jej obrazie w kulturze masowej a także o kolejnych etapach wspólnej 
drogi mężczyzny i kobiety: narzeczeństwie, małżeństwie i rodzicielstwie.  
Tematem debat było także realizowanie powołania do miłości przez osoby samotne, 
a także mające orientację homoseksualną. Mowa była o różnych wymiarach życia 
małżeńskiego: o seksie, dialogu, małżeństwach mieszanych i niesakramentalnych, 
o kryzysie w rodzinie, relacjach z dorastającymi dziećmi, o chorobie 
i niepełnosprawności.  
Debatowano także nad potrzebą sensownej polityki rodzinnej w Polsce, miejscem rodziny 
w społeczeństwie oraz o roli państwa i samorządów w tej dziedzinie.  
Ważnym wydarzeniem w wymiarze duchowym była Ekumeniczna Droga Życia, która 
w sobotni wieczór przeszła ulicami Gniezna. Nabożeństwu przewodniczyli zwierzchnicy 
i przedstawiciele rodzin z dziesięciu Kościołów chrześcijańskich.  
 

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

w całości lub w części 
 

Brak  

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 

Fundacja św. Wojciecha – Adalberta i Katolicka 
Agencja Informacyjna.  

 

Główni organizatorzy zjazdu 
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Nr projektu  
IV1Ba/80 
 
Nazwa projektu  
Wykorzystanie Gnie źnieńskiej Kolejki w ąskotorowej do bud owania kompleksowej oferty 
turystycznej 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy  
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
10.000 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 60.000 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 10.000 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego  

50.000 zł.    

  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Naprawa oraz bieżąca eksploatacja torowiska Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej, jak również 
utrzymanie pasażerskich przejazdów na trasie kolejki.  

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Uchwałą Nr V/38/2003 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 marca 2003 r. Powiat 

Gnieźnieński stał się właścicielem majątku ruchomego i nieruchomego przejętego od 
PKP  S.A. Dyrekcji Kolei Dojazdowych w likwidacji w Warszawie na podstawie umów 
zawartych w dniu 7 marca 2003 r. dotyczących przekazania na własność mienia 
ruchomego oraz użyczenia  mienia nieruchomego stanowiącego majątek Gnieźnieńskiej 
Kolei Dojazdowej. Następnie Powiat Gnieźnieński przekazał w nieodpłatne użyczenie 
ruchomości i nieruchomości wchodzących w skład Gnieźnieńskiej Kolei Dojazdowej na 
rzecz Towarzystwa Miłośników Gniezna na okres 10 lat.  
 
Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa to jedna z atrakcji turystycznych powiatu 
gnieźnieńskiego, o długiej – ponad 120-letniej, i bogatej historii. W celu podnoszenia jej 
atrakcyjności niezbędna jest realizacja określonych działań, polegających m.in. na: 
naprawie taboru kolejki czy renowacji torowiska, na co zaplanowano, w ramach Planu 
Rozwoju Lokalnego, środki finansowe w wysokości 10.000 zł. 
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2 W dniu 31 maja 2010r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  
nr XLVIII/708/10 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo 
Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Śmigiel, Powiatowi Gnieźnieńskiemu oraz 
Powiatowi Średzkiemu oraz zawarcia umów w tych sprawach. Zgodnie z ww. uchwałą, 
Powiat Gnieźnieński otrzymał pomoc finansową w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie kolei wąskotorowej i zawarł w ww. sprawie, w dniu 3 września 2010r., 
umowę z Województwem Wielkopolskim. W dalszej kolejności, w dniu 8 września 2010r. 
Powiat Gnieźnieński zawarł umowę z Panem Dariuszem Michałowskim – Dyrektorem 
Biura Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej, której przedmiotem 
była realizacja utrzymania kolejowej komunikacji pasażerskiej na sieci Gnieźnieńskiej 
Kolei Wąskotorowej w zakresie zgodnym z zadaniami powiatu, za okres sezonu 
turystycznego od dnia 01.04.2010r. do dnia 24.09.2010r. 
W okresie od dnia 12.06.2010r. do dnia 29.08.2010r., uruchomionych zostało łącznie 96 
pociągów pasażerskich, które kursowały na trasie Gniezno – Anastazego – Powidz – 
Anastazego – Gniezno w każdą sobotę i niedzielę. Podczas 24 dni kursowania przebyły 
trasę o długości 2.304 km. Dodatkowo uruchomiono 216 pociągów dla przewozu dzieci i 
młodzieży z półkoloni i koloni odbywających się na terenie powiatu gnieźnieńskiego, które 
przebyły trasę 5.716 km.  
Koszt jednego pociągo-kilometra wyniósł 11,00 zł. Łącznie uruchomionych zostało 312 
pociągów, które przejechały trasę 8.020 km. Ogólny koszt uruchomienia pociągów 
osobowych wyniósł 8.020 km x 11,00 zł = 88.220,00 zł. Przewieziono ok. 7.400 
pasażerów, a średnia opłata poniesiona przez jednego pasażera wyniosła 5,02 zł, co dało 
kwotę 7.400 os. x 5,02 zł =  37.148,00 zł. 
Przejazdy Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową odbywały się na terenie, do którego ma 
prawo, oraz przy użyciu taboru oraz sprzętu, którego właścicielem jest Powiat 
Gnieźnieński (umowa użyczenia zawarta 30 kwietnia 2010r. pomiędzy Powiatem 
Gnieźnieńskim a Gnieźnieńskim Stowarzyszeniem Miłośników Kolei; umowa najmu 
zawarta 30 kwietnia 2010r. pomiędzy Gnieźnieńskim Stowarzyszeniem Miłośników Kolei 
a Biurem Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej). Pociągi były 
obsługiwane przez pracowników Biura Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei 
Wąskotorowej, którzy posiadają doświadczenie i wszystkie wymagane uprawnienia do 
wykonywania ww. pracy. 
Kwota 50.000 zł otrzymana przez Powiat Gnieźnieński została, zgodnie z umową zawartą  
w dniu 3 września 2010r. z Województwem Wielkopolskim, w całości przeznaczona  
na realizację zadania: utrzymanie kolejowej komunikacji pasażerskiej na sieci 
Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w zakresie zgodnym z zadaniami powiatu, co ma 
również odzwierciedlenie w umowie zawartej z Panem Dariuszem Michałowskim – 
Dyrektorem Biura Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej.  
Zgodnie z ofertą przedstawioną przez Pana Dariusza Michałowskiego – Dyrektora Biura 
Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej – Zobowiązaniem do 
realizacji zadania: „Utrzymanie pasażerskiej komunikacji kolejowej w zakresie zgodnym z 
zadaniami powiatu od dnia 01.04.2010 do dnia 24.09.2010r.”, stanowiącym Załącznik nr 
1 do umowy z dnia 8 września 2010r., całkowity koszt zadania został oszacowany na 
kwotę 88.220,00 zł. Kwota dotacji została oszacowana na 50.000,00 zł, natomiast 
pozostałą kwotę –  38.220,00 zł, Biuro Utrzymania i Eksploatacji GKW zobowiązało się 
do pokrycia ze środków własnych, w tym pozyskanych podczas realizacji zadania. 
 

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

w całości lub w części 

Brak  
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2.4  Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy, wykonawcy itp.) 
Nazwa partnera Rola w projekcie 

Biura Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej 
Kolei Wąskotorowej 

Realizator zadania 
 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego  Przekazanie pomocy finansowej na rzecz Powiatu 
Gnieźnieńskiego w celu dofinansowania 
przewozów kolejką wąskotorową  

 

 
 
 
 
 
 
 
Nr projektu  
IV1Bb/109 
 
Nazwa projektu  
Promowanie odkrytych i nie odkrytych miejsc pami ęci narodowej na terenie powiatu 
gnie źnieńskiego 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy  
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2010-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
49 000 zł. 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 42 209,55 zł. 

z czego: 
z budżetu powiatu 42 209,55zł. 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W ramach projektu zostały zrealizowane trzy zadania. Pierwsze polegało na prowadzeniu terenowych 
prac sondażowo poszukiwawczych na terenie powiatu gnieźnieńskiego domniemanych miejsc 
pochówku pomordowanych przez hitlerowską służbę bezpieczeństwa pacjentów szpitala „ Dziekanka”. 
Drugie zadanie polegało na upamiętnieniu policjantów  powiatu gnieźnieńskiego II RP 
zamordowanych w 1940 przez NKWD. Trzecie zadanie polegało na przygotowaniu konferencji 
naukowej na temat  „Szpitale psychiatryczne w systemie eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy”. 
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2.2 Opis zadań w ramach projektu 
Nr Opis zadania 
1 Prowadzenie terenowych prac sondażowo poszukiwawczych na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego domniemanych miejsc pochówku pomordowanych przez hitlerowską 
służbę bezpieczeństwa pacjentów szpitala „ Dziekanka”.W ramach tego zadania w 
Nadleśnictwie Czerniejewo wynajęto grunt leśny, na terenie którego pracownicy Muzeum 
Martyrologicznego w Żabikowie przeprowadzili prace sondażowe. 

2 Dla upamiętnienia 19 policjantów powiatu gnieźnieńskiego II RP zamordowanych przez 
NKWD  w 1940 r. w Twerze zorganizowano uroczystość, która została poprzedzona  
mszą świętą  z udziałem Kompanii Honorowej. Podczas uroczystości odsłonięto obelisk 
wraz z tablicą pamiątkową w parku im. Generała Władysława Andersa. Powiat 
uczestniczył również we wsparciu obchodów upamiętnienia policjantów na szczeblu 
wojewódzkim. 

3 Konferencja naukowa na temat „ Szpitale psychiatryczne w systemie eksterminacji 
ludności w Trzeciej Rzeszy”. Konferencja obejmowała trzy bloki tematyczne: 
eksterminacja ludności w czasie II wojny światowej, eksterminacja a medycyna w 
obozach koncentracyjnych i gnieźnieńskie wątki eksterminacji medycznej Wśród 
zaproszonych osób  byli również goście z zagranicy. Ponadto Powiat dofinansował druk 
publikacji tomu pokonferencyjnego „ Medycyna na usługach systemu eksterminacji 
ludności w III Rzeszy i na terenach okupowanej Polski”. 

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

w całości lub w części 
 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Kolegium Europejskie w Gnieźnie Współorganizator konferencji  

 
Gminy Powiatu Gnieźnieńskiego Współfinansowanie konferencji  
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Nr pr ojektu  
IV1Cb/82 
 
Nazwa projektu  
Organizacja rajdów turystyczno -krajobrazowych i krajoznawczych  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
 

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
14.000,00 zł. 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 13 995,00 zł. 

z czego: 
z budżetu powiatu 13 995,00 zł. 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W ramach działania został przeprowadzony otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na 
organizacje rajdów turystycznych. W tym celu w prasie, na tablicy ogłoszeń w holu starostwa oraz na 
stronie internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego zostały umieszczone wymogi jakim powinny 
odpowiadać rajdy przewidziane do dofinansowania dla organizacji pozarządowych. Specjalnie 
powołana komisja konkursowa oceniła nadesłane oferty, po czym decyzję o przekazaniu dotacji w 
ramach zleconych lub powierzonych zadań podjął Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 

Nr Opis zadania 
1 Umowa z dnia 15 lutego 2010 roku zawarta pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim  

a Choragwią Wielkopolską ZHP – Hufiec Gniezno im. B. Chrobrego (UM/II/24/10), której 
przedmiotem było wykonanie zadania publicznego z zakresu turystyki – zorganizowanie 
„Zimowego Rajdu Szlakami Powstańców Wielkopolskich” w dniu  
20 lutego 2010 roku. Wysokość udzielonej dotacji: 1.500,00 zł brutto. Kwota została 
przeznaczona na promocję rajdu i nagrody dla uczestników. W rajdzie wzięło udział 108 
osób: dzieci i młodzież z terenu powiatu gnieźnieńskiego – reprezentanci drużyn 
harcerskich oraz szkół i działających przy nich kół PCK.  
 

2  Umowa z dnia 19 marca 2010 roku zawarta pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim  
a Organizacją Turystyczną „Szlak Piastowski” (UM/II/22/10), której przedmiotem było 
wykonanie zadania publicznego z zakresu turystyki – zorganizowanie  
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„II Gnieźnieńskiego Spływu Kajakowego Szlakiem Wełny” w dniach 24 kwietnia  
i 15 maja 2010 roku. Wysokość udzielonej dotacji: 1.300,00 zł brutto. Kwota została 
przeznaczona na konsumpcję oraz nagrody dla uczestników spływu, w którym wzięło 
udział ok. 80 osób.  

3  Umowa z dnia 19 marca 2010 roku zawarta pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim  
a Polskim Klubem Ekologicznym, Koło w Gnieźnie (UM/I/17/10), której przedmiotem było 
wykonanie zadania publicznego z zakresu turystyki – zorganizowanie  
XI Gnieźnieńskiego Rajdu Rowerowego Gniezno – Wierzyce – Gniezno, Pobiedziska – 
Wierzyce – Pobiedziska, Żnin – Gołąbki – Żnin w dniu 12 czerwca 2010 roku. Wysokość 
udzielonej dotacji: 3.500,00 zł brutto. Kwota została przeznaczona  
na: zakup drobnego sprzętu turystycznego (207,70 zł brutto), przygotowanie materiałów 
informacyjnych, mapek (100,09 zł brutto), ubezpieczenie uczestników rajdu (450,00 zł 
brutto), ubezpieczenie organizatorów rajdu (434,00 zł brutto), zakup kamizelek 
odblaskowych z nadrukiem (590,00 zł brutto), konsumpcję dla uczestników rajdu 
(1018,61 zł brutto), wyposażenie apteczek (199,60 zł brutto), przygotowanie  
i obsługę rajdu (500 zł brutto). Liczba uczestników rajdu – ok. 160 osób.  

4 Umowa z dnia 19 marca 2010 roku zawarta pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim  
a  Stowarzyszeniem Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk” (UM/I/16/10), której 
przedmiotem było wykonanie zadania publicznego z zakresu turystyki – zorganizowanie 
rajdu pn.: „VI Rajd – turystyczno – krajoznawczy drogą św. Jakuba” w dniach 18 – 20 
maja 2010 roku. Wysokość udzielonej dotacji: 1.000,00 zł brutto. Kwota została 
przeznaczona na noclegi i wyżywienie dla uczestników rajdu. Liczba uczestników rajdu – 
ok. 40 osób. 

5 Umowa z dnia 19 marca 2010 roku zawarta pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim  
a Uczniowskim Jeździeckim Klubem Sportowym „Kłusak” (UM/I/19/10), której 
przedmiotem było wykonanie zadania publicznego z zakresu turystyki – zorganizowanie 
„Powiatowego, konnego, gwieździstego rajdu turystyczno-krajobrazowego” w dniach 26 – 
28 czerwca 2010 roku. Wysokość udzielonej dotacji: 1.800,00 zł brutto.  

6 Umowa z dnia 18 maja 2010 roku zawarta pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim  
a Uczniowskim Klubem Sportowym „Korczakowscy” (UM/II/30/10), której przedmiotem 
było wykonanie zadania publicznego z zakresu turystyki – zorganizowanie VII 
Powiatowego Rajdu Placówek Specjalnych „Łazik” w dniu  
10 czerwca 2010 roku. Wysokość udzielonej dotacji: 1.000,00 zł. Kwota została 
przeznaczona na transport i nagrody dla uczestników. Liczba uczestników rajdu –  
ok. 100 osób.  

7 Umowa z dnia 9 kwietnia 2010 roku zawarta pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim  
a Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym o/Gniezno (UM/II/27/10), której 
przedmiotem było wykonanie zadania publicznego z zakresu turystyki – zorganizowanie 
„XXXVIII Ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju turystyczno-krajoznawczego PTTK – 
finał wojewódzki Gniezno 2010” w dniach 16-18 kwietnia 2010 roku. Wysokość udzielonej 
dotacji: 900,00 zł. Kwota została przeznaczona na nagrody dla uczestników. Liczba 
uczestników rajdu – 33 osoby.  

8 Umowa z dnia 9 kwietnia 2010 roku zawarta pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim  
a Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym o/Gniezno (UM/II/27/10), której 
przedmiotem było wykonanie zadania publicznego z zakresu turystyki – zorganizowanie 
V Ogólnopolskiego rajdu turystycznego „Śladami Historii” w dniu  
8 maja 2010 roku. Wysokość udzielonej dotacji: 600,00 zł. Kwota została przeznaczona 
na nagrody i dyplomy dla uczestników. Liczba uczestników rajdu – 148 osób.  

9 Umowa z dnia 9 kwietnia 2010 roku zawarta pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim  
a Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym o/Gniezno (UM/II/27/10), której 
przedmiotem jest wykonanie zadania publicznego z zakresu turystyki – zorganizowanie X 
rajdu turystycznego „Jesień na ziemi gnieźnieńskiej im. Starosty Jacka Marciniaka” w 
dniu 10 października 2010 roku. Wysokość udzielonej dotacji: 600,00 zł. Kwota została 
przeznaczona na znaczki rajdowe i nagrody dla uczestników. Liczba uczestników rajdu – 
246 osób.  

10 Umowa z dnia 19 marca 2010 roku zawarta pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim  
a Uczniowskim Klubem Sportowym „Master” (UM/II/21/10), której przedmiotem jest 
wykonanie zadania publicznego z zakresu turystyki – zorganizowanie „Rajdu konnego 
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do Grzybowa – Szlakiem Piastowskim na międzynarodowy zjazd wojowników 
słowiańskich” w dniach 20 – 22 sierpnia 2010 roku. Wysokość udzielonej dotacji: 
1.800,00 zł brutto. Kwota została przeznaczona na wyżywienie i transport dla 
uczestników rajdu, przygotowanie i obsługę rajdu, zakup naczyń jednorazowych  
i sanitarnych. Liczba uczestników rajdu – ok. 20 osób.  

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

w całości lub w części 
 

brak  

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
nie dotyczy   
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Nr projektu  
IV1Ce/110 
 
Nazwa projektu  
Stworzenie i rozwój nowego produktu turystycznego d t. pocz ątków pa ństwa p olskiego  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2010 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
20.000,00 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 20.000,00 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 20.000,00 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Projekt wpisuje się w działania promocyjne podejmowane na szczeblu województwa wielkopolskiego 
w zakresie programu operacyjnego dotyczącego produktów turystycznych, opracowanego przez 
Wielkopolską Organizację Turystyczną w roku 2009. Wielkopolska Piastów – produkt dotyczący 
początków państwowości polskiej w regionie Wielkopolska został uznany za markowy produkt 
turystyczny dla województwa, a jego celem jest wykreowanie Wielkopolski na zewnątrz, zarówno w 
kraju jak i zagranicą, jako miejsca, do którego każdy Polak winien przyjechać. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 
 
 

Nr Opis zadania 
1 Istotą projektu jest wsparcie badań naukowych dotyczących stołeczności Gniezna 

prowadzonych przez instytucje muzealne i naukowe zlokalizowane na terenie powiatu, 
wykorzystanie wyników badań do stworzenia markowego produktu turystycznego oraz 
promocja produktu w szerokim zakresie. 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w kwietniu 2010 roku zwróciło się z prośbą  
do Starosty Gnieźnieńskiego o dofinansowanie przeprowadzenia badań datowania 14 
próbek metodą laboratoryjną C14. Są one kluczowymi badaniami prowadzonymi przez 
archeologów ww. jednostki badawczej na wyspie Ostrów Lednicki. Badania wpisują się w 
działania promocyjne, podejmowane przez Powiat Gnieźnieński mające w załażeniu 
promocję stołeczności Gniezna i powiatu jako miejsca unikatowego w Polsce, gdyż to 
właśnie tutaj zrodziła się państwowość polska. 
Gnieźnieńskie starostwo sfinansowało analizy 14 prób węgli drzewnych pobranych z 



Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego 2010 

 

 

 
 

112
 

zapraw spajających ściany i fundamentów wczesnopiastowskiej rezydencji. Badania te 
polegają na przeliczeniu zanikającego w substancjach organicznych izotopu węgla 14C, 
co pozwala z kolei określić przybliżony wiek pobranej próbki. Analizy wykonane zostały w 
Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym przez prof. dra hab. Tomasza Goslara. 
Wyniki badań dowiodły, że początki budowli pałacowo-sakralnej na Ostrowie Lednickim 
datuje się na  X wiek. 
Lednica podobnie jak Gniezno mają fundamentalne znaczenie i olbrzymią rolę do 
odegrania w polityce promocyjnej Powiatu Gnieźnieńskiego. Wzgórze Lecha z katedrą 
p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie oraz Ostrów Lednicki to dwa 
pomniki historii, które wyznaczają główny nurt działań powiatu w ramach produktu „Tu 
powstała Polska”. 
 

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

w całości lub w części 
 

brak  

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Współrealizujący zadanie 

 
Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe Wykonawca badań  
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Nr projektu  
IV2Ab/113 
 
Nazwa projektu  
Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i ob iekty turystyczne w Powiecie 
Gnieźnieńskim 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 

 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy  
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2010 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
128 745,83 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 291 844,74 

z czego: 
z budżetu powiatu 102 145, 66 

z innych źródeł (jakich?): 
UE 189 699,08    
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Projekt pn. „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne  
w Powiecie Gnieźnieńskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013 (umowa o dofinansowanie projektu UDA-RPWP.06.01.01-30-043/09-00 z dnia  
2 września 2009 roku zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem 
Gnieźnieńskim). 
 
W ramach projektu, przewidzianego do realizacji w latach 2010 – 2011, zostaną zrealizowane cztery 
zadania: 

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

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

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

 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 W ramach realizacji zadania w Powiecie Gnieźnieńskim pojawiły się: 8 drewnianych 

drogowskazów Szlaku Piastowskiego; 4 kpl. ław i siedzisk, 4 szt. wiat, 4 szt. koszy oraz 4 
rzeźby z brązu (Dąbrówka Kościelna, Waliszewo. Małachowo Złych Miejsc, Drachowo);  
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2.3 Bariery, które wystąpiły przy realizacji projektu oraz uzasadnienie niemożności realizacji  projektu  
w całości lub w części 

 

Firma INFOBOX z Cieszyna, której zadaniem było wykonanie oraz montaż infokiosku, nie wywiązała 
się z wykonania przedmiotu umowy. Po ponownym rozpoznaniu ofertowym wyłoniono kolejną firmę: 
ZPAS S.A. z Woliborza, która zaproponowała wykonanie umowy za 15 864,75 zł  brutto. Dlatego też 
wezwano firmę Infobox do uiszczenia różnicy wynikającej z rozbieżności ofert czyli 3 786,75 zł brutto 
w ramach odszkodowania. Ponadto w związku z planami przebudowy drogi krajowej relacji Gniezno - 
Bydgoszcz, nastąpiła konieczność zmiany lokalizacji jednego z elementów Szlaku Mitów i Legend. 
Pierwotna lokalizacja (Głęboczek) została przeniesiona do Gniezna. Owa zmiana wygenerowała cały 
ciąg koniecznych dodatkowych prac, od poprawek na projektach graficznych wszystkich tablic, 
(projekty dużych tablic 2500x200 zawierają skróty map średnich tablic 1800x1200), po uzyskanie 
odpowiednich zgód od Miejskiego Konserwatora Zabytków, jak i Prezydenta Miasta Gniezno.  Co za 
tym idzie, kompletne opracowania graficzne zostały przekazane do firmy wykonującej tablice 
informacyjne w późniejszym terminie. Dlatego też kwota przeznaczona na ich realizacje została 
przesunięta na rok 2011. 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Elpos, Pocztowa 3, 62 -200 Gniezno Wykonawca: plakietki informacyjne 
ARTEM - Janusz Malinowski, ul. Czerniejewska 
16/71, 62 - 230 Witkowo 

Wykonawca: opracowanie graficzne tablic 

System Informacji Wizualnej GRAF, ul. Podlasie 
4, 25 - 108 Kielce, 

Wykonawca: tablice 

BRĄZART S. C. ul. Woda 10, 63 - 300 Pleszew Wykonawca: rzeźby 
 

LUDWIK - TUR, os. Łokietka 10/57, 61 - 616 
Poznań 

Wykonawca: architektura drewniana 
 

 

III. Załączniki  

 
Załącznik nr 7 Opis projektu pn. „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty 

turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim” 
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Nr projektu  
IV 2Bb/86  
 
Nazwa projektu  
Udział Powiatu w targach turystycznych w kraju i za granic ą 

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 

 
1.2..Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
18.000zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 17.786,74 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu 17.786,74 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
W lutym 2010 roku trzy podmioty: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miejski  
w Gnieźnie oraz Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” podpisały porozumienie  
o współpracy w zakresie wspólnego udziału w targach turystycznych w kraju i za granicą  
w roku 2010. W porozumieniu m.in. dookreślono charakter promocji równy i sprawiedliwy  
dla wszystkich podmiotów, jak i postanowiono podzielić imprezy turystyczne na priorytetowe  
i fakultatywne. Pod pojęciem „targi priorytetowe” ujęto jedne z największych imprez targowych w kraju, 
o wysokim znaczeniu i randze. Są to targi, na które zwrócono szczególną uwagę tzn. zwiększono 
wkład finansowy podczas projektowania strony wizualnej stoiska, czy też postanowiono zapewnić 
różnego rodzaju atrakcje charakterystyczne dla wszystkich trzech podmiotów. W tym roku szczególną 
uwagę zwrócono na:  

� XVI Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi, w dniach 26.02. – 
28.02.2010 roku 

� Tour Salon 2010 w Poznaniu, w dniach 20 – 23.10.2010 roku. 
Pod pojęciem „targi fakultatywne” ujęto imprezy, które w skali kraju mają mniejsze znaczenie, jednak 
promocja turystyczna na tego rodzaju targach jest równie ważna  
i konieczna. W tych przypadkach, promocja turystyczna jest bardziej tradycyjna, ze względu na 
ograniczone środki finansowe. W ramach tego rodzajów targów mieszczą się:  

� Międzynarodowe Targi Turystyczne WROCŁAW 2010, w dniach 12 – 14.02.2010 roku, 
� Gdańskie Targi Turystyczne w dniach 16 – 18.04.2010 roku.   

Ponadto za pośrednictwem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej postanowiono wziąć udział w 
pozostałych imprezach targowych. Dzięki członkostwu Powiatu Gnieźnieńskiego  
w WOT – cie oba podmioty finansujące imprezy targowe (starostwo i urząd miejski) korzystają z 
niższych opłat. W roku 2010 uczestniczono w następujących targach turystycznych z WOT-em:  

� ITB Berlin – w dniach 10 – 14.03.2010 roku, 
� XV Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2010 w Warszawie, w dniach 24 – 25.04.2010 roku, 
� Piknik nad Odrą Market Tour 2010 w Szczecinie, w dniach 9 – 10.05.2010 roku, 
� XVI Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Turystyki GLOB 2010 w Katowicach,  
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w dniach 26 – 28.03.2010 roku. 
Poza wszystkimi wymienionymi imprezami targowymi każda ze stron porozumienia miała możliwość 
udziału w innych nie wymienionych w w/w porozumieniu targach turystycznych w sposób samodzielny. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1  

XVI Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne „Na styku kul tur” w Łodzi, 
w dniach 26.02. – 28.02.2010 

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

2  
Tour Salon 2010 w Poznaniu, w dniach 20 – 23.10.201 0 

 
Impreza targowa w Poznaniu jest największa impreza tego rodzaju w Polsce.  
W targach Tour Salon 2010 wzięli udział przedstawiciele polskich regionów, gmin, miast, 
narodowe ośrodki promocji turystycznej, biura podróży, touroperatorzy, hotelarze, 
przewoźnicy, wydawnictwa i portale internetowe a także firmy zajmujące się 
nowoczesnymi systemami nawigacyjnymi w turystyce. Do Poznania zawitali również 
wystawcy międzynarodowi m.in. z: Hiszpanii, Grecji, Indonezji, Tunezji, Meksyku, 
Chorwacji, Palestyny, Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz ze Słowacji, Litwy, Czech. Dzięki 
temu na Tour Salonie można było zapoznać się z szeroką ofertą turystyczną zza granicy, 
jak i uczestniczyć w specjalnie wyodrębnionych ekspozycjach tematycznych 
touroperatorów i biur podróży. Szczególnym tematem przewodnim tegorocznych 
poznańskich targów były konferencje i wystawy hotelarzy z Polski i Europy.  
W tym roku nie zabrakło również muzycznej wizytówki Powiatu Gnieźnieńskiego. Dlatego 
też, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami promocji spotu muzycznego zespołu 
Rajlender pn. „W samym sercu Wielkopolski” muzycy folkowi dali koncert poznańskiej 
publiczności pod szyldem Kapela na Trzy Czwarte, a także zaprezentowali wielokrotnie 
powiatowy spot, a zarazem zagrali dwugodzinny koncert na głównej scenie w hali targów 
Tour Salon 2010.  
Tradycyjnie wspólne stoisko Miasta Gniezna, Starostwa Powiatowego oraz Organizacji 
„Szlak Piastowski”, odwiedzili turyści z różnych stron Polski. Nie zabrakło również 
szczególnie zainteresowanych bazą hotelową w Gnieźnie indywidualnych turystów, jak 
również organizatorów kilkudniowych wycieczek szkolnych i wyjazdów wakacyjnych 
rozmiłowanych szczególnie w turystyce aktywnej.  
 

3   
Międzynarodowe Targi Turystyczne WROCŁAW 2010, w dniac h 12 – 14.02.2010 
Wspólne stoisko Powiatu, Miasta i Organizacji „Szlak Piastowski”, cieszyło się ogromną 
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popularnością. Zarówno tzw. ludzie z branży, jak i miłośnicy turystyki mogli skorzystać z 
fachowej informacji udzielanej na temat Ziemi Pierwszych Piastów. Obok najbardziej 
znanego i rozchwytywanego Szlaku Piastowskiego, tym razem nie zabrakło również 
pytań o formy wypoczynku aktywnego w naszym regionie. Wśród odwiedzających stoisko 
byli także ludzie biznesu, zainteresowani ofertami terenów inwestycyjnych. 

4  
Gdańskie Targi Turystyczne w dniach 16 – 18.04.2010 

 
Mimo że, odległość nad morze z naszego regionu jest dość spora, nie mogło zabraknąć 
stoiska Miasta Gniezna, Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Szlaku Piastowskiego na jednej z 
najważniejszych imprez turystycznych w Polsce. W dniach od 7 – do 9 maja regiony z 
kraju i zza granicy promowały się na 13 Edycji Gdańskich Targów Turystycznych.  
Obok Chorwacji, Turcji oraz Litwy, wystawiało się ponad 300 narodowych i regionalnych 
organizacji promocji turystycznej, biur podróży i agencji turystycznych. To co odróżniało 
13 edycję targów od poprzednich, to niewątpliwie wszechobecna muzyka. Ponieważ tym 
razem, to właśnie magia różnorodnych dźwięków zwabiała tłumy potencjalnych turystów 
na poszczególne stoiska. Żywiec i Beskidy przyciągały grą kapeli góralskiej, Przemyśl i 
okolice muzyką cygańską i żydowską, z kolei rejon Kaszub charakterystycznym folkowym 
śpiewem. Stoisko gnieźnieńskie również cieszyło się ogromną popularnością. Odwiedzali 
je m.in.: młodzi archeolodzy, marzący o praktyce na Ostrowie Lednickim jak i rodzice z 
dziećmi, pragnący zapoznać swe pociechy z korzeniami państwowości polskiej. Wszyscy 
odwiedzający gnieźnieńskie stoisko mogli liczyć na fachową obsługę i miłą atmosferę. 
 

5 ITB Berlin – w dniach 10 – 14.03.2010 
Stoisko polskie znajdowało się, jak co roku, w bardzo korzystnie usytuowanej hali nr 15 w 
pobliżu wejścia głównego do Hali Messe Berlin. Łącznie polską branżę turystyczną 
reprezentowało 135 wystawców. Pośród nich znajdowało się stoisko Wielkopolski 
przygotowane przez Wielkopolską Organizację Turystyczną, prezentujące również 
materiały promocyjne Powiatu Gnieźnieńskiego wydane przez Wydział Promocji i 
Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Warto zaznaczyć, że Powiat Gnieźnieński 
jako członek WOT-u był również obecny w wielu publikacjach wydanych przez 
Wielkopolską Organizację Turystyczną. Wspólny punkt prezentacji turystycznej 
gnieźnieńskich podmiotów, zlokalizowany był w dobrym miejscu, łatwo zauważalnym i 
dostępnym dla osób odwiedzających targi. Obok najbardziej rozpoznawalnego za granicą 
Szlaku Piastowskiego można było także zapoznać się z folderami informującymi o bazie 
noclegowo - gastronomicznej ( hotele, restauracje itp.), jak i z możliwościami aktywnego 
spędzania czasu w naszym regionie. Warto zaznaczyć również, że Wielkopolska 
Organizacja Turystyczna wraz z Miastem Poznań zadbała o promocję sztandarowego 
przysmaku miasta Poznania, którym są od lat Rogale Marcińskie. Na stoisku regularnie 
wypiekane były pokazowo owe przysmaki przez profesjonalnego cukiernika z poznańskiej 
Firmy Cukierniczej „Fawor”, a następnie częstowano nimi gości stoiska Wielkopolski.  
 

6  
XV Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2010 w Warszaw ie, w dniach 24 – 25.04.2010  
XV Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2010 odbyły się w hali targowej na ulicy Marsa w 
Warszawie. W tegorocznej edycji imprezy wzięło udział ponad 380 wystawców z kraju i 
ze świata. Targi odwiedziło ponad 20 tys. osób, wśród których byli przedstawiciele 
branży, dziennikarze oraz mieszkańcy Warszawy i całego regionu Mazowsza. Na 
regionalnym stoisku zorganizowanym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną 
promowały się  Miasto Gniezno i Powiat Gnieźnieński, Miasto Konin i Powiat Koniński,  
Miasto Kalisz,  Miasto i Gmina  Piła, Powiat Pilski, Organizacja Turystyczna Leszno-
Region oraz Hotel Olympic z Wronek. Dobra lokalizacja i efektowna aranżacja stoiska, 
którą tworzyła ściana graficzna przedstawiająca mapę Wielkopolski oraz fotogramy 
turystyki aktywnej i turystyki kolejowej sprzyjały zainteresowaniu naszą ekspozycją gości 
targowych.  Zwiedzający Targi LATO zainteresowani byli ofertą wypoczynku na 
wielkopolskiej ziemi zarówno weekendowego jak i podczas dłuższych tygodniowych 
pobytów. Dużą grupę stanowili przedstawiciele organizatorów turystyki, przewodnicy 
szukający informacji o noclegach, zabytkach i wydarzeniach kulturalnych w regionie. 
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Kolejną grupę odwiedzających stanowiły rodziny z dziećmi oraz osoby w wieku 
emerytalnym. Wiele osób pytało o możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu, 
głównie na szlakach rowerowych i kajakowych. 
  

7  
Piknik nad Odr ą Market Tour 2010 w Szczecinie, w dniach 9 – 10.05. 2010 

 
Odbywające się w ramach "Pikniku nad Odrą" Targi Turystyczne Market Tour były 
kolejną okazją do prezentacji atrakcji turystycznych Wielkopolski na rynku Pomorza. W 
bieżącym roku w imprezie plenerowej wzięło udział aż 50 tys. osób - z reguły były to 
rodziny z dziećmi, ale także młodzież i osoby starsze.  
Niewątpliwym atutem imprezy (8-9 maja 2010r.) był szeroki wachlarz wydarzeń 
towarzyszących, które przyciągają na szczecińskie Wały Chrobrego całe rodziny. Na 
szczególną uwagę zasługiwały zwłaszcza: Festiwal Wyrobów i Kuchni Regionalnych, 
kiermasz ogrodniczy "Pamiętajcie o ogrodach", wystawy wyrobów rękodzielniczych oraz 
Motorowodne Mistrzostwa Świata 2010 w klasie T-400.  Stoisko Wielkopolski - podobnie 
jak inne stoiska - zostało zorganizowane w namiocie na świeżym powietrzu na Wałach 
Chrobrego w centrum Szczecina. Wystrój stoiska stanowiła duża mapa regionu i 
kolorowy baner promocyjny, które przyciągały rzesze potencjalnych turystów. Wszelkich 
informacji o regionie udzielał przedstawiciel Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. 
Partnerami WOT w tegorocznej promocji podczas "Pikniku nad Odrą" byli: Powiat 
Gnieźnieński i Miasto Gniezno, Miasto Kalisz oraz Hotel Olympic. Ponadto, 
zaprezentowano materiały promocyjne Laureatów pierwszej edycji plebiscytu „Wielkie 
Odkrywanie Wielkopolski”. Miasto Poznań prezentowało swoją ofertę na oddzielnym 
stoisku. 

8  
XVI Jubileuszowe Mi ędzynarodowe Targi Turystyki GLOB 2010 w Katowicach,   

w dniach 26 – 28.03.2010 
 

Materiały promocyjne Powiatu Gnieźnieńskiego i Miasta Gniezna cieszyły się ogromną 
popularnością. Obok najbardziej znanego i rozchwytywanego Szlaku Piastowskiego – 
turyści, przewodnicy, piloci wycieczek krajowych i zagranicznych oraz touroperatorzy 
najczęściej pytali również o formy wypoczynku aktywnego w naszym regionie – tutaj 
szczególnie o szlaki kajakowe i rowerowe. Wśród odwiedzających stoisko nie zabrakło 
również ludzi biznesu zapytujących o bazę hotelową i gastronomiczną powiatu. 
Zainteresowanych nie brakowało, tym bardziej można liczyć na szybką szarżę turystów z 
Dolnego Śląska oraz z Małopolski. XIV Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu 
Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego „GLOB 2010 odbywały się na terenach 
wystawienniczych katowickiego MTK-u przy ul. Bytkowskiej. W dniach od 26-28 marca br. 
swoje bogate oferty prezentowało 300 wystawców z 13 krajów m.in. biura podróży, 
uzdrowiska, pensjonaty, hotelarze, szkoły językowe, izby turystyczne, ośrodki odnowy i 
rekreacji. Wśród tego zacnego grona znalazły się też ambasady np. rajskiej Indonezji 
serwującej przepyszną kawę a także Turcji. Niniejsze targi z pewnością skłaniają również 
do refleksji gdzie wybrać się na urlopowy-wakacyjny wypoczynek w kraju czy zagranicą.  

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

w całości lub w części 
 

Projekt jest realizowany bez widocznych barier. Dobór poszczególnych imprez targowych następuje 
w danym roku według takich kryteriów jak: znaczenie targów w rankingu imprez wystawienniczych, 
wielkość imprezy, grupa odbiorców, koszty udziału itp. 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Miasto Gniezno 
 

Współfinansowanie i współorganizacja wspólnej 
prezentacji miasta, powiatu i Szlaku Piastowskiego 
w tej samej części co Powiat Gnieźnieński. 
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Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) „Szlak 
Piastowski” 
 

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

Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT) Współfinansowanie i współorganizacja wspólnej 
prezentacji miasta, powiatu i Szlaku Piastowskiego 
w ramach zbiorczej prezentacji przygotowanej na 
stoisku Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 
prezentowane są również materiały Powiatu 
Gnieźnieńskiego. 
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Nr projektu  
IV2Bc / 87  
 
Nazwa projektu  
Zakup i dofinansowanie publikacji promuj ących  Powiat Gnie źnieński oraz materiałów 
promocyjnych 
 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 

 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
1 -5 Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
6 -7 Dyrektor Gabinetu Starosty 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
 Zadania 1 – 5: 189.792,00 zł 
 Zadania 6 – 7: 192 765,00 zł. 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 

Ogółem 
189 411,00 zł (zad. 1- 5) 
125 374,20 zł. (zad. 6 –7) 

z czego: 
z budżetu powiatu 314 785, 20 zł. 

z innych źródeł (jakich?): 
  
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W zadaniach niniejszego projektu mieści się zakup, dofinansowanie, ogólnie pojętych materiałów 
promocyjnych takich, jak: książki, widokówki, długopisy, torby, foldery, kubki itp. Owe materiały 
funkcjonują głównie jako podstawowy pakiet informacyjno - promocyjny przeznaczony dla osób z 
zewnątrz – wizytujących Powiat Gnieźnieński. Wykorzystywany jest on również na wszelakich 
imprezach promujących Powiat Gnieźnieński. Tematyka wydawnictw zewnętrznych, jak i materiałów 
zamawianych i dofinansowywanych jest bezpośrednio związana z promocją walorów historycznych, 
krajoznawczych, kulturalnych i inwestycyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego. W przypadku zamawianych 
materiałów wymagane jest zachowanie jednej gamy kolorystycznej zgodnej z identyfikacją wizualną 
Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
 
1 

Zakup publikacji ksi ążkowych oraz udzielenie wsparcia wydawnictwom promuj ącym 
Powiat Gnie źnieński: 

1. Zakup 227 sztuk albumu: „Gniezno” od firmy P.H.U.P „Ramzes” z siedzibą w 
Gnieźnie  

2. Zakup publikacji - 300 szt.- Wydawnictwo Plinta – „Katedra gnieźnieńska” – rzeźba 
architektoniczna”; UM/II/37/10 z 21.06.2010; kwota: 1 995,00 zł.  

3. Zakup publikacji Wydawnictwa Księży Młyn – Mirona Urbaniaka „Zabytkowa stacja 
kolejowa Gniezno”  
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4. Zakup książki „Legendy gnieźnieńskie” – Wydawnictwo Gaudentinum;  
5. Zakup zdjęć – Jerzego Andrzejewskiego 

 
 
2 

Wydawn ictwo publikacji powiatowych - foldery, mapy, składanki, torby, pudełk a  
do folderów: 

1. Wydanie płyt – albumów: „Wielkopolska mooza z pierwszej stolicy Polski” oraz 
„Wielkopolska mooza dla powodzian” zespołu Rajlender, zawierających muzyczną 
wizytówkę powiatu zgodnie z umową zawartą z Wydawnictwem EKB z siedzibą w 
Starogardzie Gdańskim 

2. wykonanie i druk folderów: „Szlak Piastowski” zgodnie z umową zawartą  
z Wydawnictwem TEKST z siedzibą w Bydgoszczy 

3. przygotowanie i wydanie albumu z indywidualną prezentacją powiatu zgodnie  
z umową zawartą z Pomorską Oficyną Wydawniczo-Reklamowową z siedzibą  
w Bydgoszczy 

4. Wydruk książki „Państwo Gnieźnieńskie” autorstwa Michała Muraszko – wykonanie 
Oficyna Drukarska z Warszawy 

5. Dodruk książki „Gawędy polskie” autorstwa Edmunda Zdanowskiego – wydane 
przez Wydawnictwo Gaudentinum 

6. Wydanie mapy turystycznej Powiatu Gnieźnieńskiego; Wydawnictwo Pietruska & 
Mierkiwicz 

7. Letnia akcja promocyjna w Radiu Plus – „Pulsy  naszych miast”; (Ad point sp. z 
o.o.); 

8. Wydanie kalendarzy trójdzielnych na rok 2011 – Wydawnictwo Ekspansja; 
 

 
3 

 Zakup gad żetów powiatowych i upominków z logo Powiatu:  
1. Zakup biletów wstępu do Katedry dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w 

związku z przygotowaniem merytorycznym do przystąpienia do pracy nad 
zaprojektowaniem logo dla Powiatu Gnieźnieńskiego; 

2. Wykonanie gadżetów – balonów z nadrukiem w kolorze czerwonym, zielonym i 
białym zgodnie z umową zawartą z Custom Colours; 

3. Wykonanie nadruku – logo Powiatu, na długopisach zgodnie z umową zawartą z 
firmą ELPOS wraz z autorskimi etui; 

4. Wykonanie koszulek dla kolarzy; MOTORBIKE;  
5. Wykonanie toreb papierowych; PACK – ART.; 
6. Kalendarze zeszytowe; projekt i wykonanie Wydawnictwo EDICA; 
7. Wykonanie animacji Tu Powstała Polska – Firma Filmax; 
8. Wykonanie pierścieni celtyckich będącej formą sponsorowania nagrody przez 

Powiat Gnieźnieński podczas turnieju łuczniczego w Grzybowie dla Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy, wykonanie przez warsztat pn. „Świat Muszli i 
Minerałów”;  

9. Wykonie długopisów z nadrukiem nowego logo Powiatu Gnieźnieńskiego przez 
P.P.H.U. SIM, w kolorze czerwonym i szampańskim;  

10. Wydanie i wytłoczenie kolejnej partii płyt autorstwa zespołu Rajlender 
„Wielkopolska Mooza z Pierwszej Stolicy Polski” w ilości 1200 szt. na podstawie 
umowy zawartej z Wydawnictwem EKB w Satarogardzie Gdańskim; 

11. Wykonanie w ramach sponsorowanych imprez z udziałem Powiat Gnieźnieńskiego 
plakatów i dyplomów, wykonanie Oficyna Papiernicza w Gnieźnie oraz 
sponsorowanie daszków promocyjnych jako wkład w organizowanie Festiwalu 
Candid w Gnieźnie; 

12. Konserwacja i digitalizacja archiwalnych taśm VHS Powiatu Gnieźnieńskiego, 
dokumentujących jego działalność; wykonawca: Agencja Filmax z Poznania; 
 

 
 
4 

Reklama Powiatu w prasie bran żowej krajowej i zagranicznej  
1. Reklama Powiatu Gnieźnieńskiego w miesięczniku „Welcome to Poland, Poznan & 

Wielkopolska” zgodnie umową zawartą z Bessa sp. z o.o.  
2. Reklama Powiatu Gnieźnieńskiego w dodatku do Neewsweek’a zgodnie z umowa 

zawartą z Wydawnictwem Axel Springer. 
3. Reklama prasowa/promocyjna w magazynie „Polen”;  
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4. Pakiet promocyjny - Innowator 2010; 
 

 
5 

Opracowanie znaków, logotypów itp. koniecznych do promocji Powiatu oraz 
koniecznych do stworzenia identyfikacji wizualnej p owiatu 

1. Identyfikacja wizualna – opracowanie - umowa o dzieło z Jarosławem Gryguciem; 
umowa z dnia  30.11.2010 r.;  

2. Powiat Gnieźnieński zlecił Stowarzyszeniu ASP w Poznaniu zorganizowanie 
konkursu w celu wyłonienia nowego projektu logotypu dla powiatu, będącego 
podstawą nowej identyfikacji wizualnej Powiatu Gnieźnieńskiego.  

6 Dofinansowanie telewizyjnych programów o Powiecie G nieźnieńskim  
W ramach zadania powstało pięć programów telewizyjnych przedstawiających 
zrealizowane zadania przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w różnych dziedzinach życia 
społecznego. Powstały następujące programy: 

1. Podsumowanie kadencji 2006-2010. Edukacja. 
2. Podsumowanie kadencji 2006-2010. Administracja. 
3. Podsumowanie kadencji 2006-2010. Inwestycje 
4. Podsumowanie kadencji 2006-2010. Ochrona zdrowia. 
5. Podsumowanie kadencji 2006-2010. Kultura i sport. 

Wszystkie programy zostały wyemitowane na antenie lokalnej stacji telewizyjnej  
TV Gniezno (każdy 20 razy).  
Zadanie zostało zrealizowane w okresie październik-listopad 2010 roku. 

7 Publikacje cyklicznych materiałów promocyjnych w pr asie  
Powiat Gnieźnieński publikował przede wszystkim w prasie o zasięgu lokalnym, informacje 
o najważniejszych wydarzeniach jakie miały miejsce na terenie powiatu lub w których brali 
udział przedstawiciele powiatu.   
W ramach realizowanego zadania materiały promocyjne powiatu ukazały się w ciągu 
całego roku w lokalnych tygodnikach: 

• „Przemianach na Szlaku Piastowskim”,  
• „Tygodniu Gnieźnieńskim”. 

Ponadto materiały promocyjne powiatu zostały opublikowane w: 
• Tygodniku „Pałuki” (3 razy), 
• dodatku regionalnym do Tygodnika „Newsweek” (2 razy), 
• dodatku regionalnym do dziennika „Fakt” (2 razy), 
• „Gazecie Słupeckiej” (1 raz). 

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

w całości lub w części 
 

brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
P.H.U.P „Ramzes”, Wydawnictwo Plinta;; 
Wydawnictwo Księży Młyn; Wydawnictwo 
„Gaudentinum”; Studio Fotograficzne Jerzego 
Andrzejewskiego; 

Wykonawcy zadania nr 1 

Wydawnictwo EKB; Wydawnictwo TEKST;  
Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowowa; 
Oficyna Drukarska z Warszawy; Wydawnictwo 
Gaudentinum; Wydawnictwo Pietruska & 
Mierkiwicz; Ad point sp. z o.o.; Warsztat pn. 
„Świat Muszli i Minerałów”; Wydawnictwo 
Ekspansja;  

Wykonawcy zadania nr 2 
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Firma P.P.H.U. SIM; Akademia Sztuk Pięknych 
w Poznaniu; Firma Custom Colours; Firma 
ELPOS; Firma MOTORBIKE; Firma Pack – Art; 
Wydawnictwo EDICA;  Firma Filmax; Warsztat 
pn. „Świat Muszli i Minerałów”; Wydawnictwo 
EKB w Satarogardzie Gdańskim; Oficyna 
Papiernicza w Gnieźnie; Firma ELPOS  

Wykonawcy zadania nr 3 

Bessa sp. z o.o; Wydawnictwo Axel Springer; 
Wydawca Magazynu „Polen”; Organizatorzy 
konkursu „Innowator” 

Wykonawcy zadania nr 4 

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu; 
p. Jarosław Gryguć – grafik i plastyk Wykonawca zadania nr 5 

TV Gniezno Wykonawca zadania nr 6 
 

Wydawnictwo AGA, wydawca tygodnika 
„Przemiany na Szlaku Piastowskim”  

Wykonawca zadania nr 7 
 
 

Polskapresse Sp. z o.o., wydawca tygodnika 
„Tydzień Gnieźnieński” – dodatku do dziennika 
„Głos Wielkopolski”  

Wykonawca zadania nr 7 
 
 

Axel Springer Polska Sp. z o.o. w Warszawie, 
wydawca tygodnika „Newsweek” oraz dziennika 
„Fakt” 

Wykonawca zadania nr 7 
 
 

Wydawnictwo Dominka Księskiego Wulkan ze 
Żnina, wydawca tygodnika „Pałuki” 

Wykonawca zadania nr 7 
 

Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe 
„PRINT” Sp. z o.o. w Słupcy, wydawca tygodnika 
„Gazeta Słupecka” 

Wykonawca zadania nr 7 
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Nr projektu  
IV2Bd/88 
 
Nazwa projektu  
Promocja Powiatu Gnie źnieńskiego w Internecie 

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.3 Kierownicy zadań w projekcie 
1 -2 Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
3 -5 Dyrektor Gabinetu Starosty 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
Zadania 1-2: 10 000,00 zł. 
Zadania 3-5: 24.600,00 zł. 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 

Ogółem 
9 951,96 zł. (zad. 1-2) 
23.999,63 zł. (zad. 3-5) 

z czego: 
z budżetu powiatu 33 951,59 zł.  

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

W ramach niniejszego działania przeprowadzono przebudowę  strony internetowej promującej Powiat 
Gnieźnieński: www.powiat-gniezno.pl oraz bieżące utrzymanie portalu turystycznego: 
www.turystyka.powiat-gniezno.pl. 

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gnieźnieńską Agencją Rozwoju 
Gospodarczego sp. z o.o. techniczne zarządzanie stroną internetową powiatu zostało zlecone 
Agencji. Wszelkie zmiany merytoryczne zgłaszane były przez poszczególne wydziały i jednostki 
starostwa, natomiast pieczę (w zakresie informacji) nad witryną www.powiat-gniezno.pl sprawował 
Wydział Gabinet Starosty, 
GARG nie był upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian na portalu bez pisemnego zlecenia 
ze starostwa. Podobnie rzecz wyglądała z usuwaniem nieaktualnych informacji znajdujących się na 
stronie. 

Powiat promował swoją działalność w Internecie również na stronach internetowych dwóch lokalnych 
portali: informacjilokalnych.pl oraz wirtualnegniezno.pl. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Strona www.turystyka.powiat-gniezno.pl powstała w 2007 roku. Jej budowa sfinansowana 

była w ramach projektu „Dobre miejsce, królewska tradycja – promocja produktów 
turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego” ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
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Rozwoju Regionalnego -   Priorytet I, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury. Witryna  
ta odpowiada całkowicie za promowanie sześciu markowych produktów turystycznych  
tj.: Szlaku Piastowskiego, Lednickiego Parku Krajobrazowego, Turystyki Pielgrzymkowej, 
Agroturystyki, Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej i Turystyki Aktywnej.  
Na jej stronach znajdują się również niezbędne informacje turystyczne: tj.: baza 
gastronomiczna, noclegowa, namiary na PCIT itp. Oprócz nieustannej aktualizacji bazy 
noclegowej i gastronomicznej, na portalu zamieszczane są aktualności z życia 
turystycznego Powiatu. Ponadto kontynuowana jest współpraca z instytucjami 
bezpośrednio związanymi z turystyką i kulturą m.in. Muzeum Początków Państwa 
Polskiego oraz z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W tym roku zainicjowano 
ponadto kontakt z Ojcem Janem Górą, promując znane w Polsce Pola Lednickie, i 
coroczne spotkania Młodzieży. Bieżący, merytoryczny nadzór nad witryną sprawuje 
Wydział Promocji i Rozwoju, a jednostką odpowiedzialną za obsługę techniczną serwisów 
informacyjnych jest, zgodnie z zawartą umową (UM/I/01/10), Gnieźnieńska Agencja 
Rozwoju Gospodarczego Sp. z .o.o. 
 

2 Przebudowa strony internetowej: www.powiat-gniezno.pl  
Ze względu na przyjęcie nowej identyfikacji wizualnej dla powiatu, koniecznym była jej 
przebudowa. W związku z powyższym została zawarta  umowa pomiędzy Powiatem 
Gnieźnieńskim a Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego w dniu  23 sierpnia 
2010r; kwota: 8.052,00 zł. Przebudowa serwisu informacyjno-reklamowego: 
www.powiat-gniezno.pl objęła: 

• Wykonanie nowego projektu graficznego (zmiana wyglądu strony – grafiki 
zgodnie z identyfikacją wizualną powiatu, zmiana nagłówka strony głównej – 
zamieszczenie logo powiatu, wymiennych zdjęć (panoram), wykonanie 
funkcjonalności umożliwiającej pokaz slajd show), pocięcie i optymalizacja 
projektu graficznego, wdrożenie projektu graficznego w systemie CMS 

• Wdrożenie integralnej funkcjonalności obejmującej: 
o zarządzanie strukturą portalu 
o zarządzanie dokumentami portalu 
o zarządzanie obiektami portalu 
o zarządzanie rolami 

• Implementacja standardowych modułów:  
o tablica aktualności 
o galerie zdjęć  
o strefa logowania 
o szablony i wzorce  
o mapa portalu 
o wyszukiwarka 

• Instalacja portalu internetowego na docelowym serwerze 
 

3 Prowadzenie i zarządzanie serwisem informacyjno – reklamowym w postaci strony 
internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego: www.powiat-gniezno.pl 
Na stronie zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w powiecie 
gnieźnieńskim, Rady i Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, starostwa powiatowego, 
jednostek podległych, powiatowych służb, inspekcji i straży, współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz inne, związane z celami i zakresem działalności jednostki. Bieżący, 
merytoryczny nadzór nad witryną sprawował Wydział Gabinet Starosty. 

4 Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego na lokalnym informacyjnym portalu internetowym  
Informacjelokalne.pl 
Na stronie portalu były zamieszczane informacje dotyczące wydarzeń w powiecie 
gnieźnieńskim, Rady i Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego oraz starostwa powiatowego 
związane z celami i zakresem działalności jednostki. Merytoryczny nadzór nad treścią 
informacji przekazywanych na portal sprawował Wydział Gabinet Starosty. 

5 Promocja Powiatu Gnieźnieńskiego na lokalnym informacyjnym portalu internetowym  
wirtualnegniezno.pl 
Na stronie portalu były zamieszczane informacje dotyczące wydarzeń w powiecie 
gnieźnieńskim, Rady i Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego oraz starostwa powiatowego 
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związane z celami i zakresem działalności jednostki. Merytoryczny nadzór nad treścią 
informacji przekazywanych na portal sprawował Wydział Gabinet Starosty. 

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

w całości lub w części 
 

brak  

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

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

Administrator stron powiatowych, wykonawca 
zadania dt. przebudowy strony  
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Nr projektu  
IV2Be/89 
 
Nazwa pr ojektu  
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 
1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
100 000,00 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 98 834,83 zł. 

z czego: 
z budżetu powiatu 98 834,83 zł.  

z innych źródeł (jakich?): 
     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
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 zbiorowych z kraju 
i zza granicy (osobiście oraz poprzez wszystkie inne nośniki komunikacyjne) zadanie jest realizowane 
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 Promocji i Rozwoju, 
� zbieranie i przetwarzanie danych turystycznych oraz prowadzenie 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. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Zadanie zostało zlecone Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski, której oferta została 

wyłoniona na podstawie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na 
wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2010 pn. „Powiatowe Centrum Informacji 
Turystycznej”. Umowa, zawarta pomiędzy OT Szlak Piastowski a Powiatem 
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Gnieźnieńskim, z dnia 31 grudnia 2009 roku, określająca termin realizacji zadania: od 01 
stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010 roku (UM/I/4/10) została sporządzona na podstawie: 

� Art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 

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

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

� Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego XLIV/338/2009 z dnia 26 listopada 2009 
roku w sprawie: przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, 

� Uchwały nr 723/2009 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 14 grudnia 2009 
roku,  
w sprawie: wsparcia Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” w realizacji 
zadania  
pn. „Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w roku 2010” i 
udzielenia dotacji na ten cel w kwocie 100 tys. zł. 

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

w całości lub w części 
 

brak  

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” Wykonawca zadania  
 
III. Załączniki  
 

Załącznik nr 8 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Powiatowego Centrum Informacji 
Turystycznej w 2010 r. 
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Nr projektu  
IV2Bf/90  
 
Nazwa projektu  
Intensyfikacja współpracy z powiatami partnerskimi  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju  
 
1.2 Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy  
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2006-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
216 025,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem  177 564,12 zł 

z czego: 
z budżetu powiatu  32 726,89 zł 

z innych źródeł (jakich?): 
Dotacja MSZ 144 837,23 zł 
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  
2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 
Współpraca zagraniczna to istotny element polityki Powiatu Gnieźnieńskiego, który przyczynia się do 
promocji i rozwoju naszego regionu poza granicami kraju. Nawiązywanie kontaktów zagranicznych  
z innymi państwami sprzyja wspólnemu podejmowaniu nowych inicjatyw na rzecz m.in.: korzystania  
z wcześniej już wypracowanych doświadczeń z zakresu kultury, gospodarki, spraw społecznych, a 
także wspólnej realizacji projektów międzynarodowych, które są współfinansowane z funduszy Unii 
Europejskiej. 
W dobrą współpracę partnerską powinna być zaangażowana jak największa liczba członków danej 
społeczności, osób w różnym wieku i wywodzący się z różnych środowisk. Działania w ramach 
współpracy partnerskiej mogą być również dobrą okazją do tego, aby zachęcić obywateli do zwrócenia 
uwagi na istotne aktualne problemy, szczególnie na kwestie ważne dla młodych ludzi. Dobre 
partnerstwo powinno ponadto wytrzymać próbę czasu, a nie tylko odzwierciedlać nastroje panujące  
w danym momencie w radzie miasta, czy powiatu. Budowanie silnych więzów przyjaźni i prawdziwej 
solidarności między mieszkańcami wymaga więc czasu. 
Analizując ostatni okres roku w zakresie współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z innymi zagranicznymi 
jednostkami samorządowymi, można stwierdzić, że współpraca z niemieckim powiatem Teltow – 
Fläming jest już partnerstwem dojrzałym. Współpraca ta sięga roku 2003 i pomimo zmian na 
najwyższych szczeblach władzy wymiana międzynarodowa pomiędzy przedstawicielami obu 
samorządów cały czas się rozwija.  
Rok 2010 był jednakże znamienny dla rozwoju współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z jednostkami 
samorządowymi zza wschodniej granicy – z Ukrainy. Było to możliwe dzięki środkom finansowym 
pozyskanym w ramach programu „Polska pomoc” z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Realizacja 
projektu trwała niemal cały rok, objęła przedstawicieli różnych dziedzin życia. 
W analizowanym okresie czasu podjęto również kontakty partnerskie z niemieckim miastem 
Magdeburg, gdzie głównym źródłem inspiracji do nawiązania współpracy jest wspólna ponad 
tysiącletnia historia. 
W roku 2010 kooperacja Powiatu Gnieźnieńskiego z jego zagranicznymi partnerami przebiegała 
prawidłowo i dążyła w kierunku dalszego rozwoju.  
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Jedynie w przypadku Prowincji Di Forli-Cesena, pomimo zaangażowania ze strony Powiatu 
Gnieźnieńskiego, nie odnaleziono wspólnego kierunku do dalszych działań. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Utworzenie i przyst ąpienie przez Powiat Gnie źnieński do stowarzyszenia pod 

nazwą „Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej  współpracuj ących z 
samorz ądami Republiki Ukrainy” 
Z inicjatywą utworzenia stowarzyszenia „Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej 
Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy” zwrócił się do Powiatu 
Gnieźnieńskiego Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie (IRR). IRR od kilku lat 
inicjuje i wspiera współpracę z Ukrainą. W roku 2009 doprowadził do jednoczesnego 
podpisania w Szczecinie listów intencyjnych, dotyczących współpracy dziewiętnastu 
samorządów z centralnej Ukrainy z samorządami polskimi. 
Powiat Gnieźnieński został zaproszony do współtworzenia w/w stowarzyszenia na bazie 
dotychczasowej współpracy z dwoma samorządami z Ukrainy, tj. z Miastem Browary  
i Rejonem Humańskim. Niewątpliwie Powiat Gnieźnieński został również dostrzeżony 
przez inicjatorów utworzenia Konwentu jako beneficjent środków Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc. 
Wola utworzenia i przystąpienia do w/w stowarzyszenia została wyrażona przez Radę 
Powiatu Gnieźnieńskiego w uchwale nr LIV/415/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.  
w sprawie: utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Konwent Gmin  
i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki 
Ukrainy”. 
Spotkanie założycielskie odbyło się w dniu 7 września w Szczecinie. Na prezesa zarządu 
wybrano Starostę Drawskiego Stanisława Cybulę, natomiast ówczesny Starosta 
Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski został wybrany wiceprezesem zarządu stowarzyszenia. 
Członkami zarządu zostali ponadto: Starosta Białogardzki, Prezydent Starogardu 
Gdańskiego, Burmistrz Złocieńca i Wójt Kobylanki. 
W Walnym Zebraniu Konwentu uczestniczyli również: 
1.Jan Krawczuk -Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego 
2.Janusz Gawroński - JP Solution Partners 
3.Julita Miłosz - Dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Zachodniopomorskiego 
Urzędu Marszałkowskiego 
4.Zygmunt Meyer - Przewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa 
5.Jacek Piechota - Prezes Lubuskiego Oddziału Związku Ukraińców (Przedstawiciel 
Konsulatu Honorowego w Zielonej Górze) 
6.dr Andrzej Wątorski - Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego 
7.Henryk Kołodziej - Konsul Honorowy Republiki Ukrainy w Szczecinie 
8.Zbigniew Pluta - Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju 
Regionalnego 
Konwent jest stowarzyszeniem ogólnopolskim. Ma ono wspierać różnorodne projekty 
współpracy z Ukrainą, pozyskiwać na nią fundusze europejskie, inicjować kontakty 
między samorządami, wspierać rozwój samorządów lokalnych na Ukrainie. 
Aktualnie Konwent jest na etapie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak 
niniejsze stowarzyszenie będzie realizowało postawione przed sobą zadania – pokaże 
czas. 

2 Kontynuacja współpracy z niemieckim Powiatem Teltow - Fläming.  
Powyższe zadanie dotyczy prowadzenia dalszej współpracy pomiędzy Powiatem 
Gnieźnieńskim, a jego niemieckim partnerem Powiatem Teltow- Fläming, Zgodnie z 
założeniami kooperacji pomiędzy powiatem Teltow- Fläming a Powiatem Gnieźnieńskim, 
w roku 2010 udało się zrealizować szereg obustronnych przedsięwzięć. 
Kolejny rok współpracy rozpoczął się jednak w Powiecie Teltow-Flaming mało 
optymistycznie. W dniu 7 stycznia 2010 roku zmarł wieloletni Przewodniczący Rady 
Powiatu Teltow- Fläming Klaus Bochow (funkcję tę sprawował od 1993 roku).  
W pogrzebie śp. Klausa Bochowa wzięli udział: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
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Gnieźnieńskiego Emilia Dutko, członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Paweł Koch 
oraz Prezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. Juliusz 
Trojanowski. W połowie 2010 roku odbyły się wybory na nowego Przewodniczącego 
Rady Powiatu Teltow-Fläming. Został nim Christoph Schulze. 
W ramach współpracy gospodarczej, wzorem lat ubiegłych, również i w roku 2010, 
delegacja z Powiatu Gnieźnieńskiego została zaproszona do udziału w Tygodniu 
Gospodarki w dniach od 3 do 5 listopada. Tematem tegorocznego Tygodnia Gospodarki 
była „Zmiana społeczno-ekonomiczna w życiu codziennym w powiecie Teltow-Flaming”. 
Poruszano także tematy podkreślające znaczenie wykształcenia i dokształcenia w życiu 
człowieka, a także oferowano bezpłatne poradnictwo dla firm oraz ich przyszłych 
założycieli. Tydzień gospodarki zakończyła uroczysta gala, podczas której wręczono 
Nagrody Gospodarcze Powiatu Teltow-Flaming. W minionym roku kontynuowano 
ponadto współpracę pomiędzy GARG Sp. z o.o. a SWFG mbH, która odbywała się 
poprzez dalsze prowadzenie i uaktualnianie portalów gospodarczych na internetowych 
stronach: www.gospodarka.powiat-gniezno.pl oraz www.swfg.de. Na w/w portalach 
internetowych znajdują się bazy danych przedsiębiorstw z obu powiatów: 
Gnieźnieńskiego i Teltow-Fläming, które są zainteresowane nawiązaniem kontaktów 
biznesowych. W/w bazy danych są na bieżąco uaktualniane przez Gnieźnieńską Agencję 
Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. 
W ramach kontynuacji współpracy z organizacjami osób niepełnosprawnych z Powiatu 
Teltow–Fläming i Powiatu Gnieźnieńskiego, jak co roku odbyło się wiele imprez 
kulturalnych, m. in. w formie organizacji warsztatów fotograficznych i rękodzieła 
artystycznego z udziałem osób niepełnosprawnych z miejscowości: Dahme, Juterbog  
i z Gniezna. Warto w tym miejscu wspomnieć wystawę prac – fotografii, ze wspólnych 
warsztatów Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych z wymienionych powyżej 
miejscowości, której tematem była „Zjednoczona Europa, jako projekt pokoju, pojednania 
i zrozumienia”. Wspomniana wystawa była elementem szerszej wystawy objazdowej 
dotyczącej projektu „Zmiany w Europie”. Wystawę otwarto 12 lutego 2010 r.  
w miejscowości Pektus, następnie zaprezentowano w Brukseli i w Gnieźnie  
(7 października 2010 r.). 
Elementem współpracy w dziedzinie kultury stał się także wyjazd Chóru Mieszanego 
„Metrum” z Gniezna do niemieckiego miasta Luckenwalde, który miał miejsce w maju 
2010 r. Występy gnieźnieńskich chórzystów w Luckenwalde zostały przyjęte  
z prawdziwym entuzjazmem. Nie brakowało gratulacji i podziękowań ze strony 
niemieckiej. Dyrekcja „Centrum Kultury Scena to dziwna”, reprezentująca w Niemczech 
Powiat Gnieźnieński, zaprosiła chór niemiecki do Powiatu Gnieźnieńskiego w celu 
złożenia rewizyty, która odbędzie się w czerwcu 2011 r. 

3 Podjęcie współpracy z Miastem Magdeburg.  
Znaczącym elementem współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego z Miastem 
Magdeburg było podpisanie, po wielu latach starań, listu intencyjnego wyrażającego wolę 
współpracy pomiędzy wyżej wymienionymi samorządami. W dniach od 10 do 12 marca 
2010r., w odpowiedzi na zaproszenie Starosty Gnieźnieńskiego, Krzysztofa 
Ostrowskiego, Powiat Gnieźnieński gościł na swoim terenie przedstawicieli z miasta 
Magdeburg: Dr. Rüdigera Koch, Burmistrza miasta Magdeburg, Panią Edith Wagener, 
Przewodniczącą Landu Sachsen-Anhalt i jednocześnie przedstawicielkę Stowarzyszenia 
Wisła - Warta, a także Prof. Matthiasa Puhle, Dyrektora Magdeburskiego Muzeum. 
Ze względu na związki historyczne łączące miasta: Magdeburg, Gniezno oraz Pragę,  
w celu omówienia kwestii związanych z wypromowaniem szlaku Św. Wojciecha, do 
Powiatu Gnieźnieńskiego przyjechała również w tym czasie Konsul Honorowy Republiki 
Czeskiej w Poznaniu, Pani Renata Mataczyńska. Głównym celem przyjazdu delegacji  
z Magdeburga do Powiatu Gnieźnieńskiego była możliwość przeprowadzenia rozmów na 
temat podjęcia oficjalnej współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a miastem 
Magdeburg. W dniu 10 marca w starostwie odbyło się spotkanie władz Powiatu 
Gnieźnieńskiego i miasta Magdeburg z udziałem zaproszonych gości: Ks. kan. Jana 
Kasprowicza, Proboszcza Parafii Katedralnej, a także przedstawicieli: Gnieźnieńskiego 
Stowarzyszenia „Dom Europejski”, Kolegium Europejskiego, Wyższej Szkoły 
Humanistyczno- Menedżerskiej „Milenium” oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie. Podczas niniejszego spotkania został podpisany list intencyjny pomiędzy 
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Powiatem Gnieźnieńskim a Miastem Magdeburg, w którym została wyrażona wola 
współpracy w zakresie kultury, oświaty i gospodarki. Przedstawiciele obu samorządów 
podkreślali wagę łączącej Powiat Gnieźnieński i Miasto Magdeburg 1000 letniej historii,  
a także atrakcyjność turystyczną Gniezna i regionu. Burmistrz miasta Magdeburg  
dr Rüdiger Koch w swoim wystąpieniu wymienił dwa aspekty uzasadniające powody 
nawiązania bliskiej współpracy. Pierwszym z nich jest wspólna historia, a drugim wspólna 
teraźniejszość, cyt: „Musimy sięgać do naszych wspólnych korzeni po to, aby budować 
teraźniejszość wolną od złych zaszłości, Niemcy mają świadomość roli Polski [...]  
w procesie transformacji Europy. Teraz musimy zadbać o właściwe relacje tak ważne dla 
młodego pokolenia. Będziemy tutaj swoją obecnością i podpisaniem listu intencyjnego 
robić wszystko, żeby przyczynić się do zjednoczenia naszej Europy”. Podczas dyskusji 
dotyczącej sposobu dalszej współpracy padło wiele interesujących projektów jej realizacji 
także ze strony przedstawicieli środowisk naukowych. W drugim dniu pobytu delegacji  
w Powiecie Gnieźnieńskim odbyło się spotkanie delegacji z Jego Eminencją Henrykiem 
Muszyńskim, Prymasem Polski. Kulminacyjnym punktem wizyty przedstawicieli  
z Magdeburga w Powiecie Gnieźnieńskim, był jednak udział w inauguracji VIII Zjazdu 
Gnieźnieńskiego pn. „Rodzina nadzieją Europy”. 
W roku 2010 już po raz szósty odbyła się ekumeniczna pielgrzymka, na trasie Gniezno -
Magdeburg, która jest głęboko zakorzeniona w polsko-niemieckiej historii i związana  
z powstaniem po obu stronach Odry pierwszych arcybiskupstw: gnieźnieńskiego  
i magdeburskiego. To także pamiątka pielgrzymki cesarza Ottona III, który w 1000 roku 
przybył z Magdeburga do grobu Św. Wojciecha w Gnieźnie. Drodze pątniczej, która 
wyruszyła z Gniezna do Magdeburga, w terminie 23-30 czerwca przyświecało motto: 
„Bądźmy świadkami miłości”. Koordynatorem pielgrzymki ze strony polskiej był Ks. Jan 
Kwiatkowski - Wikary Parafii Św. Wawrzyńca w Słupcy. W związku z tym wydarzeniem,  
w dniu 7 kwietnia 2010 r., w siedzibie Parafii przy Bazylice Prymasowskiej pw. 
Wniebowzięcia NMP, odbyło się spotkanie polsko - niemieckiej grupy roboczej 
organizatorów VI Ekumenicznej Pielgrzymki pn. „ Od Jana do Piotra i Pawła”. Ze strony 
niemieckiej w spotkaniach grupy roboczej wzięli udział, przybyli do Gniezna 
przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego w Magdeburgu: Pan Manfred Fiek- Członek 
Ewangelickiej Rady Parafialnej Magdeburskiej Katedry p. w. Św. Katarzyny i Maurycego 
wraz ze swoją żoną Helgą, a także przedstawiciele Ewangelickiej Diecezji Berlin-
Brandenburgia - Śląsk: Pastor Justus Werdin, Dr. Werner Kroetschell, a także Pastor 
Johanna Friese- przedstawicielka Ewangelickiego Radia w Berlinie. Ze strony polskiego 
Kościoła Katolickiego polsko-niemieckiemu spotkaniu grupy roboczej przewodniczył Ks. 
Kan. Jan Kasprowicz - Proboszcz Parafii Archikatedralnej pw. Najświętszej Marii Panny  
w Gnieźnie. Organizatorzy corocznych pielgrzymek ekumenicznych śladami Ottona III do 
grobu Św. Wojciecha, na trasie Gniezno-Magdeburg, wzięli również udział w spotkaniu  
z Jego Eminencją Abp Henrykiem Muszyńskim, Prymasem Polski, Metropolitą 
Gnieźnieńskim. O kolejnych planowanych projektach do wspólnej realizacji rozmawiał  
w połowie czerwca 2010 r. w Magdeburgu Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski  
z burmistrzem tego miasta dr Ruedigerem Kochem. Członkiem delegacji był również prof. 
zw. dr hab. Kazimierz Dopierała, kierownik Zakładu Kultury Zachodnioeuropejskiej  
w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie. 
W dniu 26 lipca 2010 r. w auli królewskiej Medycznego Studium Zawodowego w Gnieźnie 
odbył się niezwykły koncert chórów, którego członkowie zdążyli się już zaprzyjaźnić. 
Magdeburski Rodzinny Chór Młodszego Seniora, dzięki zaangażowaniu Edith Wägener, 
przewodniczącej landu Saksonia - Anhalt, urodzonej w Powiecie Gnieźnieńskim oraz pani 
Zofii Gąsiorek reprezentującej Stowarzyszenie „Dom Europejski”, na zaproszenie starosty 
Krzysztofa Ostrowskiego, wicestarosty Dariusza Pilaka oraz Towarzystwa Miłośników 
Gniezna, gościł w naszym mieście już po raz drugi. Wśród zaproszonych gości obecny 
był również Lech Gołyński, zastępca dyrektora Kolegium Europejskiego. Jako pierwszy 
wystąpił gnieźnieński chór Retro, prezentując biesiadny repertuar. Magdeburscy 
chórzyści oprócz regionalnych piosenek niemieckich, w których pojawiły się elementy 
jodłowania, wykonali także polskie standardy biesiadne - "Góralu, czy ci nie żal" oraz 
"Szła dzieweczka do laseczka", wzbudzając aplauz wśród rozśpiewanej widowni. 

4 Realizacja projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania admi nistracji samorz ądowej  
w mieście Browary i Rejonie Huma ńskim na Ukrainie” 
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W roku 2010 Powiat Gnieźnieński pozyskał środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych  
w ramach programu „Polska pomoc” na projekt pn. „Wsparcie funkcjonowania 
administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie”. 
Wysokość pozyskanych środków wyniosła 179 025,00 zł. i stanowiła 95% wartości 
ogólnej projektu. Pozostałe 5% wysokości środków niniejszego projektu pochodziło  
z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego. W praktyce polegało to na tym, że uczestnicy 
projektu po stronie ukraińskiej nie musieli uczestniczyć finansowo w tym projekcie  
w najmniejszym zakresie. Zarówno wizyty stażystów w Powiecie Gnieźnieńskim, jak 
również uczestnictwo w obu konferencjach w Browarach i Humaniu (włącznie  
z noclegiem, zakwaterowaniem i dojazdem) były w całości finansowane przez stronę 
polską. Z relacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, 
że na konkurs "Pomoc zagraniczna 2010" w wyznaczonym terminie, wpłynęło aż 399 
wniosków projektowych na łączną kwotę 103.468.104 zł. Kryteria formalne spełniło 371 
wniosków projektowych, z czego MSZ podjął decyzję o dofinansowaniu 100 projektów o 
łącznej wartości 23.725.420 zł. Projekt Powiatu Gnieźnieńskiego był skierowany do 
sektora administracji publicznej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie. 
Jego celem ogólnym była wymiana dobrych praktyk poprzez odbycie samorządowych 
wizyt studyjnych przez przedstawicieli samorządów miasta Browary i Rejonu 
Humańskiego w Powiecie Gnieźnieńskim. Tematyka każdej z wizyt studyjnych była 
poświecona innemu zagadnieniu i została ujęta w ramach tzw. 6 paneli takich jak: 
gospodarka, oświata, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska, pomoc społeczna, 
profilaktyka zdrowotna. W ramach każdego z w/w paneli, od poniedziałku do piątku  
w poszczególnych terminach, przebywała 10 – osobowa grupa stażystów z miasta 
Browary (5 osób) i z Rejonu Humańskiego (5 osób). W sumie do Powiatu 
Gnieźnieńskiego na przełomie od kwietnia do lipca br. przybyła grupa 60 stażystów. 
Okres realizacji projektu zawierał się od kwietnia do października br., kiedy to w mieście 
Browary i Rejonie Humańskim zostały przeprowadzone dwie konferencje 
podsumowujące cały cykl odbytych w Powiecie Gnieźnieńskim wizyt studyjnych. 
Ostateczne zaakceptowanie rozliczenia projektu zostało potwierdzone przez MSZ 
pismem z dnia 22 lutego 2011 r. 

5 Współpraca z Miastem Browary (poza projektem realiz owanym ze środków MSZ)  
W dniach 17 do 19 września 2010 r. Wicestarosta Gnieźnieński Dariusz Pilak oraz 
przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Winiarska uczestniczyli w uroczystościach 380. 
lecia utworzenia miasta Browary. W programie uroczystości, w których oprócz 
przedstawicieli Powiatu Gnieźnieńskiego uczestniczył m.in. również Rafał Wolski – 
kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie,  
a także delegacje miast partnerskich z Estonii, Białorusi, Rosji i Francji, było zwiedzanie 
jarmarku – wystawy browarskich przemysłowców, parada historyczna, która 
przedstawiała dzieje miasta od czasów słowiańskich aż po współczesność i uroczysty 
koncert ,,Gwiezdne show’’, podczas którego samorządowcy skierowali pozdrowienia  
z miast partnerskich do mieszkańców Browar. 

6 Podej mowanie kontaktów z innymi partnerami zagranicznymi  
W dniu 19 marca 2010 r. Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski przyjął turecką 
delegację, którą tworzyli reprezentanci władz miasta Havza oraz przedstawiciele biznesu 
- Erol Rüstemoglu starosta Rejonu Havza, Murat Skiz, burmistrz miasta Havza, Aziz 
Sahin prezes stowarzyszenia tureckich przedsiębiorców w Europie ATiK, Mahmut 
Karahan prezes Izby Gospodarczej w Hanzie, prezes Izby Rolnej w Havzie oraz radni 
Havzy. 
Podczas spotkania została przedstawiona oferta inwestycyjna powiatu. Rozmawiano 
również o funkcjonowaniu administracji i izb gospodarczych w obu krajach oraz  
o aplikowaniu i wykorzystywaniu środków unijnych. Turcja ma aspiracje wejścia do UE. 
Jak zgodnie podkreślili przedstawiciele Havzy chcą nawiązać współpracę z Powiatem 
Gnieźnieńskim, dzięki której będą mogli skutecznie ubiegać się o unijne dotacje 
przyznane Turcji przez UE w ramach programów przedakcesyjnych. „Biznes i ekonomia 
są ważne, ale widzę przede wszystkim duże możliwości współdziałania na płaszczyźnie 
kultury oraz wymiany młodzieży” – mówił podczas spotkania starosta Krzysztof 
Ostrowski. „Należymy przecież do dwóch kręgów kulturowych. Turcja to niezwykły kraj 
położony na styku dwóch kontynentów Europy i Azji. To nie tylko bogactwo pradawnej 



Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego 2010 

 

 

 
 

134
 

cywilizacji, unikatowe zabytki islamskie i europejskie, ale coś jeszcze - kultura  
w naturalny sposób zespolona z religią islamu i specyficzna, odmienna od naszej - 
tradycją i obyczajowością.” 
Przyszłość pokaże, jakie będą efekty spotkania przedstawicieli dwóch odrębnych kultur. 

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

w całości lub w części 
 

Brak 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Miasto Browary (Ukraina) Ostateczny beneficjent projektu nr 247/PZ/2010 
Rejon Humański (Ukraina) Ostateczny beneficjent projektu nr 247/PZ/2010 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Dotacja w wysokości 95% kosztów projektu  

nr 247/PZ/2010 
 
III. Załączniki  

Załącznik nr 9 Sprawozdanie z realizacji projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania administracji 
samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie”,  
nr projektu: 247/PZ/2010 
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Nr projektu  
IV3Ab/100 
 
Nazwa proj ektu  
Promocja gospodarcza Powiatu Gnie źnieńskiego w kraju i zagranic ą 

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2..Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy 
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2007-2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
9 114,00 zł 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 9 114,00 zł 

z czego: 

z budżetu powiatu 
9 114,00 zł 

 
z innych źródeł (jakich?): 

     
  
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Założeniem projektu jest udział Powiatu Gnieźnieńskiego w różnego rodzaju imprezach promocyjnych 
adresowanych do potencjalnych inwestorów, zarówno w kraju, jak i poza granicami kraju.  W celu jak 
najbardziej efektywnego wykorzystania wystąpień powiatu na różnego rodzaju spotkaniach, 
konferencjach, targach inwestycyjnych, spotkaniach branżowych itp. konieczne jest posiadanie 
odpowiednich materiałów promocyjnych adresowanych dla inwestorów (zarówno drukowanych, jak i 
na nośnikach cyfrowych),o wysokim poziomie zawartości merytorycznej. 

 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Przygotowanie materiałów promujących powiat pod kątem jego atrakcyjności 

gospodarczej. Zgodnie z zawartą umową w dniu 26 maja 2010 roku z Wydawnictwem 
„Libro” z siedzibą w Poznaniu (UM/II/33/10), wydano trzecią edycji Informatora 
gospodarczego Powiatu Gnieźnieńskiego w nakładzie 1.000 sztuk, w polskiej i angielskiej 
wersji językowej (kwota brutto: 9.028 zł). Ponadto wykonano na potrzeby udziału w 
targach inwestycyjnych EXPO REAL 2010 w Monachium, wizualizacji terenu 
inwestycyjnego w postaci tablicy informacyjnej (kwota: 85,40 zł). 
 

2 W dniach 16-19 marca 2010r. Powiat Gnieźnieński wraz z Centrum Obsługi Inwestora 
przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego zaprezentował 26 wiodących ofert 
inwestycyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego na stoisku Wielkopolski podczas największych 
targów MIPIM, poświęconych tematyce gospodarczo-inwestycyjnej w Europie, które 
rokrocznie odbywają się w Cannes we Francji.  
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Ubiegłoroczne targi MIPIM były tym bardziej szczególne nie tylko dla Wielkopolski, ale dla 
wszystkich polskich wystawców – ponieważ Polska była gościem honorowym targów. Z 
tej okazji przygotowana została w pierwszy dzień targów konferencja prasowa m.in. z 
udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafała Baniaka, a także panel 
dyskusyjny z udziałem czołowych analityków gospodarki światowej pn. Poland: Land of 
opportunity? / Polska: Kraj możliwości? Z kolei 18 marca, tj. w czwartek, podczas gali The 
MIPIM AWARDS – Polska została uhonorowana nagrodą specjalną, w ramach uznania 
kraju, który najlepiej poradził sobie na arenie międzynarodowej ze skutkami kryzysu 
gospodarczego. Ciekawostką może być fakt, iż gala nagród targów MIPIM, na której 
Polska została specjalnie uhonorowana, odbyła się w tej samej sali, gdzie rozdawane są 
słynne nagrody filmowe w Cannes, zwane złotymi palmami.  
MIPIM to największe targi nieruchomości w Europie. W tym roku, po raz pierwszy 
uczestniczyli w nich także Powiat Gnieźnieński oraz Powiatowe Centrum Obsługi 
Inwestora wraz z innymi współwystawcami z Wielkopolski. Stąd obecni byli na stoisku 
przedstawiciele: Słupcy, Wrześni, Jarocina, Wągrowca, Śremu, Leszna, Gniezna, 
Starego Miasta a także najstarszego miasta w Polsce – Kalisza.  
Wyjazd ten był możliwy dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego (www.umww.pl) i zorganizowany został w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność 
Przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy 
„Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.  
Wielkopolskie stoisko cieszyło się szczególnym zainteresowaniem potencjalnych 
inwestorów, a zwłaszcza developerów z Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec 
 

3 W dniach 4-6 października br. Powiat Gnieźnieński wraz z Centrum Obsługi Inwestora 
przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego zaprezentował 23 ofert 
inwestycyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego na stoisku Wielkopolski podczas jednych z 
wiodących targów EXPO REAL 2010, poświęconych tematyce gospodarczo-
inwestycyjnej w Europie, które co roku po Cannes we Francji odbywają się kolejno w 
Monachium w Niemczech.   
Polska była obok Niemiec jednym z największych udziałowców targów w Monachium. 
Również po raz pierwszy w tym roku uczestniczyli w niemieckich targach inwestycyjnych: 
Powiat Gnieźnieński oraz Powiatowe Centrum Obsługi Inwestora wraz z innymi 
współwystawcami z Wielkopolski. Stąd obecni byli również na stoisku przedstawiciele: 
Miasta Gniezna, Śremu, Konina, Leszna, Jarocina, Kalisza, Szamotuł, Starego Miasta, 
Nowego Tomyśla, a także Wielkopolskie Stowarzyszenie Gmin przy Autostradzie A2. Na 
uwagę zasługuje unikatowe hasło promocyjne nowo zbudowanego stoiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - "Authentic Great Poland" 
("Prawdziwa Wielkopolska"), które przykuwało uwagę potencjalnych inwestorów 
zaglądających na wielkopolskie stoisko. 
Wyjazd do Niemiec był możliwy dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego (www.umww.pl) i zorganizowany został w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I 
Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt 
kluczowy "Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce". 
Wielkopolskie stoisko cieszyło się szczególnym zainteresowaniem potencjalnych 
inwestorów, a zwłaszcza z Niemiec i Szwajcarii. Na podstawie rozmów prowadzonych z 
inwestorami, wnioskować można, iż tereny inwestycyjne w Powiecie Gnieźnieńskim 
cieszą się niezwykłym zainteresowaniem przede wszystkim ze względu na swoją 
przystępną lokalizację oraz dobre połączenia komunikacyjne, tutaj zwłaszcza chodzi o 
bliskość do Poznańskiego Portu Lotniczego "Ławica" oraz powstającej autostrady A2. 

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

w całości lub w części 
 

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

Nazwa partnera Rola w projekcie 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego 

Główny beneficjent projektu "Kompleksowa 
promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce", 
działanie 1.5, WRPO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr projektu  
IV3Ac/104 
 
Nazwa projektu  
Prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora (COI)  

 
I. Podstawowe dane o projekcie: 

1.1 Kierownik projektu 
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju 
 
1.2..Kierownicy zadań w projekcie 
 nie dotyczy  
 
1.3 Zakładany okres realizacji projektu 
2008 - 2013 
 
1.4 Planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2010 
18.000,00 
 
1.5 Zrealizowana kwota wydatków w roku 2010 
Ogółem 18.000,00 

z czego: 
z budżetu powiatu 18.000,00 

z innych źródeł (jakich?): 
     
 
II. Informacje merytoryczne o zrealizowanym projekc ie  

2.1 Informacje ogólne o projekcie, uzasadnienie wyboru sposobu realizacji projektu. 

Prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora to projekt realizowany od 2008r. W roku 2010, podobnie jak 
w latach 2008-2009., jest on współrealizowany i współfinansowany, zgodnie z zawartą umową 
(UM/I/03/10 z 04.01.2010), przez Powiat Gnieźnieński i Gnieźnieńską Agencję Rozwoju 
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Gospodarczego, w zasobach lokalowych której COI jest zlokalizowane. Głównym zadaniem COI jest 
promocja i obsługa inwestycji realizowanym poprzez: 

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

� udostępnianie szczegółowych informacji o terenach i obiektach pod inwestycje  
oraz o administracyjno-prawnych aspektach inwestowania w Powiecie Gnieźnieńskim, 

� kompleksową obsługę inwestorów krajowych i zagranicznych, zainteresowanych podjęciem 
działalności gospodarczej na terenie powiatu, 

� pozyskiwanie wszelkich informacji mogących mieć wpływ na promocję lub klimat inwestycyjny 
powiatu, w szczególności o: bezpośrednich inwestycjach zagranicznych znajdujących się w 
trakcie realizacji lub zrealizowanych, planach ekspansji zagranicznych inwestorów z powiatu, 

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

z partnerami zagranicznymi. 
Głównym celem realizacji ww. zadań jest zapewnienie inwestorom zewnętrznym profesjonalnej 
obsługi, zarówno w fazie przedtransakcyjnej, transakcyjnej, jak i potransakcyjnej, mogącej 
zaowocować w przyszłości inwestycjami bezpośrednimi w Powiecie Gnieźnieńskim, tworzeniem 
nowych miejsc pracy oraz transferem nowych standardów organizacyjnych i technologicznych.  
 
 
2.2 Opis zadań w ramach projektu 

Nr Opis zadania 
1 Centrum Obsługi Inwestora gromadzi oferty inwestycyjne gmin powiatu gnieźnieńskiego 

oraz osób prywatnych, stanowi bazę tych ofert oraz odpowiada za prezentowanie ich nie 
tylko podczas wizyt zagranicznych inwestorów w powiecie gnieźnieńskim ale również 
poprzez kontakt i umieszczenie ich w bazach ofert m.in. Polskiej Agencji Informacji i 
Inwestycji Zagranicznych, Elektronicznej Bazie Ofert Inwestycyjnych działającej przy 
Urzędzie Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz podczas wszelkiego rodzaju 
wystaw czy targów inwestycyjnych.  
Aktualnie w bazie ofert COI znajdują się 32 oferty nieruchomości – można się z nimi 
zapoznać na stronie www.gospodarka.powiat-gniezno.pl.  
W roku 2010 COI uczestniczył w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji 
MIPIM, w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium. Ponadto Centrum Obsługi Inwestora 
to nie tylko miejsce pierwszego kontaktu z potencjalnym inwestorem ale również miejsce 
pierwszego kontaktu i przekazu informacji z PAIiIZ, którego pracownicy na bieżąco 
informowani są o zmianach zachodzących w ofertach inwestycyjnych powiatu 
gnieźnieńskiego, a następnie przekazujący te informacje potencjalnym inwestorom.  
Ponadto Centrum Obsługi Inwestora uczestniczy w szkoleniach i spotkaniach, podnosząc 
swoje kwalifikacje i wiedzę na temat klimatu gospodarczego regionu oraz obsługi 
inwestora.  
Centrum Obsługi Inwestora uczestniczy m.in. w spotkaniach strategicznej dziesiątki 
subregionu konińskiego oraz  stażu organizowanego przez Polską Agencję Informacji i 
Inwestycji Zagranicznych. Należy zaznaczyć, że PAIiIZ jest odpowiedzialny za wspieranie 
procesu pozyskiwania zagranicznych inwestorów, jednak bez pomocy lokalnych Centrów 
Obsługi Inwestora nie miałby inwestorowi do zaoferowania żadnych terenów. Tak więc 
ogromne znaczenie ma współpraca COI – PAIiIZ przy realizacji i obsłudze wspólnych 
projektów inwestycyjnych.  
Centrum Obsługi Inwestora dba również o aktualizowanie informacji dotyczących 
poszczególnych gmin na stronie gospodarczej Powiatu. Dane te stanowią podstawowe 
informacje dla potencjalnych inwestorów, którzy zastanawiają się nad inwestowaniem na 
terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Dotyczą one m.in. ilości osób pracujących i 
bezrobotnych w gminie, zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, stawek podatku od 
nieruchomości, czy opłat za wodę i ścieki. 
Centrum Obsługi Inwestora we współpracy z gminami tworzy również formatki 
poszczególnych terenów inwestycyjnych oraz w razie potrzeby odbywa audyt działki 
inwestycyjnej, który ma znaczącą rolę w przygotowaniu formatki terenu, kiedy to na 
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własne oczy można zweryfikować informacje z formatki i rzeczywistość. Bardzo ważna 
jest w tym przypadku współpraca z samorządami i tworzenie sieci kontaktów, dzięki 
którym współpraca między inwestorem a Centrum Obsługi Inwestora przebiega sprawnie. 
 

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

w całości lub w części 
 

brak  

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

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

Główny wykonawca zadania, podmiot finansujący 
powiatowe COI w 50%. 
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Spis zał ączników: 
 

 
 
 

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

2. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie 
Gnieźnieńskim w I połowie 2010 roku (projekt nr I2Cd/10) 

3. Skrócony Raport z zorganizowanych spotkań, imprez - wydarzeń 
W CAS Largo w 2010 roku (projekt nr II1Aa/36) 

4. Zestawienie wszystkich dotacji składających się na wykonanie zadania  
w ramach projektu nr II6Aa/60 w 2010 roku. 

5. Zestawienie wszystkich dotacji składających się na wykonanie zadania  
w ramach projektu II6Aa/61 w 2010 roku. 

6. Zestawienie wszystkich dotacji składających się na wykonanie zadania  
w ramach projektu IV1Aa/79 w 2010 roku. 

7. Opis projektu pn. „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty 
turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim” (projekt nr IV2Ab/113) 

8. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Powiatowego Centrum Informacji 
Turystycznej w 2010 r. (projekt nr IV2Be/89) 

9. Sprawozdanie z realizacji projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania administracji 
samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie”,  
nr projektu: 247/PZ/2010 (projekt nr IV2Bf/90) 
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Załącznik nr 1:  
dt. projektu nr I2Cd/10  

 
 

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 
W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM W 2009 ROKU 

 
Wstęp 

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

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

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

• usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i 
nadwyżkowych 

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

• ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale 
bezrobotnych 

• bieżąca korekta struktury i treści kształcenia zawodowego w szkołach 
ponadgimnazjalnych. 

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie  kolejny raz prezentuje sytuację na 
rynku pracy w powiecie gnieźnieńskim, w postaci opracowania pod nazwą Monitoring zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych. 
Do przygotowania półrocznego raportu posłużyły dane  zgromadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy 
dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłaszane ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Zawodów i 
Specjalności.  
Raport ten stanowi diagnozę sytuacji na rynku pracy w   2009 roku.  
Przedstawiony raport zawiera: 

� analizę rynku pracy według  zawodów, które reprezentują osoby bezrobotne 
zarejestrowane w gnieźnieńskim urzędzie pracy 

� analizę ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Gnieźnie 

� analizę rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych  
i nadwyżkowych 

 
 
 
 

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

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

najliczniej reprezentowanych przez osoby bezrobotne) 
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  Ogółem 5999 3368 1330 863 
1. "000000" Bez zawodu 1875 1090 349 235 
2. "522107" Sprzedawca 419 374 121 108 
3. "743304" Krawiec 269 268 61 61 

4. "341902" 

Asystent ekonomiczny 
[zawód szkolny: Technik 
ekonomista] 161 130 26 20 

5. "722204" Ślusarz 128 1 32 1 
6. "744304" Obuwnik przemysłowy 128 112 58 52 
7. "512201" Kucharz 123 88 22 19 
8. "244104" Pedagog 92 76 12 11 

9. "341501" 
Handlowiec [zawód szkolny: 
Technik handlowiec] 87 70 13 11 

10. "743604" Szwaczka 82 82 32 32 

11. "723105" 
Mechanik samochodów 
osobowych 77 0 8 0 

12. "712102" Murarz 73 0 15 0 
13. "321208" Technik rolnik 72 40 17 11 
14. "241102" Ekonomista  69 59 17 14 

15. "724201" 
Elektromonter [elektryk] 
zakładowy 69 1 17 0 

16. "722304" Tokarz 68 2 14 1 

17. "723106" 
Mechanik pojazdów 
samochodowych 67 0 13 0 

18. "321402" 
Technik żywienia i 
gospodarstwa domowego 56 37 10 8 

19. "514102" 

Fryzjer [zawody szkolne: 
Fryzjer, Technik usług 
fryzjerskich] 55 53 11 9 

20. "714103" Malarz – tapeciarz 54 0 6 0 
21. "742204" Stolarz 52 2 9 2 
22. "311502" Technik mechanik 51 1 13 1 
23. "311913" Technik technologii odzieży 51 51 9 9 

24. "641101" 
Rolnik pracujący na własne 
potrzeby 51 34 15 9 

25. "311204" Technik budownictwa 49 11 5 1 

26. "341903" 

Organizator agrobiznesu 
[zawód szkolny: Technik 
agrobiznesu] 49 37 2 2 

27. "741201" Cukiernik 46 23 5 4 

28. "241912" 

Specjalista do spraw 
marketingu i handlu 
[sprzedaży] 43 30 8 7 

29. "741203" Piekarz 42 6 5 3 



Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego 2010 

 

 

 
 

143
 

30. "419101" 

Pracownik biurowy [Zawód 
szkolny: Technik prac 
biurowych] 40 35 19 18 

 
 
        W końcu  2009 roku w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie zarejestrowanych było  5999 
osób, w tym 3368 kobiet.  
W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku odnotowano wzrost liczby osób bezrobotnych.  
Struktura zawodowa  osób zarejestrowanych nie uległa znaczącej zmianie.  Nadal najwięcej osób 
bezrobotnych (w tym długotrwale) to osoby bez zawodu Pozostałe grupy to m.in: krawcowe, technicy 
ekonomiści, obuwnicy, sprzedawcy. 
W tym momencie warto zaprezentować dane na temat tegoz jakim zawodem najczęściej rejestrowały 
się osoby w ciągu całego okresu sprawozdawczego tj. od 02 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.  

 
 

Struktura napływu bezrobotnych według zawodów w pow iecie  gnie źnieńskim w   2009 roku 
 
Tabela 2. Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie gnieźnieńskim w  2009 roku. 
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5143 
10908 5749 

1. "000000" Bez zawodu 2646 1614 3303 1750 
2. "522107" Sprzedawca 683 588 681 580 
3. "743304" Krawiec 314 313 468 467 

4. "341902" 
Asystent ekonomiczny [zawód 
szkolny: Technik ekonomista] 

 
 

325 

 
 

259 401 329 
5. "512201" Kucharz 177 107 248 170 

6. "341501" 
Handlowiec [zawód szkolny: 
Technik handlowiec] 

 
 

175 

 
 

150 219 162 
7. "244104" Pedagog 181 146 213 185 
8. "744304" Obuwnik przemysłowy 158 129 193 165 
9. "722204" Ślusarz 162 1 189 0 

10. "723105" 
Mechanik samochodów 
osobowych 

 
113 

 
0 159 0 

11. "321402" 
Technik żywienia i 
gospodarstwa domowego 

 
 

119 

 
 

82 136 77 

12 "723106" 
Mechanik pojazdów 
samochodowych 

 
110 

 
0 133 0 

13. "514102" 

Fryzjer [zawody szkolne: 
Fryzjer, Technik usług 
fryzjerskich] 

 
 
 

 
 
 128 126 
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104 97 

14. "712102" Murarz 99 0 125 0 
15. "311502" Technik mechanik 74 3 123 2 
16. "742204" Stolarz 84 5 123 1 

17. "724201" 
Elektromonter [elektryk] 
zakładowy 

 
95 

 
4 120 2 

18. "241102" Ekonomista  102 77 119 103 
19. "321208" Technik rolnik 102 56 117 60 

20. "241912" 

Specjalista do spraw 
marketingu i handlu 
[sprzedaży] 

 
 

123 

 
 

91 112 75 
21. "743604" Szwaczka 106 106 110 110 

22. "341903" 

Organizator agrobiznesu 
[zawód szkolny: Technik 
agrobiznesu] 

 
 
 

123 

 
 
 

90 107 81 
23. "714103" Malarz – tapeciarz 83 0 107 0 

24. "932104" 
Robotnik pomocniczy w 
przemyśle przetwórczym 

 
 

84 

 
 

52 104 40 
25. "722304" Tokarz 60 4 102 2 
26. "741203" Piekarz 59 8 102 10 
27. "311204" Technik budownictwa 53 8 99 18 

28. "311913" Technik technologii odzieży 
 

88 
 

88 93 93 
29. "741201" Cukiernik 64 39 93 47 
30. "714101" Malarz budowlany 64 1 79 1 

 
Podobnie jak w latach poprzednich zawodem, w którym zarejestrowało się najwięcej osób był 
sprzedawca. Jednak w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku, w obecnym okresie 
sprawozdawczym zarejestrowało się mniej osób.  Jest to bardzo ciekawa sytuacja, zwłaszcza, że w 
przypadku pozostałych zawodów odnotowano więcej osób rejestrujących się w ciągu I półrocza tego 
roku niż w roku poprzednim. Wzrosła również ogólna liczba osób bezrobotnych. 
W I półroczu odnotowano też wyraźną, niekorzystną zmianę w dominujących na terenie powiatu 
branżach przemysłowych. Do urzędu zgłosiło się  o kilkadziesiąt osób więcej (niż w ubiegłym roku) 
posiadających zawody: krawiec (147 osób), obuwnik przemysłowy (55 osób), ślusarz (37 osób), 
technik mechanik ( 30 osób). 
Warto  również przypomnieć, że podobnie jak w poprzednich latach napływ osób bezrobotnych w 
poszczególnych zawodach mógł wynikać z “powrotu” do rejestru osób kończących staże, 
przygotowania zawodowe, szkolenia, rotacją pracowników w zakładach pracy, rejestracją 
absolwentów kończących naukę w szkołach. 
W I półroczu 2009 roku do Powiatowego Urzędu Pracy zgłosiło się o 40 osób więcej legitymujących 
się zawodem pedagoga niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Może to wynikać ze specyfiki 
kształcenia w gnieźnieńskich szkołach wyższych. 
Wśród osób rejestrujących się w podanym okresie grupą dominującą były kobiety oraz osoby bez 
zawodu wyuczonego. 
 
 

II. Analiza ofert pracy według zawodów 
 

 W tej części opracowania przedstawiona zostanie analiza ofert pracy (w tym stażu i przygotowania 
zawodowego), które zgłaszane były przez pracodawców w  2009  roku.  
Na analizę składają się: oferty pracy według zawodów w  2009 roku oraz oferty pracy  według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD)  
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Oferty pracy według zawodów w  2009 roku  
 

W powyższym okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pozyskał 5145 ofert 
pracy (w tym stażu i przygotowania zawodowego).  
 
Tabela 3. Oferty pracy wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim w   2008 i 2009  roku. 
 

Lp Kod zawodu Nazwa zawodu 

Oferty pracy 
zgłoszone  
w 2008 roku 

Oferty pracy 
zgłoszone  
w 2009 roku 

  ogółem 5222 5145 
1. "522107" Sprzedawca 669 730 

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

 
441 479 

3. "914103" Robotnik gospodarczy 189 280 

4. "932104" 
Robotnik pomocniczy w przemyśle 
przetwórczym 

 
360 244 

5. "932103" Pakowacz 123 191 
6. "931301" Robotnik budowlany 153 167 

7. "341503" 
Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel 
regionalny] 

 
86 117 

8. "712102" Murarz 104 117 

9. "343101" 
Pracownik administracyjny [zawód szkolny: 
Technik administracji] 

 
88 111 

10. "743304" Krawiec 124 109 
11. "413103" Magazynier 80 99 

12. "515902" 

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

 
 

56 79 
13. "743604" Szwaczka 158 72 
14. "913207" Sprzątaczka 121 72 

15. "514102" 
Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik 
usług fryzjerskich] 

 
46 67 

16. "512201" Kucharz 111 66 
17. "341504" Telemarketer   57 
18. "742204" Stolarz 44 56 
19. "832101" Kierowca samochodu osobowego 52 50 
20. "931203" Robotnik drogowy 74 50 

21. "123301" Kierownik działu marketingu i sprzedaży 
 

4 47 

22. "724201" Elektromonter [elektryk] zakładowy 
 

36 45 
23. "713101" Dekarz 45 41 

24. "514103" 
Kosmetyczka [zawód szkolny: Technik usług 
kosmetycznych] 

 
18 40 

25. "343201" Księgowy [samodzielny] 48 39 
26. "421102" Kasjer handlowy 24 39 
27. "411101" Sekretarka 14 37 
28. "913204" Pomoc kuchenna 81 37 
29. "713302" Tynkarz 7 35 
30. "000000" Bez zawodu 6 34 
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Z tabeli 4. wynika, że według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy bezrobotni najczęściej 
pochodzili z sekcji przetwórstwo przemysłowe, ochrona zdrowia i pomoc społeczna,  handel hurtowy i 
detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i 
domowego oraz z grupy działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała. 
 
Patrząc  na  oferty  pracy  zgłoszone  w I połowie 2009 roku roku ( wg sekcji PKD), zauważymy, że z 
liczba zgłaszanych ofert znacznie przewyższała   liczbę  zarejestrowanych  osób  bezrobotnych, w 
takich działach gospodarki jak: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi, informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność 
związana z obsługą rynku nieruchomości, administracja publiczna i obrona narodowa: obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne, edukacja, działalność usługowa. 
 
 
 

Sekcja PKD 

Bezrobotni  
zarejestrowani  
w 2009 roku 

Bezrobotni stan  
w końcu  
2009 roku 

Oferty pracy  
zgłoszone  
w 2009 roku 

Oferty pracy stan  
w końcu  
2009 roku 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo 393 390 196 1 

Górnictwo i wydobywanie 0 0 3 0 

Przetwórstwo przemysłowe  1889 776 407 6 
Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, parę  wodną,  
gorącą wodę i powietrze  
do układów klimatyzacyjnych 60 224 257 2 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  
i odpadami oraz działalność związana  
z rekultywacją 5 7 48 0 

Budownictwo 1159 544 584 7 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa  
pojazdów samochodowych, włączając  
motocykle 1401 793 1095 6 
Działalność związana  
z zakwaterowaniem i usługami  
gastronomicznymi 156 87 156 1 

Transport i gospodarka magazynowa 222 105 109 1 

Informacja i komunikacja 15 7 38 0 
Działalność  finansowa  
i ubezpieczeniowa 22 17 172 0 
Działalność  związana  z obsługą rynku 
nieruchomości 1 9 76 0 
Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna 18 10 65 0 
Działalność w zakresie usług  
administrowania 
i działalność wspierająca 1992 946 342 19 
Administracja publiczna i obrona narodowa;  
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 275 164 588 3 

Edukacja 37 34 227 0 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1136 791 123 2 
Działalność  związana z kulturą, rozrywką 
 i rekreacją 44 120 311 6 

Pozostała działalność usługowa 169 41 338 6 
Gospodarstwa domowe zatrudniające  
pracowników; gospodarstwa domowe  
produkujące wyroby i świadczące usługi  
na własne potrzeby 0 0 0 0 

Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 10 0 

Działalność nie zidentyfikowana 0 0 0 0 

Ogółem 8994 5065 5145 60 
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III. Analiza zwodów deficytowych i nadwy żkowych 
 

         W kolejnej części niniejszego opracowania zostanie przedstawiona analiza rynku pracy z 
uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gnieźnieńskim. Zawody 
deficytowe i nadwyżkowe określa się poprzez stosunek średniej miesięcznej liczby ofert pracy 
zgłoszonych w okresie sprawozdawczym do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych w tym samym okresie. 
A zatem, poniżej zostaną  przedstawione zawody deficytowe i zawody nadwyżkowe w powiecie 
gnieźnieńskim w I półroczu 2009 roku. 
 
Zawody deficytowe  czyli takie, na które na rynku pracy występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba 
osób poszukujących pracy w tym zawodzie. 
Poniżej  przedstawiamy  30  zawodów  deficytowych w kolejności od najniższego do najwyższego 
wskaźnika deficytu zawodu. 
 
Tabela 5. Zawody deficytowe w powiecie gnieźnieńskim w  2009 roku 
( 30 zawodów, od najwyższego do najniższego wskaźnika deficytu ) 
 
l.p. 
 

Nazwa zawodu 
 

1. Kierownik działu marketingu i sprzedaży 
2. Kasjer handlowy 
3. Tynkarz 
4. Zbrojarz 
5. Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] 
6. Telemarketer  
7. Pomoc kuchenna 
8. Sekretarka 
9. Pokojowa [w hotelu] 
10. Technik logistyk 
11. Woźny 
12. Bibliotekarz 
13. Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 
14. Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych 
15. Robotnik gospodarczy 
16. Pakowacz 
17. Bufetowy [barman] 
18. Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia] 
19. Robotnik drogowy 
20. Wulkanizator 
21. Recepcjonista 
22. Sprzątaczka 
23. Magazynier 
24. Robotnik budowlany 
25. Dekarz 
26. Kierowca samochodu osobowego 
27. Florysta  
28. Robotnik placowy 
29. Portier 
30. Operator sprzętu do robót ziemnych 
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Zawody nadwy żkowe , czyli zawody, na które występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż 
liczba osób zarejestrowanych  w tym zawodzie.  
 
Tabela 6. Zawody nadwyżkowe w powiecie gnieźnieńskim w I połowie 2009 roku (30 zawodów w 
kolejności od najniższego do najwyższego wskaźnika nadwyżki) 

 

 
Nazwa zawodu 
 

1. Mechanik samochodów osobowych 
2. Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] 
3. Tokarz 
4. Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego 
5. Fotograf 
6. Piekarz 
7. Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
8. Obuwnik przemysłowy 
9. Ślusarz 

10. Opiekunka środowiskowa 
11. Elektromechanik pojazdów samochodowych 
12. Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 
13. Specjalista do spraw rachunkowości 
14. Cukiernik 
15. Inżynier zootechniki 
16. Stolarz budowlany 
17. Technik elektronik 
18. Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 
19. Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 
20. Technik budownictwa 
21. Cholewkarz 
22. Specjalista administracji publicznej 
23. Pedagog 
24. Frezer 
25. Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 
26. Kucharz małej gastronomii 
27. Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 
28. Technik mechanik 
29. Stolarz meblowy 
30. Mechanik pojazdów samochodowych 

 
 
Na zaprezentowane powyżej dane statystyczne dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych 
ma wpływ wiele czynników. Podstawowe z nich to:  sytuacja zawodowa osób zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie i ich zawód  wyuczony, zgłaszane do Urzędu oferty pracy i 
ich specyfika.  
 
Sytuacja na rynku pracy w powiecie gnieźnieńskim ma swoją dynamikę. Widać to po napływie z 
rejestru osób bezrobotnych w ciągu okresu sprawozdawczego (tabela 2.). Osoby reprezentujące 
poszczególne zawody będą zasilać grono bezrobotnych, ale w odpowiednio sprzyjających sytacjach 
będą podejmować zatrudnienie lub inne formy aktywności.  Warto dodać, że osoby bezrobotne nie 
zawsze podejmują aktywność zawodową w zawodzie wyuczonym.  
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Prawdziwym problemem pozostaje długotrwałe bezrobocie, zwłaszcza jeśli dotyczy ono osób o niskich 
kwalifikacjach i kobiet. Podobnie jak w poprzednim okresie, trudnością w podjęciu zatrudnienia mogą 
być nieaktualne umiejętności zawodowe, niska motywacja do podjęcia pracy, wysokie wymagania co 
do warunków pracy. Często czynnikiem powodującym długotrwałe bezrobocie jest sam fakt 
pozostawania bez pracy powyżej kilkunastu miesięcy lub lat. Pracodawcy bardziej przychylnie 
spoglądają na osoby, których przerwa w zatrudnieniu była niewielka. 
Warto również dodać, że wśród  długotrwale bezrobotnych  jest grupa osób zarejestrowanych tylko 
formalnie, ze względu na ubezpieczenie zdrowotne lub zaświadczenia wydawane przez Urząd Pracy 
dla potrzeb innych instytucji.  
Osoby te formalnie deklarują gotowość do podjęcia pracy, jednak podczas rozmów z pośrednikami 
pracy i doradcami zawodowymi często ujawniają swoją faktyczną motywację. 
Na tle tej grupy nie można jednak zapominać o długotrwale bezrobotnych, których  umiejętności 
zawodowe uległy dezaktualizacji z różnych powodów (rodzinnych,  społecznych,  zdrowotnych). 
Osoby te   mają   dużą   motywację  do podjęcia zatrudnienia i do nich przede wszystkim warto 
kierować oferty programów pomocowych.  
 
 
 

Podsumowanie 
 
 

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

Opracowała  
Ewa Zielińska 

Doradca zawodowy I stopnia 
 

 
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych został opracowany zgodnie z zaleceniami 
metodologicznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
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Załącznik nr 2: 
dt. projektu nr I2Cd/10  

 
 

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 
W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM W  I  POŁOWIE 2010 ROKU 

 
 

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

� określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze 
 zawodowo - kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy 

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

� usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i 
nadwyżkowych 

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

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

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie  kolejny raz prezentuje sytuację na 
rynku pracy w powiecie gnieźnieńskim, w postaci opracowania pod nazwą Monitoring zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych. 
Do przygotowania półrocznego raportu posłużyły dane  zgromadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy 
dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłaszane ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Zawodów  
i Specjalności.  
 
Raport ten stanowi diagnozę sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2010 roku.  
Przedstawiony raport zawiera: 

� analizę rynku pracy według  zawodów, które reprezentują osoby bezrobotne 
zarejestrowane w gnieźnieńskim urzędzie pracy 

� analizę ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Gnieźnie 

� analizę rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych  
i nadwyżkowych 
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I. Struktura bezrobocia według zawodów reprezentowa nych przez osoby bezrobotne 

zarejestrowane w Powiatowym Urz ędzie Pracy w Gnie źnie 
 
 

Osoby  bezrobotne, według zawodów w powiecie  gnie źnieńskim na ko ńcu I półrocza 2010 roku 
 

Wzorem lat poprzednich przedstawiamy dane statystyczne dotyczące zawodów reprezentowanych 
przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie w końcu I 
półrocza 2010 roku. 
 
Tabela1. Bezrobotni wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim.  
Stan na koniec I półrocza 2010 roku  
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1. "000000" Bez zawodu 2048 1180 384 255 
2. "522107" Sprzedawca 451 404 115 103 
3. "743304" Krawiec 315 313 72 72 

4. "341902" 

Asystent ekonomiczny 
[zawód szkolny: 
Technik ekonomista] 183 148 27 20 

5. "744304" Obuwnik przemysłowy 144 132 56 51 
6. "722204" Ślusarz 136 1 44 1 
7. "512201" Kucharz 131 93 28 26 

8. "723105" 

Mechanik 
samochodów 
osobowych 98 0 19 0 

9. "341501" 

Handlowiec [zawód 
szkolny: Technik 
handlowiec] 96 81 15 14 

10. "743604" Szwaczka 85 84 25 25 
11. "244104" Pedagog 82 72 11 11 

12. "723106" 
Mechanik pojazdów 
samochodowych 80 0 8 0 

13. "722304" Tokarz 78 3 21 1 
14. "321208" Technik rolnik 75 47 20 16 
15. "241102" Ekonomista  74 60 19 16 
16. "712102" Murarz 72 0 14 0 
17. "742204" Stolarz 72 1 9 1 

18. "724201" 
Elektromonter 
[elektryk] zakładowy 68 1 16 0 

19. "714103" Malarz – tapeciarz 67 0 9 0 

20. "514102" 

Fryzjer [zawody 
szkolne: Fryzjer, 
Technik usług 
fryzjerskich] 66 63 12 11 

21. "321402" 

Technik żywienia i 
gospodarstwa 
domowego 63 44 9 8 

22. "241912" Specjalista do spraw 62 37 10 8 



Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego 2010 

 

 

 
 

152
 

marketingu i handlu 
[sprzedaży] 

23. "311502" Technik mechanik 62 3 11 1 
24. "311204" Technik budownictwa 56 8 6 1 

25. "341903" 

Organizator 
agrobiznesu [zawód 
szkolny: Technik 
agrobiznesu] 55 46 0 0 

26. "741203" Piekarz 53 10 8 3 

27. "641101" 
Rolnik pracujący na 
własne potrzeby 50 36 14 9 

28. "311913" 
Technik technologii 
odzieży 47 45 8 8 

29. "713604" 

Monter instalacji 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych 46 0 4 0 

30. "741201" Cukiernik 46 24 6 3 
31. "742207" Stolarz meblowy 40 2 10 2 

 
 
W końcu  I półrocza 2010 roku w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie zarejestrowanych było  
6521 osób, w tym 3624 kobiet.  
 
Struktura zawodowa  osób zarejestrowanych w ostatnim okresie nie uległa znaczącej zmianie.  Nadal 
najwięcej osób bezrobotnych (w tym długotrwale) to osoby bez zawodu. Pozostałe grupy to m.in: 
krawcowe, technicy ekonomiści, obuwnicy, sprzedawcy, ślusarze, kucharze. 
Wśród osób długotrwale bezrobotnych najbardziej liczną grupą okazują się być osoby bez zawodu 
oraz sprzedawcy, obuwnicy oraz osoby z zawodem krawiec. 
Może to wynikać z braku  lub nieaktualnych kwalifikacji zawodowych oraz aktualnej kondycji zakładów 
pracy ( w przypadku dwóch ostatnich zawodów). 
 
Powyższa tabela przedstawia dane statystyczne na dzień 30 czerwca 2010 roku.  
W tym momencie warto jednak zaprezentować dane na temat tego z jakim zawodem najczęściej 
rejestrowały się osoby w ciągu całego okresu sprawozdawczego tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 
roku.  

 
 

Struktura napływu bezrobotnych według zawodów w pow iecie  gnie źnieńskim w  I półroczu 
2010 roku 
 
Tabela 2. Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie gnieźnieńskim  
w  I półroczu 2010 roku. 
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  5314 2664 5333 

 
 
 
               

2760 
1. "000000" Bez zawodu 1692 846 1604 854 

2. "522107" Sprzedawca 324 282 323 278 

3. "743304" Krawiec 234 232 256 256 
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4. "341902" 

Asystent ekonomiczny 
[zawód szkolny: Technik 
ekonomista]  174 140              181 

 
 
 

 
142 

5. "723105" 
Mechanik samochodów 
osobowych 100 0 91 

 
 

0 

6. "744304" Obuwnik przemysłowy 98 98 106 

 
 

87 
7. "512201" Kucharz 97 57 105 71 

8. "722204" Ślusarz 86 0 102 0 

9. "723106" 
Mechanik pojazdów 
samochodowych 85 0 62 

 
 

0 

10. "244104" 
 
Pedagog 79 67 94 

 
81 

11. "341501" 

Handlowiec [zawód 
szkolny: Technik 
handlowiec] 79 66 118 

 
 
 

81 

12. "241912" 

Specjalista do spraw 
marketingu i handlu 
[sprzedaży] 66 42 58 

 
 
                38 

13. "514102" 

Fryzjer [zawody szkolne: 
Fryzjer, Technik usług 
fryzjerskich] 65 63 63 

 
 
 
 
 

61 
14. "742204" Stolarz 64 0 64 1 

15. "724201" 
Elektromonter [elektryk] 
zakładowy 62 0 53 

 
 

1 
16. "712102" Murarz 58 0 62 0 

17. "321208" Technik rolnik 56 27 66 36 

18. "743604" Szwaczka 56 55 58 58 

19. "311502" Technik mechanik 55 2 67 
 

2 
20. "241102" Ekonomista  54 38 57 46 

21. "311204" Technik budownictwa 53 7 48 
 

7 

22. "341903" 

Organizator agrobiznesu 
[zawód szkolny: Technik 
agrobiznesu] 53 44 44 

 
 
 
 

35 

23. "741203" Piekarz 53 6 54 6 

24. "321402" 

Technik żywienia i 
gospodarstwa 
domowego 52 25 73 
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38 

25. "714103" Malarz – tapeciarz 52 0 53 
 

0 
26. "722304" Tokarz 50 1 54 1 

27. "741201" Cukiernik 38 18 37 14 

28. "311401" Technik elektronik 37 0 24 
 

3 

29. "714101" Malarz budowlany 37 0 42 
 

0 

30. "713604" 

Monter instalacji 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych 36 0 40 

 
 

0 

31. "311913" 
Technik technologii 
odzieży 35 33 55 

 
 

55 
 
Podobnie jak w latach poprzednich zawodem, w którym zarejestrowało się najwięcej osób był 
sprzedawca, jednak w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku nie odnotowano 
znaczącej różnicy. Niewiele zmieniła się również ogólna liczba osób bezrobotnych. 
Nadal utrzymuje się też niekorzystna tendencja w dominujących na terenie powiatu branżach 
przemysłowych. W niewielkim stopniu spadła liczba osób bezrobotnych legitymujących się zawodem 
krawiec, obuwnik przemysłowy, ślusarz, technik mechanik, technik technologii odzieży. 
 
Warto  również przypomnieć, że podobnie jak w poprzednich latach napływ osób bezrobotnych w 
poszczególnych zawodach mógł wynikać z “powrotu” do rejestru osób kończących staże,  szkolenia, 
rotacją pracowników w zakładach pracy, rejestracją absolwentów kończących naukę w szkołach. 
Wśród osób rejestrujących się w podanym okresie grupą dominującą były kobiety oraz osoby bez 
zawodu wyuczonego. 
 

II. Analiza ofert pracy według zawodów  
 

W tej części opracowania przedstawiona zostanie analiza ofert pracy (w tym stażu), które zgłaszane 
były przez pracodawców w I półroczu 2010  roku.  
Na analizę składają się: oferty pracy według zawodów w I półroczu 2010 roku oraz oferty pracy  
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  
 
 
Oferty pracy według zawodów w I półroczu 2010 roku  

 
W powyższym okresie sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie W powyższym okresie 
sprawozdawczym Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pozyskał 2378 oferty pracy i stażu.  
 
Tabela 3. Oferty pracy wg zawodów w powiecie gnieźnieńskim w  I półroczu  2010  roku oraz w I 
półroczu 2010 roku. 
 

L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu 

Oferty pracy 
zgłoszone w I 
półroczu 2010 
roku 

Oferty pracy 
zgłoszone w I 
półroczu 2009 roku 
 

Ogółe
m  x 2378 2650 

1. "522107" Sprzedawca 230 345 
2. "914103" Robotnik gospodarczy 225 161 

3. "419101" 
Pracownik biurowy [Zawód szkolny: 
Technik prac biurowych] 196 237 

4. "932103" Pakowacz 111 107 
5. "341503" Przedstawiciel handlowy 86 77 
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[przedstawiciel regionalny] 

6. "932104" 
Robotnik pomocniczy w przemyśle 
przetwórczym 86 115 

7. "913207" Sprzątaczka 80 33 
8. "931301" Robotnik budowlany 75 105 

9. "515902" 

Pracownik ochrony mienia i osób 
[zawód szkolny: Technik ochrony 
fizycznej osób i mienia] 57 32 

10. "343101" 
Pracownik administracyjny [zawód 
szkolny: Technik administracji] 53 54 

11. "512201" Kucharz 49 30 
12. "712102" Murarz 45 60 
13. "743304" Krawiec 37 88 
14. "712204" Zbrojarz 32 30 
15. "713101" Dekarz 32 23 
16. "743604" Szwaczka 30 18 
17. "512302" Kelner 29 18 
18. "723105" Mechanik samochodów osobowych 28 9 

19. "514102" 
Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, 
Technik usług fryzjerskich] 27 33 

20. "343201" Księgowy [samodzielny] 23 21 
21. "832101" Kierowca samochodu osobowego 23 23 
22. "742204" Stolarz 22 31 
23. "933104" Robotnik magazynowy 22 19 
24. "243102" Muzealnik 21 0 

25. "514103" 
Kosmetyczka [zawód szkolny: 
Technik usług kosmetycznych] 21 10 

26. "811102" Operator koparek i zwałowarek 21 7 

27. "235908" 

Wychowawca w placówkach 
oświatowych, wychowawczych i 
opiekuńczych 19 15 

28. "714201" Lakiernik samochodowy 18 2 
29. "744304" Obuwnik przemysłowy 18 8 
30. "832302" Kierowca samochodu ciężarowego 18 10 

31. "123301" 
Kierownik działu marketingu i 
sprzedaży 17 13 

 
          Ze względu na obszerność opracowania przedstawiamy jedynie zawody, w których pośrednicy 
pracy pozyskali najwięcej ofert. Jak widać pracodawcy poszukiwali przez Urząd Pracy pracowników 
głównie do pracy fizycznej, która nie wymagała szczególnych kwalifikacji zawodowych lub 
rzemieślników.  
 
W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się  ilość ofert pracy  
w większości wymienionych zawodów. Zmniejszyła się liczba ofert w takich zawodach jak: 
sprzedawca, pracownik biurowy, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, robotnik 
budowlany,  murarz, krawiec, kucharz. 
Wzrost ofert pracy w porównaniu z ubiegłym rokiem dotyczyła takich zawodów jak: pakowacz, 
przedstawiciel handlowy, sprzątaczka, pracownik ochrony mienia, kucharz, mechanik samochodów 
osobowych, lakiernik samochodowy. 
Duża  ilość ofert pracy zgłoszonych w niektórych zawodach mogła wynikać   z  dużego  
zainteresowania   pracodawców  przyjęciem  osób  bezrobotnych na staże.  
 
Oferty pracy dla muzealnika pojawiły się z  uwagi na zgłoszone zapotrzebowanie na stażystów i 
pracowników przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Z tej oferty skorzystały osoby 
legitymujące się wykształceniem od podstawowego do wyższego. 
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Na powyższą strukturę ofert pracy w PUP wpłynęły różne czynniki.  
Nie wszystkie oferty pracy są zgłaszane przez pracodawców do Urzędu. Wykorzystują oni własne 
metody poszukiwania pracowników. Czasami te same oferty mogą być zgłaszane kilkakrotnie do PUP 
z uwagi na rotację pracowników w danym zakładzie pracy, małą atrakcyjność (z punktu widzenia 
osoby bezrobotnej), warunków pracy u danego pracodawcy, braku w rejestrze lub  
na rynku pracy osób posiadających potrzebne kwalifikacje  lub umiejętności, zbyt wysokie wymagania 
pracodawców w stosunku do kandydatów.  

 
 
 

Oferty pracy według Polskiej Klasyfikacji działalno ści (PKD) 
 
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym 
podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty 
gospodarcze) 
 
Z tabeli 4. wynika, że według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy bezrobotni najczęściej 
pochodzili z sekcji przetwórstwo przemysłowe, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, budownictwo, 
handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle oraz z grupy 
działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca. 
 
Patrząc  na  oferty  pracy  zgłoszone  w I połowie 2010 roku  ( wg sekcji PKD), zauważymy, że z liczba 
zgłaszanych ofert znacznie przewyższała   liczbę  zarejestrowanych  osób  bezrobotnych, w takich 
działach gospodarki jak: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę  wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi, działalność  związana  z obsługą rynku nieruchomości, administracja 
publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, edukacja, działalność  
związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. 
 
Tabela 4. Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie 
gnieźnieńskim w I połowie 2010 roku. 

Sekcja PKD 

Bezrobotni 
zarejestrowani  
w I półroczu 
 

Bezrobotni 
stan w końcu I 
półrocza 
 

Oferty pracy 
zgłoszone w I 
półroczu 
 

Oferty pracy 
stan w 
końcu I-
półrocza 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 98 352 30 10 
Górnictwo i wydobywanie 2 0 5 0 
Przetwórstwo przemysłowe  759 924 199 10 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, parę  
wodną, gorącą wodę i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych 1 126 83 0 
Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z 
rekultywacją 2 6 19 2 
Budownictwo 618 612 294 34 
Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając 
motocykle 792 920 419 42 
Działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 51 83 95 8 
Transport i gospodarka 
magazynowa 115 106 33 4 
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Informacja i komunikacja 31 28 11 0 
Działalność  finansowa i 
ubezpieczeniowa 20 20 34 2 
Działalność  związana  z obsługą 
rynku nieruchomości 0 5 90 0 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 25 25 27 0 
Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 
wspierająca 1099 1127 252 3 
Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 39 96 272 7 
Edukacja 22 34 89 8 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 743 958 72 4 
Działalność  związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 8 70 180 12 
Pozostała działalność usługowa 115 70 173 6 
Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby 0 0 0 0 
Organizacje i zespoły 
eksterytorialne 0 0 1 0 
Działalność nie zidentyfikowana 0 0 0 0 
Ogółem 4540 5562 2378 152 
 

 
 

III. Analiza zawodów deficytowych i nadwy żkowych 
 

         W kolejnej części niniejszego opracowania zostanie przedstawiona analiza rynku pracy z 
uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie gnieźnieńskim. 
 Zawody deficytowe i nadwyżkowe określa się poprzez stosunek średniej miesięcznej liczby ofert 
pracy zgłoszonych w okresie sprawozdawczym do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych w tym samym okresie. 
A zatem, poniżej zostaną  przedstawione zawody deficytowe i zawody nadwyżkowe w powiecie 
gnieźnieńskim w I półroczu 2010 roku. 
 
Zawody deficytowe  czyli takie, na które na rynku pracy występuje wyższe zapotrzebowanie niż liczba 
osób poszukujących pracy w tym zawodzie. 
Poniżej  przedstawiamy  30  zawodów  deficytowych w kolejności od najniższego do najwyższego 
wskaźnika deficytu zawodu. 
 
Tabela 5. Zawody deficytowe w powiecie gnieźnieńskim w I półroczu 2010 roku ( 30 zawodów, od 

najwyższego do najniższego wskaźnika deficytu ) 
L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu 
1. "341503" Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] 
2. "914103" Robotnik gospodarczy 
3. "123301" Kierownik działu marketingu i sprzedaży 
4. "419101" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 
5. "913207" Sprzątaczka 

6. "515902" 
Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej 
osób i mienia] 
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7. "913204" Pomoc kuchenna 
8. "348202" Bibliotekarz 
9. "932103" Pakowacz 
10. "713101" Dekarz 
11. "512301" Bufetowy [barman] 
12. "931203" Robotnik drogowy 
13. "343201" Księgowy [samodzielny] 
14. "933104" Robotnik magazynowy 
15. "223903" Fizjoterapeuta  
16. "412102" Asystent rachunkowości [zawód szkolny: Technik rachunkowości] 
17. "723104" Mechanik samochodów ciężarowych 
18. "832101" Kierowca samochodu osobowego 
19. "931301" Robotnik budowlany 
20. "713401" Monter izolacji budowlanych 
21. "932104" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 
22. "741104" Rzeźnik wędliniarz 
23. "232108" Nauczyciel języka obcego 
24. "241917" Specjalista do spraw reklamy 
25. "322905" Ratownik medyczny 
26. "341504" Telemarketer  
27. "413103" Magazynier 
28. "621201" Ogrodnik terenów zieleni 
29. "832302" Kierowca samochodu ciężarowego 
30. "343101" Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] 
 
 
Zawody nadwy żkowe , czyli zawody, na które występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż 
liczba osób zarejestrowanych  w tym zawodzie.  
 
Tabela 6. Zawody nadwyżkowe w powiecie gnieźnieńskim w I połowie 2010 roku (30 zawodów w 
kolejności od najwyższego do najniższego wskaźnika nadwyżki) 

l.p. 
Kod 
zawodu Nazwa zawodu 

1. "000000" Bez zawodu 
2. "341902" Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 
3. "244104" Pedagog 
4. "311502" Technik mechanik 
5. "341903" Organizator agrobiznesu [zawód szkolny: Technik agrobiznesu] 
6. "723106" Mechanik pojazdów samochodowych 
7. "512202" Kucharz małej gastronomii 
8. "241912" Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] 
9. "722204" Ślusarz 

10. "741201" Cukiernik 
11. "724102" Elektromechanik pojazdów samochodowych 
12. "741203" Piekarz 
13. "341501" Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 
14. "214917" Inżynier transportu [logistyk] 
15. "714103" Malarz – tapeciarz 
16. "311302" Technik elektryk 
17. "242904" Prawnik legislator 
18. "916201" Robotnik placowy 
19. "743304" Krawiec 
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20. "722304" Tokarz 
21. "724201" Elektromonter [elektryk] zakładowy 
22. "744304" Obuwnik przemysłowy 
23. "311204" Technik budownictwa 
24. "713604" Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
25. "322404" Terapeuta zajęciowy 
26. "723105" Mechanik samochodów osobowych 
27. "213903" Specjalista zastosowań informatyki 
28. "612105" Hodowca zwierząt futerkowych 
29. "742204" Stolarz 
30. "312102" Technik informatyk 

 
 
       Na zaprezentowane powyżej dane statystyczne dotyczące zawodów deficytowych i 
nadwyżkowych ma wpływ wiele czynników. Podstawowe z nich to:  sytuacja zawodowa osób 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie i ich zawód  wyuczony, zgłaszane do 
Urzędu oferty pracy i ich specyfika, mała dynamika gnieźnieńskiego rynku pracy.  
Zaprezentowane dane dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy, w związku z tym 
traktować elastycznie. Przykładem mogą być zawody z szeroko pojętej branży handlowej. Z jednej 
strony zawód  specjalista do spraw marketingu i handlu jest przedstawiony jako zawód nadwyżkowy, z 
drugiej jednak pokrewny zawód znajdziemy w grupie zawodów deficytowych.  Osoba reprezentująca 
zawód specjalista do spraw marketingu i handlu,  może wykonywać pracę przedstawiciela 
handlowego, kierownika działu marketingu i sprzedaży czy specjalisty ds. reklamy. Technik 
handlowiec może poszukiwać pracy jako robotnik magazynowy czy magazynier, a asystent 
ekonomiczny jako pracownik administracyjny lub pracownik biurowy. 
 
Warto podkreślić, że same osoby bezrobotne często poszukują  pracy w zawodzie innym niż 
wyuczony.  
Z zestawienia wynika, że zawodem deficytowym  jest też bibliotekarz. Wpływ na to miała duża liczba 
ofert stażowych realizowanych w bibliotekach na terenie powiatu gnieźnieńskiego. 
Wśród zawodów nadwyżkowych najbardziej zastanawia sytuacja osób posiadających wykształcenie 
pedagogiczne. Wynika to prawdopodobnie z kierunków kształcenia w gnieźnieńskich szkołach 
wyższych i małego zapotrzebowania na rynku pracy na tych specjalistów. Podobna sytuacja dotyczy 
osób posiadających zawód terapeuta zajęciowy. 
Nie ma ofert pracy w zawodzie technik agrobiznesu. Osoby posiadające takie wykształcenie mogą 
ewentualnie poszukiwać pracy biurowej lub innej zgodnej z predyspozycjami lub możliwościami rynku 
pracy. 
Problemem nadal pozostaje długotrwałe bezrobocie, zwłaszcza jeśli dotyczy ono osób o niskich 
kwalifikacjach i kobiet. Podobnie jak w poprzednim okresie, trudnością w podjęciu zatrudnienia mogą 
być nieaktualne umiejętności zawodowe, niska motywacja do podjęcia pracy, wysokie wymagania  
co do warunków pracy, mało dynamiczny rynek pracy. Często czynnikiem powodującym długotrwałe 
bezrobocie jest sam fakt pozostawania bez pracy powyżej kilkunastu miesięcy lub lat. Coraz większym 
problemem staje się kwestia wieku. Pracodawcy bardziej przychylnie spoglądają na osoby młode. Nie 
ma jednak bezpośrednich dowodów wskazujących na takie preferencje ( w postaci badań ) jednakże z 
obserwacji rynku pracy, rozmów z osobami zarejestrowanymi wynika, że wiek jest barierą już na 
etapie wstępnej rekrutacji. 
 
Warto również dodać, że wśród bezrobotnych  jest grupa osób zarejestrowanych tylko formalnie, ze 
względu na ubezpieczenie zdrowotne lub zaświadczenia wydawane przez Urząd Pracy dla potrzeb 
innych instytucji.  
Osoby te formalnie deklarują gotowość do podjęcia pracy, jednak podczas rozmów z pośrednikami 
pracy i doradcami zawodowymi często ujawniają swoją faktyczną motywację. 
Na tle tej grupy nie można jednak zapominać o długotrwale bezrobotnych, których  umiejętności 
zawodowe uległy dezaktualizacji z różnych powodów (rodzinnych,  społecznych,  zdrowotnych). 
Osoby te   mają   dużą   motywację  do podjęcia zatrudnienia i do nich przede wszystkim warto 
kierować oferty programów pomocowych.  
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Podsumowanie 
 
 

        Zaprezentowany raport według aplikacji "Monitoring zawodów", przedstawia  diagnozę  rynku  
pracy   w  I półroczu 2010 roku  w  oparciu  o  dane  statystyczne Urzędu oraz o klasyfikację zawodów 
i specjalności. Warto ponownie podkreślić, że rzeczywistości rynku pracy nie da się zamknąć w 
jakichkolwiek klasyfikacjach. Nie można automatycznie zakładać,  że w którymś z wymienionych 
zawodów w tabelach, należałoby rozpocząć lub zakończyć nauczanie. Jednak warto byłoby się 
zastanowić nad takimi czynnikami jak: jakość kształcenia, odpowiednia rekrutacja do szkół 
wymagających określonych predyspozycji zawodowych, pozyskiwanie i stwarzanie szans 
przedsiębiorcom na lokalnym rynku pracy, którzy tworzyliby nowe miejsca pracy,  dla osób 
bezrobotnych, w tym kończących szkoły w powiecie gnieźnieńskim.  Nie bez znaczenia byłaby 
również możliwość stworzenia warunków do ustawicznego kształcenia dorosłych, zwłaszcza dzięki 
elastycznemu wykorzystywaniu możliwości wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy.  
           Zaprezentowany monitoring nie obejmuje umiejętności, zdolności, predyspozycji psychicznych 
osób, które często mają kluczowe znaczenie dla zatrudnienia. W związku z tym powyższy raport 
należy traktować głównie jako dokument ułatwiający orientację w sytuacji na lokalnym rynku pracy  
(z punktu widzenia danych Urzędu Pracy). Zawiera on bowiem z konieczności tylko wybrane z wielu 
czynników mających wpływ na ten rynek.  
 

Opracowała  

Ewa Zielińska 

Doradca zawodowy I stopnia 
 

 
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych został opracowany zgodnie z zaleceniami 
metodologicznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
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Załącznik nr 3: Skrócony Raport z zorganizowanych spotk ań, imprez – wydarze ń w CAS Largo  
w 2010 roku (projekt nr II1Aa/36) 

 

Centrum Aktywno ści Społecznej  

LLaarrGGoo 
 
 
Data  
 

Wydarzenia 
 

Krótki opis 

5.01.2010 
12.01.2010 
26.01.2010 

Zajęcia Plastyczne Polskiego 
Związku Niewidomych Oddział 
Gniezno 

Osoby chętne, które są członkami stowarzyszenia 
wzięły udział w zajęciach plastycznych, które miały 
ich zaktywizować oraz zapoznać z różnymi 
technikami plastycznymi. 

28.01.2010 Powarszatowa Wystawa prac 
plastycznych Polskiego Związku 
Niewidomych oddział Gniezno 

 

12.02.2010 Wystawa fotograficzna Izabeli 
Budzyńskiej oraz wieczorek 
poetycki Kamili Kasprzak 

 

19.02.2010 Stowarzyszenie Rodzicielstwa 
Zastępczego 

Zebranie inauguracyjne – działalność oddziału 
gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Zastępczego 
Rodzicielstwa 

20.02.2010 Wystawa Radosława 
Karpińskiego w MOK-u 

 

26.02.2010 Krytyka Polityczna Projekcja filmu pt.: ”Kot Fritz” 
5.03.2010 Uniwersytet III wieku Jednodniowy projekt skierowany do słuchaczy 

Uniwersytetu III wieku pt. „Język pokoleń”. W 
projekcie brali tez udział uczniowie szkoły 
ponadgimnazjalnej. 

10.03.2010 Spotkanie p. Tomczaka Spotkanie p. Tomaczaka w sprawie założenia 
Spółdzielni socjalnej z osobami zainteresowanymi. 

25.03.2010 Krytyka Polityczna Projekcja filmu pt.: ”Dyskretny urok burżuazji” 
24.03.2010 Stowarzyszenie Rodzicielstwa 

Zastępczego 
Nadzwyczajne walne zebranie członków 
stowarzyszenia. 

6.04.2010 Spotkanie p. Tomczaka Spotkanie p. Tomaczaka w sprawie założenia 
Spółdzielni socjalnej z osobami zainteresowanymi. 

16.04.2010 Zebranie Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów 

 

13.05.2010 Krytyka Polityczna Projekcja filmu pt.: ”Ziemia i wolność” 
9.06.2010 
16.06.2010 
23.06.2010 

Uniwersytet III wieku Udostępnienie sal na zajęcia z jogi z uwagi na 
remont w MOK 

10.06.2010 Stowarzyszenia Rodzicielstwa 
Zastepczego 

Walne zgromadzenie stowarzyszenia 
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10.06.2010 Wystawa prac plastyczych Wernisaż prac plastycznych Zbigniewa Pęskiego 

12.06.2010 
19.06.2010 
26.06.2010 

Szkolenia PRIDE  

10.06.2010 
17.06.2010 
24.06.2010 

Uniwersytet III wieku Udostępnienie sal na zajęcia z terapii tańcem z 
uwagi na remont w MOK 

16.06.2010 Spotkanie p. Tomczaka Spotkanie p. Tomaczaka w sprawie założenia 
Spółdzielni socjalnej z osobami zainteresowanymi. 

23.06.2010 Krytyka Polityczna Projekcja filmu pt.: ”Malcom X” 
25.06.2010 Wystawa plastyczna Inauguracja wystawy prac Karola Jankowskiego z 

Poznania pt.:”Aspekt” 
5.07.- 
9.07.2010  

Warsztaty fotograficzne 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Warsztaty fotograficzne uczestników 
stowarzyszenia TPD-  „Świat widziany oczami 
początkującego fotografa” 

6.08.2010 Stowarzyszenie Rodzicielstwa 
Zastępczego 

 

31.08.2010 Wystawa fotograficzna Powarsztatowa wystawa fotograficzna TPD  
2.09.2010 Krytyka Polityczna Projekcja filmu pt.: ”Społeczeństwo spektaklu” 
24.09.2010 Stowarzyszenie Rodzicielstwa 

Zastępczego 
Zebranie wszystkich członków stowarzyszenia 

8.10.2010 Wystawa powarsztatowa Wystawa powarsztatowa Centrum Kulturalno- 
Rehabilitacyjnego oraz stowarzyszeń zrzeszających 
osoby niepełnosprawne z powiatu Tetlow- Flaming 
„Europa po zmianach” (fotografia, ceramika, 
malarstwo na jedwabiu, ręcznie malowane 
pocztówki, witraże, patchworki) 

9.10.2010 Spotkanie rodzin zastępczych  
23- 
24.10.2010 

Szkolenie PRIDE  

29-
30.10.2010 

Stowarzyszenie Zastępczego 
Rodzicielstwa 

Dwudniowe warsztaty z wykorzystaniem 
doświadczeń autorskiego programu „WINDA”- 
przeciwdziałanie niepowodzeniom życiowym 
młodzieży odrzuconej wchodzącej w życie dorosłe- 
tzw. usamodzielnianie. 

3.11.2010 Projekt „Mamo, tato bądźmy 
razem” 

Spotkanie dla Rodzin Zastępczych  
i Kandydatów na Rodziny Zastępcze  
„Mamo, Tato – bądźmy razem” 
w ramach realizowanego przez PCPR w Gnieźnie  
projektu „ABC Rodzinnej Opieki Zastępczej” 

6-
7.11.2010 

Szkolenie PRIDE  

8.11.2010 Wystawa prac plastycznych Wystawa plastyczna „Igłą, sznurkiem, pędzlem… 
malowane” z okazji 10- lecia Centrum Kulturalno- 
Rehabilitacyjnego 

12.11.2010 Projekt „Mamo, tato bądźmy 
razem” 

Spotkanie dla Rodzin Zastępczych  
i Kandydatów na Rodziny Zastępcze  
„Mamo, Tato – bądźmy razem” 
w ramach realizowanego przez PCPR w Gnieźnie  
projektu „ABC Rodzinnej Opieki Zastępczej” 

18.11.2010 Polskie Stowarzyszenie Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia 
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Diabetyków- koło Gniezno Diabetyka 
19.11.2010 Grupa wsparcia dla rodzin 

zastępczych mających dzieci 
 

19.11.2010 Projekt „Mamo, tato bądźmy 
razem” 

Spotkanie dla Rodzin Zastępczych  
i Kandydatów na Rodziny Zastępcze  
„Mamo, Tato – bądźmy razem” 
w ramach realizowanego przez PCPR w Gnieźnie  
projektu „ABC Rodzinnej Opieki Zastępczej” 

20.11.2010 Stowarzyszenia Rodzicielstwa 
Zastępczego 

Zajęcia plastyczne dla uczestników projektu 
„Bajkoterapia- my mamy- opowiadamy”  

26.11.2010 Projekt „Mamo, tato bądźmy 
razem” 

Spotkanie dla Rodzin Zastępczych  
i Kandydatów na Rodziny Zastępcze  
„Mamo, Tato – bądźmy razem” 
w ramach realizowanego przez PCPR w Gnieźnie  
projektu „ABC Rodzinnej Opieki Zastępczej” 

9.12.2010 Krytyka Polityczna Projekcja filmu pt.: ”Deszcz słodyczy” 
10.12.2010 Projekt „Mamo, tato bądźmy 

razem” 
Spotkanie dla Rodzin Zastępczych  
i Kandydatów na Rodziny Zastępcze  
„Mamo, Tato – bądźmy razem” 
w ramach realizowanego przez PCPR w Gnieźnie  
projektu „ABC Rodzinnej Opieki Zastępczej” 

17.12.2010 Projekt „Mamo, tato bądźmy 
razem” 

Spotkanie dla Rodzin Zastępczych  
i Kandydatów na Rodziny Zastępcze  
„Mamo, Tato – bądźmy razem” 
w ramach realizowanego przez PCPR w Gnieźnie  
projektu „ABC Rodzinnej Opieki Zastępczej” 

19.12.2010 Projekt Largo- Mikołajki dla 
dzieci 

W ramach projektu „Centrum Aktywności 
Społecznej „Largo” zorganizowane zostały Mikołajki 
„Pomóż Mikołajowi- zrób sobie prezent” dla dzieci i 
młodzieży osób ujętych w projekcie EFS oraz dzieci 
i młodzieży z rodzin zastępczych. 

28.12.2010 Krytyka Polityczna Projekcja filmu pt.: ”Doktryna szkoku” 
30.12.2010 Szkolenie PRIDE  
Cyklicznie 
od stycznia 
do grudnia 

Behawioralno - poznawcza 
metoda profilaktyki agresji i 
przemocy „Trening Zmiany 
Postaw - Oikos Plus 

Jest to program profilaktyki zachowań agresywnych  
i przemocowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

Cyklicznie 
lipiec- 
październik 

Warsztaty Ochotnicze Hufce 
Pracy Niechanowo 

 

Cyklicznie 
czerwiec- 
grudzień 

Projekt EFS „Centrum 
Aktywności Społecznej „Largo” 

Szkolenia z umiejętności społecznych, 
interpersonalnych, aktywne poszukiwanie pracy, 
doradztwo zawodowe, spotkania grupowe i 
indywidualne, kursy zawodowe: tipsy, florystyka, 
przedsiębiorczość, komputerowe I i II stopnia, 
dekoratorstwo, kadry o płace 

 
 
Centrum Aktywności Społecznej Largo poza określonym wyżej zakresem działalności to także 
zaplecze z którego można korzystać. W naszych zasobach znajdują się pomieszczenia dostosowane 
do prowadzenia różnego rodzaju zajęć warsztatowych, organizacji spotkań. W roku 2010 z ww 
możliwości korzystali :  
 
1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Gnieźnie – prowadząc bieżącą działalność 

organizacji 
2. Stowarzyszenie na Rzecz Ubogich Rodzin „NADZIEJA” w Gnieźnie - prowadząc bieżącą 

działalność organizacji, korzystając z dostępu do mediów, uzyskując także pomoc 
administracyjno-biurową 
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3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie – organizując okolicznościowe 
spotkania dla członków organizacji , posiedzenia władz organizacji 

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieciom koło Gniezno – realizując projekty m.in. z fotografii cyfrowej 
5. Polski Związek Niewidomych Koło  w Gnieźnie – organizując okolicznościowe spotkania dla 

członków, zajęcia warsztatowe 
6. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych w Gnieźnie – prowadząc bieżącą działalność organizacji, 

spotkania władz stowarzyszenia, prowadząc zajęcia warsztatowe dla członków stowarzyszenia  
7. Uniwersytet III wieku – prowadząc bieżącą działalność organizacji  
8. Klub Krytyki Politycznej – prowadząc bieżącą działalność organizacji  
9. Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oddział ZK Gębarzewo – prowadząc 

bieżącą działalność organizacji 
 
 

 
 



Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego 2010 

 

 

 
 

165
 

 
Załącznik nr 4: Zestawienie wszystkich dotacji składaj ących si ę na wykonanie zadania  

w ramach projektu nr II6Aa/60 w 2010 roku. 
 
 
 
 

„Organizacja na terenie powiatu gnie źnieńskiego imprez sportowych o zasi ęgu lokalnym, krajowym i mi ędzynarodowym” 

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
zadania 

Wnioskowa
na kwota 
dotacji 

Kwota 
dotacji 

1. Młodzieżowy Klub Sportowy 
„Altom” Gniezno VIII Bieg Europejski kwiecień 11 300,00 zł 4 000,00 zł 

2. Młodzieżowy Klub Sportowy 
„Altom” Gniezno XXXIII Bieg Lechitów 

od sierpnia 
do 

października 
7 000,00 zł 4 000,00 zł 

3. 
Uczniowski Klub Sportowy 
Gnieźnieński Klub Kolarstwa 
Górskiego „Mo Bi” 

III edycja  - Gniezno Grand Prix 
MTB 2010 

od lutego  
do sierpnia  40 000,00 zł 3 500,00 zł 

4. Uczniowski Klub Sportowy 
„Tuzinek” Gniezno 

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt 
„Gniezno Cup 2010” 

wrzesień 
/październik 4 500,00 zł 2 000,00 zł 

5. Uczniowski Klub Sportowy 
„Tuzinek” Gniezno 

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt  
rocznik 99 „Gniezno Cup 2010” 

maj/ 
czerwiec 2 500,00 zł 2 000,00 zł 

6. Uczniowski Klub Sportowy 
„Tuzinek” Gniezno 

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Chłopców 
Rocznik 1998 listopad 1 500,00 zł 1 000,00 zł 

7. Uczniowski Klub Sportowy 
„Tuzinek” Gniezno 

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Chłopców 
Rocznik 1999 

listopad/ 
grudzień 1 500,00 zł 1 000,00 zł 

8. Gnieźnieński Klub Sportowy 
„Orzeł” Gniezno 

Turniej z Okazji Piętnastolecia Istnienia 
Klubu GKS „Orzeł” Gniezno sierpień 4 150,00 zł 1 000,00 zł 

9. Gnieźnieński Klub Sportowy 
„Orzeł” Gniezno 

Mistrzostwa Par Klubowych Juniorów w 
Speedrowerze maj 3 250,00 zł 500,00 zł 

10. Gnieźnieński Klub Sportowy 
„Orzeł” Gniezno 

Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa 
Polski Juniorów w Speedrowerze wrzesień 3 250,00 zł 500,00 zł 

11. Gnieźnieński Klub Sportowy 
„Orzeł” Gniezno 

Parowe i Indywidualne Mistrzostwa 
Młodzików Okręgu czerwiec 3 300,00 zł 500,00 zł 

12. Towarzystwo Sportowe „Basket” 
Gniezno 

VIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki 
Gniezno 2010 lipiec 28 000,00 zł 3 000,00 zł 

13. Uczniowski Klub Sportowy 
„Delfin” Kłecko 

II Ogólnopolski Turniej Kbasket w Piłce 
Koszykowej Dziewcząt październik 3 440,00 zł 1 000,00 zł 

14. Uczniowski Klub Sportowy 
„Delfin” Kłecko 

II Ogólnopolski Turniej EVI CUP w Piłce 
Koszykowej Chłopców październik 3 440,00 zł 1 000,00 zł 

15. Stowarzyszenie Szkolny Związek 
Sportowy „Ziemi Gnieźnieńskiej” 

Otwarte Mistrzostwa Gniezna w Pływaniu 
Sportowym maj 2 000,00 zł 1 500,00 zł 

16. Międzyszkolny Klub Sportowy 
Gniezno  

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej 
Młodziczek Gniezno Cup 2010 wrzesień 5 100,00 zł 3 500,00 zł 
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17. Stowarzyszenie Młodych 
Wielkopolan  XX Ogólnopolski Bieg Niechana maj/ 

czerwiec 3 500,00 zł 2 000,00 zł 

18. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
i turystyki „Chrobry” Gniezno  

XVIII Zawody Pływaniu Długodystansowym o 
Błękitną Wstęgę Ostrowa Lednickiego lipiec 3 500,00 zł 2 000,00 zł 

19. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
i turystyki „Chrobry” Gniezno  

X Mistrzostwa Wielkopolski w Plażowej Piłce 
Nożnej 

sierpień 3 750,00 zł 500,00 zł 

20. Osiedlowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Grunwald” 

Osiedlowy Bieg Uliczny połączony z imprezą 
sportowo – rekreacyjną z okazji Dnia 

Dziecka 

maj/ 
czerwiec 4 000,00 zł 500,00 zł 

21. Międzyszkolny Klub Sportowy w 
Trzemesznie  XIX Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego maj 4 500,00 zł 2 000,00 zł 

22. Klub Sportowy Gniezno  Turniej Dzieci i Młodzieży – Żydowo 2010r 
sierpień/ 
wrzesień 1 500,00 zł 1 000,00 zł 

23. Uczniowski Klub Sportowy 
Dąbrówka  

III Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej 
Dziewcząt Gniezno 2010 listopad 3 000,00 zł 2 000,00 zł 

24. Gnieźnieńskie Stowarzyszenie 
Sportów Lotniczych  

Grand Prix Powiatu Gnieźnieńskiego w 
Modelarstwie Lotniczym 

od kwietnia  
do września  5 596,00 zł 2 000,00 zł 

25. Uczniowski Klub Sportowy 
„Lokator” 

II Międzynarodowy Turniej o Drzwi 
Gnieźnieńskie w warcabach  stupolowych czerwiec 5 000,00 zł 1 000,00 zł 

26. Uczniowski Klub Sportowy 
„Błysk” Witkowo Regionalna Liga Piłki Ręcznej od września  

do grudnia 3 700,00 zł 500,00 zł 

27. Uczniowski Klub Sportowy 
„Błysk” Witkowo 

Turniej Trzech Powiatów w Piłce Ręcznej 
Chłopców 

listopad/ 
grudzień 1 350,00 zł 500,00 zł 

28. Uczniowski Klub Sportowy 
„Błyskawica” Niechanowo 

VII Ogólnopolski Wielkanocny Turniej 
Unihokeja o Puchar Starosty 

Gnieźnieńskiego 
kwiecień 4 110,00 zł 1 000,00 zł 

29. Uczniowski Klub Sportowy 
„Błyskawica” Niechanowo 

Ogólnopolski  Turniej Unihokeja z okazji 
Dnia Niepodległości 

październik/ 
listopad 3 390,00 zł 1 000,00 zł 

30. Klub Sportowy „Stella” Gniezno Ogólnopolski Turniej w Hokeju na Trawie 
Juniorów im. M. Grotowskiego III kwartał 5 000,00 zł 1 000,00 zł 

31. Klub Sportowy „Stella” Gniezno 
Ogólnopolski Turniej Kadetów w Tenisie 

Stołowym o Puchar Przewodniczącej Rady 
Powiatu Gnieźnieńskiego  

III kwartał 5 000,00 zł 1 000,00 zł 

32. Klub Sportowy „Stella” Gniezno Turniej Kadetów w Tenisie Stołowym o 
Puchar Starosty Gnieźnieńskiego II kwartał 5 000,00 zł 1 000,00 zł 

33. Klub Sportowy „Stella” Gniezno Turniej Młodzików w Hokeju na Trawie  
im. Maksymiliana Małkowiaka 

II kwartał 4 000,00 zł 1 000,00 zł 

34. Klub Sportowy „Stella” Gniezno Turniej Juniorów w Boksie o Puchar Starosty 
Gnieźnieńskiego III kwartał 5 000,00 zł 1 000,00 zł 

35. Międzyszkolny Klub Sportowy w 
Trzemesznie Powiatowa Mini Liga Piłki Nożnej Halowej  od listopada  

do grudnia  3 000,00 zł 1 000,00 zł 

36. Klub Sportów Górskich „Direta” 
IX Zawody we Wspinaczce Bulderowej 

„Bunkier” 

od sierpnia  
do 

października 
1 600,00 zł 1 000,00 zł 

37. Uczniowski Klub Hokeistów 
„Start 1954” Gniezno 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w 
ramach XVI Ogólnopolskiej Olimpiady  

lipiec/ 
sierpień 11 000,00 zł 2 000,00 zł 

38. Gnieźnieńskie Towarzystwo 
Triathlonowe „Diament” 

XX Jubileuszowe Otwarte Mistrzostwa 
Gniezna i Grand Prix Wielkopolski w 

Pływaniu Długodystansowym 

sierpień/ 
wrzesień 8 000,00 zł 2 000,00 zł 

39. Gnieźnieńskie Towarzystwo 
Triathlonowe „Diament” 

Gwiazdkowe Zawody Pływackie o Puchar 
Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego grudzień 3 000,00 zł 1 000,00 zł 

40. Trzemeszeńskie Towarzystwo 
Sportowe w Trzemesznie  

Cykl Turniejów Grand Prix 
Trzemeszeńskiego Towarzystwa 
Sportowego w Tenisie Stołowym 

od marca  
do grudnia  1 900,00 zł 500,00 zł 
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41. Gnieźnieński Klub Sportowy 
„Sparta” 

Organizacja cyklu turniejów w hokeju na 
trawie dla dzieci i młodzieży   

od marzec  
do czerwca  10 000,00 zł 2 000,00 zł 

42. Klub Sportowy „Tytan” Gniezno  Turniej Rugby – Skorzęcin 2010 
lipiec/ 

sierpień 6 432,00 zł 1 000,00 zł 

43. Ludowy Klub Sportowy „Chrobry” 
Gniezno 

Otwarte Mistrzostwa Gniezna i Powiatu  
w Szachach  

od września  
do grudnia  10 680,00 zł 2 500,00 zł 

 RAZEM: 64 000,00 zł 

Realizacja zada ń wchodz ących do współzawodnictwa sportowo - turystycznego po wiatów o Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego w tym organizacja eliminacji powiat owych (Mistrzostw Powiatu) i reprezentowanie powiatu  w zawodach 

regionalnych i wojewódzkich w ramach współzawodnict wa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
zadania 

Wnioskowa
na kwota 
dotacji 

Kwota 
dotacji 

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej               
i Turystyki Chrobry Gniezno 

Realizacja zadań wchodzących do 
współzawodnictwa sportowo - 

turystycznego powiatów o Puchar 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
w tym organizacja eliminacji powiatowych 
(Mistrzostw Powiatu) i reprezentowanie 

powiatu w zawodach regionalnych i 
wojewódzkich w ramach 

współzawodnictwa o Puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego 

cały rok 8 000,00 zł 8 000,00 zł 

 RAZEM: 8 000,00 zł 

Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstaw owych, gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzie ży Szkolnej                i 
Gimnazjady, w tym reprezentowanie powiatu gnie źnieńskiego w zawodach szczebla ponadpowiatowego 

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
zadania 

Wnioskowa
na kwota 
dotacji 

Kwota 
dotacji 

1. Szkolny Związek Sportowy 
 Ziemi Gnieźnieńskiej  

Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
– współzawodnictwo sportowe SKS na 

poziomie miejskim, powiatowym i 
wojewódzkim 

cały rok 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

 RAZEM: 10 000,00 zł 

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w ram ach wypoczynku podczas ferii ze szczególnym uwzgl ędnieniem dzieci i 
młodzie ży ze środowisk o niskim statusie materialnym  i zagro żonych patologi ą. 

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
zadania 

Wnioskowa
na kwota 
dotacji 

Kwota 
dotacji 

1. Stowarzyszenie Młodych 
Wielkopolan 

Realizacja programów sportowo- 
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

pochodzących z rodzin o niskim statusie 
materialnym i zagrożonych patologią na 

półkoloniach „SPORT, UŚMIECH, 
ZABAWA LATO 2010” 

lipiec/ 
sierpień 5 000,00 zł 3 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Ziemia 
Gnieźnieńska 

„Wakacyjny turniej piłki ręcznej dla 
uczestników półkolonii – wypoczynek w 

miejscu zamieszkania” 

lipiec/ 
sierpień 8 000,00 zł 4 000,00 zł 

3. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” 
Czerniejewo 

Nauka pływania i przyswojenie zasad 
bezpieczeństwa nad wodą 

lipiec/ 
sierpień 3 100,00 zł 1 000,00 zł 
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Organizacja na terenie powiatu gnie źnieńskiego imprez sportowych o mi ędzynarodowym” 

 RAZEM: 8 000,00 zł 

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
zadania 

Wnioskowa
na kwota 
dotacji 

Przyznana 
kwota 
dotacji 

1. Towarzystwo Żużlowe „Start” 
Gniezno 

Turniej o Koronę Bolesława Chrobrego 
Pierwszego Króla Polski  maj/czerwiec 40 000,00 zł 40 000,00 zł 

 RAZEM: 40 000,00 zł 
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Załącznik nr 5: Zestawienie wszystkich dotacji składaj ących si ę na wykonanie zadania w 
ramach projektu II6Aa/61 w 2010 roku.  

 
 
 

„Szkolenie dzieci i młodzie ży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach  sportowych” 

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
zadania 

Wnioskowa
na kwota 
dotacji 

Przyznana 
kwota dotacji 

1. Towarzystwo Żużlowe „Start” 
Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w szkółce żużlowej cały rok 40 000,00 zł 14 000,00 zł 

2. Klub Sportowy „Mieszko” Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w piłce nożnej 

cały rok 78 000,00 zł 25 000,00 zł 

3. Uczniowski Klub Sportowy 
„Delfin” Kłecko 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w piłce koszykowej  cały rok 12 000,00 zł 2 000,00 zł 

4. Towarzystwo Sportowe „Basket” 
Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w koszykówce  cały rok 20 400,00 zł 5 000,00 zł 

5. Gnieźnieński Klub Sportowy 
„Orzeł” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w speedrowerze 

cały rok 19 600,00 zł 5 000,00 zł 

6. Międzyszkolny Klub Sportowy 
Gniezno  

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w piłce ręcznej oraz lekkoatletyce cały rok 20 000,00 zł 15 000,00 zł 

7. Uczniowski Klub Sportowy 
„Tuzinek” Gniezno  

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w piłce ręcznej oraz piłce nożnej cały rok 17 600,00 zł 8 000,00 zł 

8. Uczniowski Klub Sportowy 
„Samuraj” 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w karate tradycyjnym 

cały rok 8 000,00 zł 2 000,00 zł 

9. Uczniowski Klub Hokeistów 
„Start 1954” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w hokeju na trawie  cały rok 98 000,00 zł 10 000,00 zł 

10. Uczniowski Klub Sportowy 
„Medan” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w piłce nożnej- futsal cały rok 15 440,00 zł 5 000,00 zł 

11. Gnieźnieńskie Towarzystwo 
Triathlonowe „Diament” 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w triathlonie oraz pływaniu   

cały rok 23 000,00 zł 8 000,00 zł 

12. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” 
Czerniejewo  

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w piłce nożnej cały rok 15 000,00 zł 3 000,00 zł 

13. Młodzieżowy Klub Koszykówki 
Gniezno  

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w piłce koszykowej cały rok 15 000,00 zł 8 000,00 zł 

14. Uczniowski Klub Sportowy 
„Błysk” Witkowo 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w piłce siatkowej oraz piłce ręcznej  

cały rok 11 330,00 zł 1 000,00 zł 

15. Uczniowski Klub Sportowy 
„Dąbrówka” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w piłce ręcznej cały rok 13 920,00 zł 4 000,00 zł 

16. Klub Sportowy Gniezno  Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w piłce nożnej cały rok 20 000,00 zł 8 000,00 zł 

17. Klub Sportowy „Tytan” Gniezno  Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w rugby 

cały rok 17 616,00 zł 2 000,00 zł 

18. Gnieźnieński Klub Sportowy 
„Sparta” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w hokeju na trawie  cały rok 30 000,00 zł 4 000,00 zł 

19. Gnieźnieński Amatorski Klub 
Żużlowy Gniezno  

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w szkółce żużlowej  cały rok 30 000,00 zł 7 000,00 zł 

20. Klub Sportowy „Husarz” Gniezno  Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w zapasach  

cały rok 13 660,00 zł 2 000,00 zł 

21. Międzyszkolny Klub Sportowy w 
Trzemesznie  

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w piłce siatkowej rocznik 1995 i starsze cały rok 8 300,00 zł 2 000,00 zł 
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22. Międzyszkolny Klub Sportowy w 
Trzemesznie 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w piłce nożnej rocznik 1999/2000 cały rok 10 000,00 zł 2 000,00 zł 

23. Ludowy Klub Sportowy Chrobry 
Gniezno  

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w szachach cały rok 37 740,00 zł 3 000,00 zł 

24. Uczniowski Klub Sportowy 
„Master” Gniezno  

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w jeździe konnej 

cały rok 16 500,00 zł 1 000,00 zł 

25. Uczniowski Klub Sportowy 
„Niechan” Niechanowo 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w tenisie stołowym cały rok 7 950,00 zł 3 000,00 zł 

26. Klub Sportowy „Stella” Gniezno  Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w tenisie stołowym cały rok 15 000,00 zł 10 000,00 zł 

27. Klub Sportowy „Stella” Gniezno Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w boksie 

cały rok 15 000,00 zł 3 000,00 zł 

28. Klub Sportowy „Stella” Gniezno Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w hokeju na trawie  cały rok 15 000,00 zł 8 000,00 zł 

29. Osiedlowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Grunwald” 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w tenisie stołowym cały rok 2 000,00 zł 1 000,00 zł 

30. Uczniowski Klub Sportowy 
„OLIMPUS” Gniezno 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- niepełnosprawnej 

cały rok 2 000,00 zł 1 000,00 zł 

31. Uczniowski Klub Sportowy 
„Lokator”  Gniezno  

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w warcabach  cały rok 7 000,00 zł 2 000,00 zł 

32. Uczniowski Klub Sportowy 
„Błyskawica” Niechanowo 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w unihokeju cały rok 15 300,00 zł 3 500,00 zł 

33. Trzemeszeńskie Towarzystwo 
Sportowe  

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w tenisie stołowym 

cały rok 7 200,00 zł 1 500,00 zł 

34. Trzemeszeńskie Towarzystwo 
Sportowe 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
- w tenisie ziemnym cały rok 6 800,00 zł 1 000,00 zł 

 RAZEM:  180 000,00 zł 
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Załącznik nr 6: Zestawienie wszystkich dotacji składaj ących si ę na wykonanie zadania w 
ramach projektu IV1Aa/79 w 2010 roku. 

 

 

 

 

lp nr umowy Wnioskodawca Nazwa zadania  
Całkowity koszt zadania 

(zł) 

1 

1/K/2010 

ZHP  Komenda 
Hufca im. B. 
Chrobrego w 
Gnieźnie 

Harcerski Jarmark 
Kulturalny 

Kwota planowana1000 zł, 
kwota wykonana 1000 zł 

2 
2/K/2010 

Civitas Christiana 
Gniezno 

Dni Rodziny Miasta i 
Powiatu 

Kwota planowana1500 zł, 
kwota wykonana 1500 zł 

3 
3/K/2010 

Civitas Christiana 
Gniezno 

XXVI Sympozjum „Stąd 
Nasz Ród” 

Kwota planowana 1000 zł, 
kwota wykonana 1000 zł   

4 

4/K/2010 

Gnieźnieńskie 
Stowarzyszenie 
Sportów 
Lotniczych im. 
Ludwika Szajdy 

Jubileuszowe obchody 
wyszkolenia pierwszego 
rocznika pilotów 
szybowcowych w szkole 
szybowcowej Gniezno-
Nałęcz 

Kwota planowana 6000 zł, 
kwota wykonana 6000 zł 

5 
5/K/2010 

Biblioteka 
Publiczna Gminy 
Łubowo 

Konkurs recytatorsko-
plastyczny Maria 
Konopnicka  

Kwota planowana 700 zł, 
kwota wykonana 700 zł  

6 
6/K/2010 

Fundacja „Nasza 
Wieś” 

Warsztaty z cyklu: 
zanikające zawody - 
szewc 

Kwota planowana 1500 zł, 
kwota wykonana 1500 zł  

7 
7/K/2010 

ZHP 
HufiecTrzemeszno 

Impreza Kulturalna 
„Wczoraj i dziś” 

Kwota planowana 2000 zł, 
kwota wykonana 2000 zł  

8 

8/K/2010 LOK „Witkowo” 

Powiatowy Konkurs 
Recytatorski Wierszy i 
Pieśni o Tematyce 
Patriotycznej 

Kwota planowana 800 zł, 
kwota wykonana 800 zł 

9 

9/K/2010 

Stowarzyszenie 
Centrum 
Rehabilitacyjno-
Kulturalne 
„Promyk” 

Jubileuszowy wernisaż 
działalności 
Stowarzyszenia „Promyk” 
na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Ziemi 
Gnieźnieńskiej 

Kwota planowana 2000 zł, 
kwota wykonana 2000 zł 

10 

10/K/2010 
Stowarzyszenie 
„Maki” 

Niepełnosprawny 
mieszkaniec Powiatu 
Gnieźnieńskiego – 
aktywnym 
Wielkopolaninem 

Kwota planowana 2000 zł, 
kwota wykonana 2000 zł 

11 
 

11/K/2010 

Stowarzyszenie 
Centrum 
Rehabilitacyjno-
Kulturalne 
„Promyk”  

Warsztaty rękodzieła 
artystycznego „Ocalić od 
zapomnienia” 

Kwota planowana 1500 zł, 
kwota wykonana 1500 zł 
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Załącznik nr 7: Opis projektu pn. „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty 
turystyczne w Powiecie Gnie źnieńskim” (projekt nr IV2Ab/113) 

 
 
 
W ramach projektu postawionych zostanie, w najbardziej uczęszczanych przez turystów miejscach 
wjazdowych na teren powiatu, 10 wielko-formatowych tablic, informujących o podstawowych walorach 
Powiatu Gnieźnieńskiego. Ponadto powstanie kilkadziesiąt tablic mniejszych opisujących obiekty 
znajdujące się na trasie szlaków przebiegających przez powiat. Ponadto w ramach nowo 
projektowanego szlaku baśniowych miejsc – mitów i legend oraz w ramach najbardziej znanego 
europejskiego szlaku św. Jakuba ustawione zostaną rzeźby wykonane z brązu wraz z przyległą małą 
architekturą drewnianą. Planuje się ponadto zastosowanie nowoczesnego oznakowania miejsc pobytu 
Jana Pawła II w Gnieźnie, jak również umieszczenie infokiosku przy zadaniu „Polacy i Niemcy – 1000 
lat razem”. Na wieży widokowej w Dusznie, położonej na szlaku architektury drewnianej, planuje się 
także zamontowanie rzeźby róży wiatrów z blachy mosiężnej. Różnorodność walorów turystycznych 
Powiatu Gnieźnieńskiego stwarza znaczne możliwości zarówno czynnego wypoczynku w urokliwym 
krajobrazie, jak i wzbogacenia wiedzy o przeszłość i kulturę mając na uwadze mnogość obiektów 
kultury materialnej (kościoły, pałace oraz inne obiekty zabytkowe) zlokalizowanych na jego terenie. 
Chcąc stworzyć spójny system informacji o ww. walorach Powiat Gnieźnieński stworzył projekt 
„Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”. 
W ramach tego projektu przewiduje się do realizacji cztery zadania: 
 
I. Ustawienie tablic na wjazdach do Powiatu Gnie źnieńskiego informuj ących o jego 

turystycznych atrakcjach, walorach, obiektach, miej scach i szlakach. 
 
Powiat Gnieźnieński jest miejscem atrakcyjnym turystycznie pod wieloma względami. Na 
najstarszych polskich ziemiach znaleźć można największe skarby narodu stanowiące jego 
fundament – pozostałości najstarszych w Polsce budowli, liczne grodziska 
wczesnośredniowieczne, najbogatsze zbiory muzealne pochodzące z prowadzonych tu ciągle 
badań archeologicznych, a także bezcenne księgi i dokumenty oraz dzieła sztuki sakralnej i 
świeckiej. Nagromadzone zabytki od czasów zarania polskiej państwowości aż po 
współczesność to największy magnes dla dominującej w Powiecie Gnieźnieńskim turystyki 
kulturowej. Poza tym nie brakuje tu także innych atrakcji. Dobrze rozwinięta i wciąż poszerzana 
jest oferta ośrodków wypoczynkowych (z największym w całej Wielkopolsce w Skorzęcinie), 
gospodarstw agroturystycznych oraz wielu innych obiektów usługowych, rozrywkowych i 
noclegowych. Na terenie powiatu wyznakowano liczne szlaki piesze, rowerowe i kajakowe. 
Przebiegają tędy także szlaki o charakterze ponadregionalnym (np. Szlak Piastowski) i 
międzynarodowym (np. Euroverlo, Droga Św. Jakuba). Z uwagi na istniejącą bogatą 
infrastrukturę turystyczną oraz planowane stworzenie kolejnych szlaków i atrakcji konieczne 
wydaje się usystematyzowanie i zebranie podstawowych informacji turystycznych, które powinny 
być dostępne dla każdego turysty w miejscach najczęściej przez nich odwiedzanych. 
Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie w centrach większych miejscowości oraz przy 
obiektach atrakcyjnych turystycznie tablic informacyjnych, których główną część zajmie 
turystyczna mapa powiatu z zaznaczoną pozycją, w której została tablica umieszczona oraz 
wskazaniem najważniejszych atrakcji regionu i szlaków turystycznych. Poza tym znaleźć się tam 
może ogólna informacja o powiecie i o miejscu, w którym stoi tablica. Konieczne jest także 
wpisanie tam podstawowych danych teleadresowych (Powiatowego Centrum Informacji 
Turystycznej, najbliższej  przychodni lub szpitala, komisariatu policji i straży, nr tel. na informację 
PKP i PKS itp.) 
Tablice umieszczone zostaną w następujących miejscach: 

1. Przy Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrówce Kościelnej 
2. Na  parkingu przy wiatrakach w Moraczewie 
3. Na  parkingu przy Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach 
4. Na Rynku w Kłecku 
5. Przy wjeździe do pałacu w Czerniejewie 
6. Na Rynku w Witkowie 
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7. Na parkingu, z którego korzysta większość wycieczek przyjeżdżających do Gniezna przy 
Placu Św. Wojciecha w Gnieźnie ( w tym jednym przypadku tablica zostanie wykonana ze 
stali nierdzewnej, podobnie jak trzy tablice o wymiarach 500 x 1000 właściwe dla innych 
zadań w ramach projektu)    

8. Przy wjeździe do ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie 
9. Przy drodze krajowej nr 15 w miejscowości Wydartowo na wschodnim krańcu Powiatu 

Gnieźnieńskiego. 
10. Przy jeziorze Głęboczek w bliskości drogi krajowej nr 5 na północnym krańcu Powiatu 

Gnieźnieńskiego. 
 

II. Oznakowanie funkcjonuj ących ju ż szlaków turystycznych  
 

1.Szlak Piastowski 
 

Szlak Piastowski jest jednym z najlepiej rozwiniętych i najczęściej odwiedzanych szlaków 
turystycznych w Polsce. Pierwsze prace związane z wytyczaniem i zagospodarowaniem „Szlaku 
Piastowskiego”, które poczyniono na przełomie lat 60. i 70, polegały na budowie 
charakterystycznych drewnianych wiat przystankowych, ustawieniu wiatraków oraz rzeźb wojów 
wzdłuż drogi krajowej nr 5, pomiędzy Gnieznem a Poznaniem. Na terenie gminy Czerniejewo 
wykonane są drewniane drogowskazy znakujące jego przebieg. Na wzór dwóch takich obiektów 
na terenie gminy Czerniejewo wykonanych zostanie 10 drogowskazów wyznaczających kierunek 
przebiegu Szlaku Piastowskiego. Oznakowanie takie z uwagi na swój niepowtarzalny wygląd 
stanowić będzie atrakcję samą w sobie jak również pełnić będzie funkcję estetyczną tworząc 
zapoczątkowaną 30 lat temu konwencję stylizowania Szlaku Piastowskiego. Trasa przebiegu 
Szlaku rysuje charakterystyczną ósemkę i biegnie z Poznania przez Pobiedziska, Ostrów 
Lednicki, Gniezno, Rogowo, Gąsawę, Biskupin, Wenecję, Żnin, Lubostroń, Pakość, Kościelec 
Kujawski, Inowrocław, Kruszwicę, Strzelno, Kwieciszewo, Wylatowo, Mogilno, Trzemeszno, 
Orchowo, Witkowo, Grzybowo, Wrześnię, Neklę, Giecz, Gułtowy, Swarzędz i Poznań. Na szlaku 
usytuowane są trzy obiekty uznane za pomniki historii, są to: ruiny budowli na wyspie Ostrów 
Lednicki, Wzgórze Lecha z Katedrą w Gnieźnie (Matka Polskich Katedr) i osada obronna ludów 
kultury łużyckiej (typu bagiennego) sprzed 2744 lat, w Biskupinie. Punkt ciężkości całego szlaku 
spoczywa jednak zdecydowanie na Gnieźnie – Pierwszej Stolicy Polski, mieście Świętego 
Wojciecha. Obszar Powiatu Gnieźnieńskiego jest najważniejszym regionem na Szlaku i 
najczęściej stanowi punkt wypadowy do zwiedzania całej trasy dla wycieczek wielodniowych. 
Ten obszar stanowił w czasach pierwszych Piastów serce „MAIOR POLONIA" - Wielkiej Polski. 
Zgodnie z projektem wykonane zostaną drogowskazy w ilości 8 szt., które wskazywać będą 
przebieg szlaku na terenie całego Powiatu Gnieźnieńskiego. Drogowskazy staną w miejscach 
rozwidlenia dróg, gdzie możliwy jest wybór kierunku dalszej podróży. Wskazywać będą 
najważniejsze miejscowości, w których znajdują się największe zabytki Szlaku Piastowskiego: 
• Drogowskaz umieszczony przy Kościele pw. Św. Mikołaja w Łubowie wskazujący kierunki: 

Poznań, Gniezno, Swarzędz, Giecz 
• Drogowskaz umieszczony na parkingu przy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

wskazujący kierunki: Poznań, Gniezno, Dziekanowice, Ostrów Lednicki 
• Drogowskaz umieszczony przy wjeździe do miejscowości Czerniejewo od strony Gniezna 

wskazujący kierunki: Giecz, Gniezno 
• Drogowskaz umieszczony w miejscowości Lipki wskazujący miejscowości: Poznań, 

Czerniejewo 
• Drogowskaz umieszczony w miejscowości Graby wskazujący miejscowości: Giecz, 

Czerniejewo 
• Drogowskaz umieszczony w sąsiedztwie „Kamiennej Mapy Europy” w Gnieźnie na 

skrzyżowaniu drogi krajowej nr 15 z drogami lokalnymi prowadzącymi do centrum Gniezna i 
w kierunku Czerniejewa. Drogowskaz wskazujący kierunki: Czerniejewo, Poznań, Grzybowo, 
Żnin 

• Drogowskaz umieszczony w miejscowości Trzemeszno przy drodze krajowej nr 15 
nieopodal skrętu w kierunku Duszna i Centrum Trzemeszna. Drogowskaz wskazujący 
kierunki: Trzemeszno (w domyśle centrum miasta), Gniezno, Duszno. Mogilno, Strzelno, 
Kruszwicę. 
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• Drogowskaz umieszczony przy drodze krajowej nr 5 nieopodal jeziora Głęboczek na skraju 
Powiatu Gnieźnieńskiego wskazujący kierunki: Gniezno, Żnin, Biskupin 

 
2.Szlak Św. Jakuba   

 
W celu rozwoju popularności Szlaku Św. Jakuba konieczne jest stworzenie dodatkowej 
infrastruktury w postaci tablic informacyjnych, punktów postojowych (ławki z siedziskami i wiaty 
przeciwdeszczowe) oraz rzeźb z brązu, z wizerunkiem Św. Jakuba i muszli. Dotychczasowe 
oznakowanie Drogi św. Jakuba wykonane było w 2007 roku przez Organizację Turystyczną 
„Szlak Piastowski” na trasie z Mogilna, przez Trzemeszno, Niechanowo do Gniezna, skąd 
wcześniej startowała Wielkopolska Droga Św. Jakuba będąca częścią trasy Gniezno-Praga. 
Szlak oznakowany został w standardzie zgodnym z innymi szlakami pieszymi w Polsce oraz 
zgodnie z oznakowaniem pozostałej części Wielkopolskiej Drogi Św. Jakuba. Na trasie 
umieszczone zostały tabliczki z PCV lub naklejki z logo szlaku. Według przekazów Święty Jakub 
Starszy - jeden z 12 apostołów, syn Zebedeusza, starszy brat św. Jana Ewangelisty, rybak znad 
jeziora Genezaret, najbardziej zaufany uczeń Chrystusa, patron pielgrzymów miał przywędrować 
na teren dzisiejszej Hiszpanii, do Santiago de Compostela, wiedziony przez gwiazdę. W 
pierwszej połowie IX wieku w Composteli odkryto grób apostoła, a król Asturii Alfons II zbudował 
nad grobem Sanktuarium. W średniowieczu miasto to stało się celem pielgrzymek z całej 
Europy. W dokumentach gromadzonych w Santiago znajdują się ślady polskich pielgrzymów. 
Droga Św. Jakuba rozpoczyna swój bieg na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego od strony 
miejscowości Gozdawa. Dalej szlak prowadzi obok kościoła św. Doroty i zabytkowej kuźni z XIX 
wieku przez wieś Wydartowo. Dalej przez Folusz - przysiółek z dawnym zakładem do folowania 
(spilśniania) tkanin, szlak biegnie do Niewolna, skąd dochodzi do stacji kolejowej w 
Trzemesznie. Wzdłuż szlaku i po przekroczeniu drogi krajowej nr 15 trakt dochodzi do rynku w 
Trzemesznie, obok pomnika Jana Kilińskiego, w kierunku Placu Michała Kosmowskiego, by 
umożliwić zwiedzenie bazyliki Wniebowzięcia NMP. Na trzemeszeńskim rynku możliwe jest 
umieszczenie tablicy informacyjnej o Szlaku Św. Jakuba wzorowanej na podobnych tablicach 
stojących na drodze w całej Polsce. Następnie mija dawny Alumnat i zmierza w kierunku parku 
Baba i dalej drogą w kierunku Witkowa. Przy leśniczówce Krzyżówka szlak skręca w prawo i 
prowadzi dalej szlakiem królewskim (zielonym), przez Nową Wieś Niechanowską do 
Niechanowa. W Nowej Wsi Niechanowskiej możliwe jest stworzenie punktu postojowego. Dalej 
piękną aleją róż szlak dochodzi do kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego. Obiekt ten 
stanowi tematyczną część szlaku. Drewniany kościółek z XVIII wieku, z dobudowaną na 
początku XX wieku murowaną częścią zachodnią, stanowi unikat wystroju architektonicznego. 
Wewnątrz kościoła w ołtarzu głównym obraz św. Jakuba Starszego i relikwie św. Maksyma, na 
ścianie bocznej figurka Matki Boskiej Jazłowieckiej. Przy kościele możliwe jest umieszczenie 
tablicy informacyjnej oraz rzeźby z brązu w kształcie muszli Św. Jakuba nawiązującej formą do 
znaku Wielkopolskiej Drogi Św. Jakuba. Dalej droga prowadzi przez wieś Goczałkowo do 
Gniezna. Do miasta szlak wchodzi ulicą Witkowską, dalej przez wiadukt ks. Popiełuszki, ulicami 
Warszawską, Farną, przez Rynek i ulicę Tumską dochodzi do Wzgórza Lecha do Katedry 
Gnieźnieńskiej – grobu Św. Wojciecha – pierwszego miejsca pielgrzymkowego w Polsce. Tam 
umieszczona zostanie tablica informacyjna. Droga św. Jakuba wychodzi z Gniezna ulicami 
Łaskiego i Kłeckoską prowadząc dalej przez Braciszewo. We wsi zabytkowy wiatrak – koźlak. 
Przy odbiciu drogi polnej w kierunku Rzegnowa stworzony zostanie punkt postojowy. Kolejny 
punkt postojowy stworzony zostanie w Rzegnowie - koniec wsi tuż przed jeziorem i odbiciem 
drogi na Żydówko. Z Żydówka droga wiedzie przez Siemianowo a dalej przez Waliszewo, gdzie 
znajdzie się kolejny przystanek. Dalej Doga prowadzi do wsi Imiołki przez znajdujące się 
nieopodal Pola Lednickie, na których co roku Dominikanin Ojciec Jan Góra organizuje katolickie 
spotkania młodzieży. Na Lednickich Polach ustawiona zostanie kolejna tablica informacyjna,  
rzeźba muszli stanowiąca zarazem symbol pielgrzymowania bardzo właściwy dla tego miejsca 
oraz punkt postoju. Droga Św. Jakuba wiedzie dalej przez Sroczyn i przez Turostowo, gdzie nad 
jeziorem stworzone zostanie również miejsce postoju. Szlak na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego 
kończy swój bieg w miejscowości Dąbrówka Kościelna. We wsi kościół p.w. Wniebowzięcia 
NMP, z cudownym obrazem Matki Boskiej Dąbrowieckiej. Przy kościele usytuowany został 
postój dla pielgrzymów. Można tu jeszcze ustawić tablicę informacyjną oraz rzeźbę z brązu 
przedstawiającą postać Świętego Jakuba Starszego. Szlak dalej przebiega do granic powiatu, 
skąd biegnie w kierunku Murowanej Gośliny i Dolnego Śląska, by połączyć się z europejską 
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siecią dróg prowadzących do Santiago de Compostella w Hiszpanii. W sumie na trasie szlaku 
Św. Jakuba leżącym w obrębie Powiatu Gnieźnieńskiego o długości około 95 km zostaną 
umieszczone 3 rzeźby z brązu,  5 tablic informacyjnych oraz powstanie 7 miejsc postoju. 

 
III. Oznakowanie obiektów i miejsc istotnych z punk tu widzenia potencjału turystycznego 

Powiatu Gnie źnieńskiego 
 

1. JPII 79’/97’ - oznakowanie miejsc pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II. 
 
Chcąc podnieść wiedzę turystów przyjeżdżających do Gniezna a także mieszkańców powiatu, 
co do bytności Ojca Świętego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, gdzie Jan Paweł II był 
dwukrotnie w Gnieźnie z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha – w 1979 oraz w 1997 roku 
projekt przewiduje oznakowanie tych miejsc. Zaplanowano oznakowanie miejsc z pobytu 
papieża podczas obu pielgrzymek oraz ich wizualizację w miejscu najczęściej odwiedzanym 
przez turystów, a jednocześnie zgodnym z faktycznym miejscem obecności Jana Pawła II. W 
ramach zadania planuje się umiejscowienie dwóch tablic informacyjnych dt. wizyty Jana Pawła II 
w Gębarzewie – miejscu przylotu Ojca Świętego w roku 1979 oraz w sąsiedztwie Bramy Ryby, 
na polach lednickich, nad którymi Jan Paweł II przeleciał pozdrawiając młodzież podczas 
pielgrzymki w roku 1997.  
Warto zaznaczyć, że równocześnie Kuria Metropolitarna Archidiecezji Gnieźnieńskiej planuje 
umiejscowić na Placu Św. Wojciecha – w miejscu celebry Papieża - dwie kamienne tablice w 
kształcie Drzwi Gnieźnieńskich symbolizujące dwie pielgrzymki Jana Pawła II w Gnieźnie w 
latach 1979 i 1997. Plac św. Wojciecha stanowi całość wraz ze Wzgórzem Lecha, będącym 
jednym z czterech miejsc w Polsce, któremu został przyznany w marcu 2007 r. znak Dziedzictwa 
Europejskiego. Wzgórze Lecha, zw. też Królewskim, na którym stoi Katedra Gnieźnieńska, 
zajmuje wyjątkowe miejsce w historii europejskiej.  
 

2. „Polacy i Niemcy 1000 lat razem”  
 
Nie tylko wątki związane z powstaniem polskiej państwowości, koronacją pięciu królów Polski, 
czy ustanowieniem pierwszego arcybiskupstwa stanowią o atrakcyjności turystycznej Powiatu 
Gnieźnieńskiego. Jednym z takich dodatkowych elementów projektu mogą być miejsca 
związane tematycznie z hasłem „Polacy i Niemcy 1000 lat razem”. Polsko – niemieckie stosunki 
swoje początki biorą w 1000 roku, kiedy to odbył się słynny Zjazd Gnieźnieński z udziałem 
dwóch przywódców tamtego okresu: cesarza Ottona III i księcia Bolesława Chrobrego. W 
ramach projektu ustawiona zostanie tablica informacyjna dotyczącą tego wydarzenia w Dolinie 
Pojednania, gdzie w 2000 roku 5 premierów krajów Europy Środkowo – Wschodniej posadziło 
symbolicznie 5 dębów. Miejsce to idealnie nadaje się na oddanie charakteru wydarzeń sprzed 
1000 lat, a poza tym znajduje się na trakcie turystycznym osób odwiedzających Gniezno. Innego 
rodzaju atrakcję dla osób wizytujących Gniezno i powiat, szczególnie dla turystów z Niemiec, 
stanowiących 50% turystów zagranicznych przyjeżdżających do Pierwszej Stolicy, może być 
historia dwóch lotników z czasu II wojny św. Rzecz dotyczy nieżyjących już: polskiego pilota 
Władysława Gnysia i niemieckiego pilota Franka Neuberta. Historia ich spotkania rozpoczyna się 
1 września 1939 roku od pierwszego zestrzelenia dowódcy polskiego pilota przez niemieckiego 
pilota,  a kończy się ich spotkaniem w dniu 31 sierpnia 1989 r., w Beamsville w Kanadzie. 
Spotkanie po 50 latach miało charakter pojednania. Historia obu lotników zakorzeniła się już w 
Gnieźnie, kiedy to w 2002 roku, dokładnie 31 sierpnia, została zorganizowana wystawa 
poświęcona temu wydarzeniu. Stałym elementem przypominającym o historii obu lotników jest 
dzisiaj kamienna tablica umieszczona na ścianie wewnątrz Kościoła Garnizonowego w Gnieźnie. 
Projekt dodatkowo upamiętnia to pojednanie poprzez zamontowanie w kościele infokiosku, 
dzięki któremu byłaby możliwa projekcja historii obu lotników dla grup wycieczkowych oraz 
turystów zainteresowanych jej poznaniem. Prezentacja zamontowana w infokiosku 
przygotowana zostanie w języku polskim, niemieckim i angielskim. Na skwerku przed kościołem 
planuje się ponadto umiejscowienie tablicy informacyjnej mówiącej o możliwości obejrzenia 
prezentacji wewnątrz kościoła. Historia lotników jest również opisana na stronie 
www.wystawa.com.pl, która powstała przy okazji wystawy zorganizowanej w Gnieźnie w 2002 
roku.  
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IV. Utworzenie i oznakowanie nowych szlaków turysty cznych Powiatu Gnie źnieńskiego 

 
1. Utworzenie nowego szlaku na bazie istniej ących atrakcji: 
1.1. Szlak architektury drewnianej (ko ścioły i inne):  

 
Celem zadania jest oznakowanie obiektów architektury drewnianej, będące kontynuacją do tablic 
wykonanych w ramach projektu „Szlakiem kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki”. Na 
terenie Powiatu Gnieźnieńskiego można wyróżnić różnorodne obiekty architektury drewnianej. 
Trzeba je jednak w odpowiedni sposób wykorzystać i wyeksponować. Mogą one w szczególny 
sposób zwiększyć atrakcyjność turystyki na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na obiekty sakralne, ale także na inne nie związane z kościołem. Równie 
atrakcyjne są i mogą być np. wigwam w Gębarzewie czy też wieża widokowa w Dusznie na 
Wale Wydartowskim. Przebieg „Szlaku architektury drewnianej " przedstawia się następująco: 
Kiszkowo - Rybno Wielkie – Łagiewniki Kościelne - Myszki - Sławno - Skrzetuszewo - Rybitwy - 
Lednogóra - MORACZEWO – DZIEKANOWICE - ŁUBOWO - PAWŁOWO - GĘBARZEWO 
WIGWAM - Żydowo - NIECHANOWO - Witkowo – KAMIENIEC - Trzemeszno - Niewolno - 
Kieszkowo - DUSZNO WIEŻA WIDOKOWA - Wydartowo - Kruchowo - Jastrzębowo - Strzyżewo 
Smykowe - Strzyżewo Kościelne - Goślinowo - Modliszewo - Zdziechowa - Świątniki - 
SOKOLNIKI - Bojenice - Działyń - DĘBNICA - Sulin - Komorowo – WALISZEWO. Długość 
szlaku wynosi około 167 km. Szlak prowadzi głównie drogami utwardzonymi asfaltowymi o 
dobrej jakości, ale też są odcinki dróg gminnych o gorszej nawierzchni. Pierwsze trzy kościoły 
drewniane w: Kiszkowie, Łagiewnikach Kościelnych i Sławnie nie wymagają dodatkowego 
oznakowania, gdyż już takowe posiadają. Jednak z uwagi na swoją wartość architektoniczną 
tworzą logiczną całość w ramach szlaku architektury drewnianej na terenie objętym projektem i 
są łącznikiem pomiędzy już powstałym szlakiem kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki 
a obiektami drewnianymi zlokalizowanymi na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Pierwszy z 
obiektów na trasie szlaku to zatem drewniany kościół św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie z 1733 
roku, z wieżą od zachodu i murowaną kaplicą z XVII wieku od południa. Wyposażenie wnętrza 
barokowe z XVIII wieku. Przed kościołem znajduje się kilka miejsc do parkowania. Z Kiszkowa 
przez Rybno Wielkie drogą krajową a następnie powiatową (7,6km) udajemy się do Łagiewnik 
Kościelnych do kościoła Bożego Ciała, z 1741, z barokowym wyposażeniem wnętrza. Obok 
znajduje się tam drewniana dzwonnica z XVIII wieku. Z Łagiewnik przez Myszki drogą 
powiatową (7,7km) do Sławna i znajdującej się tam na szczycie grodziska drewnianej kaplicy św. 
Rozalii z 1785 roku, orientowana o konstrukcji zrębowej i oszalowanych ścianach, z 
wyposażeniem z końca XVIII i początku XIX wieku. Ze Sławna przez Skrzetuszewo, Rybitwy i 
Lednogórę drogą powiatową (11,0km) udajemy się do Moraczewa gdzie stoi grupa 3 wiatraków 
– koźlaków (Sędziwojewo k. Wrześni, Śwadzimia k. Poznania i Mierzewo k. Gniezna) i zagroda 
młynarza z początku XIX wieku (chata, obórka, i stodoła) pochodzące z Gębarzewa k. Gniezna. 
Za parkingiem u podnóża wzgórza ustawiona zostanie pierwsza z 10  tablic informacyjnych na 
trasie projektowanego szlaku. Dalej drogą krajową z Moraczewa przemieszczamy się do 
Dziekanowic, gdzie znajduje się Wielkopolski Park Etnograficzny oraz Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy. Na parkingu przed Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ustawiona 
zostanie tablica informacyjna. Dalej jedziemy do Łubowa (8,5km) do drewnianego 
jednonawowego, krytego gontem, z barokowym wyposażeniem wnętrza, z elementami ludowymi 
kościoła św. Mikołaja wzniesionego w 1660 roku, wieża w 1820. Przed kościołem jest parking 
odgrodzony parkanem z posesją kościoła i za nim umieszczona zostanie  tablica informacyjna. Z 
Łubowa drogą powiatową udajemy się do Pawłowa (7,7km)  do kościoła św. Marcina. Duża 
przestrzeń wokół kościoła pozwala na postawienie tablicy zaraz za bramką wejściową 
ogrodzenia. Po pokonaniu dalszych 6,1km znajdujemy się w Gębarzewie przy Wigwamie, gdzie 
przy wjeździe do samego ośrodka na parkingu tuż przy opłotowaniu umieszczona jest tablica 
informacyjna. Z Gębarzewa drogą powiatową (10,0km)   przemieszczamy się do Niechanowa, 
do drewnianego kościoła św. Jakuba Starszego Apostoła, z 1776 roku, z rokokowymi ołtarzami z 
XVII i XVIII wieku. Tablica usytuowana zostanie na terenie kościelnym przy wyjściu na cmentarz. 
Następny odcinek naszego szlaku jest trochę dłuższy. Drogą wojewódzką i powiatową z 
Niechanowa przez Witkowo, Trzemeszno, Zieleń i Trzemżal (32,0km) jedziemy do Kamieńca do 
drewnianego kościoła św. Jakuba Starszego Apostoła zbudowany na planie krzyża łacińskiego z 
wyposażeniem z XVII i XVIII wieku. Na parkingu przed  kościołem montujemy tablicę 
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informacyjną. Z Kamieńca wracamy przez Trzemeszno i dalej przez Niewolno i Kieszkowo 
(21,0km) przemieszczamy się na Wał Wydartowski do Duszna, gdzie znajduje się najwyższe 
wzniesienie w powiecie z drewnianą wieżą widokową. Co prawda w tej chwili na punkcie 
widokowym jest tablica, ale należałoby ją wymienić na nową, zgodną z pozostałymi na trasie 
szlaku, powodując tym samym, że punkt stanie się elementem większej całości, a nie 
jednostkową atrakcją. W Dusznie na wieży widokowej zamontowana zostanie rzeźba róży 
wiatrów aby wskazywała turystom kierunek atrakcji, miejsc i szlaków w Powiecie Gnieźnieńskim. 
Po obejrzeniu panoramy powiatu z wieży omijając drogę krajową udajemy się z Duszna przez  
Wydartowo, Kruchowo, Jastrzębowo, Strzyżewo Smykowe, Strzyżewo Kościelne, Goślinowo, 
Modliszewo, Zdziechowę i Świątniki (32,0km) do Sokolnik, gdzie mieści się drewniany kościół 
św. Stanisława biskupa zbudowany w latach 1682 – 1712. Budowla jednonawowa, kryta gontem, 
z wieżą zwieńczoną cebulastym hełmem z latarnią, a w pobliżu kościoła na parkingu dla 
autobusów i kilku samochodów umieszczamy tablicę informacyjną. Niedaleko (9,7km) od 
Sokolnik znajduje się Dębnica z drewnianym kościołem św. Mikołaja i św. Jadwigi, zbudowany w 
1726. We wnętrzu ozdobne ołtarze (trzy barokowe ołtarze), ambona i chrzcielnica pochodzące z 
XVIII wieku oraz kropielnica z piaskowca z XV wieku. Tablicę informacyjną umieścimy obok 
kościoła i plebani  na dużym placu z możliwością parkowania. W odległości 7,7km od Dębnicy w 
Waliszewie zakończymy rajd po Szlaku architektury drewnianej w drewnianym kościele św. 
Katarzyny, o konstrukcji zrębowej. Dachy kryte gontem. Wyposażenie wnętrza stanowią zabytki: 
belka tęczowa z 1759 r, gotycka Grupa Ukrzyżowania: krucyfiks, Matka Boska Bolesna, i św. 
Jan.  Ołtarz główny i boczne z ornamentem renesansowym oraz rokokowa ambona i 
chrzcielnica.  Na bocznej drodze w pobliżu kościoła z miejscem do parkowania umiejscowimy 
tablicę informacyjną. Tak dobiegł końca szlak, na którym ustawiono 11 tablic informacyjnych z 
wiadomościami o architekturze drewnianej w poszczególnych miejscach. 

 
1.2.Szlak pałaców i dworów 

 
Pałace i dwory to budownictwo, które zmieniało się na przełomie dziejów Dzisiaj jedne są 
zadbane w bardzo dobrym stanie, inne chylące się ku ruinie wymagają ratunku. Szlak pałaców i 
dworów ma przyczynić się do odzyskania tego co najcenniejsze z naszej niedawnej przeszłości. 
Szlak, który wnioskodawca chce uruchomić składa się z pałaców i dworów w stanie przynajmniej 
dobrym, możliwym do zwiedzania. Każda budowla, która zostanie przywrócona do świetności 
będzie miała szansę w przyszłości wpisać się na trasę tego szlaku. Typowy pałac jest 
reprezentacyjną budowlą mieszkalną pozbawioną obronnych cech jako dwukondygnacyjna 
budowla przykryta dachem czterospadowym a dwór to szlachecki dom mieszkalny o wiele 
skromniejszy od pałacu, występujący często jako budynek parterowy. Długość szlaku wynosi 
około 117 km.  Szlak pałaców i dworów w Powiecie Gnieźnieńskim przebiega następująco: 
CZERNIEJEWO - Szczytniki Kościelne - Jarząbkowo - Czajki - Mielżyn - Witkowo - 
KOŁACZKOWO - Małachowo Złych Miejsc - Arcugowo - NIECHANOWO - Gniezno - 
ZDZIECHOWA - PRZYSIEKA – Popowo Ignacewo- Mieleszyn - Świniary - Chabrowo - Olekszyn 
- Rybieniec - Rybno Kiszkowo - Popkowice - Węgorzewo - Kiszkowo - Ujazd - Myszki - 
Łagiewniki Kościelne – ZAKRZEWO. Nie wszystkie obiekty na trasie szlaku zostaną 
oznakowane poprzez tablice – wnioskodawca projektu wziął pod uwagę oznakowanie tylko tych 
obiektów, które są dostępne dla turystów i nie są ruiną. W przyszłości jednak przewiduje się 
oznakowanie pozostałych pałaców i dworów leżących na szlaku, pod warunkiem jednak, że ich 
stan zostanie przywrócony do wymaganego minimum i zwiększy się ich dostępność. Podróż po 
szlaku zaczynamy w pałacu klasycystycznym z XVIII wieku, w Czerniejewie. Zespół pałacowy i 
pałac zbudowany dla generała Jana Lipskiego z II połowy XVIII wieku oficyny, stajnie i wozownia 
z II połowy XVIII wieku, domy z XIX wieku. Wzniesiono go w latach 1771 – 1775 dla ówczesnego 
właściciela Czerniejewa – gen. Jana Lipskiego, najprawdopodobniej na miejscu dawnego 
zamku, pochodzącego z czasów piastowskich, a zburzonego przez Szwedów w 1655r. Na 
zakręcie – vis a vis bramy wjazdowej do pałacu, jest plac wybiegowy dla koni, który czasem 
pełni funkcje parkingu autobusowego. Tuż przy opłotowaniu ustawimy tablice informacyjną. Z 
Czerniejewa przez Szczytniki Kościelne, Jarząbkowo i Czajki (24,0km) udajemy się do Mielżyna 
do dworu z XIX wieku wraz z parkiem, który dziś jest własnością Zgromadzenia Sióstr 
Dominikanek. Z Mielżyna przez Witkowo (9,4km) przemieszczamy się do Kołaczkowa, gdzie 
znajduje się pałac dzierżawiony przez firmę „ Kos-Pol”. Tablicę ustawimy przy parkanie 
okalającym pałac. Opuszczamy Kołaczkowo i przez Małachowo Złych Miejsc (5,9km) udajemy 
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się do Arcugowa. Pałac w Arcugowie zbudowany przez Michała Rożnowskiego w 1815 r., 
otoczony parkiem krajobrazowym, z alejami grabową, kasztanową i olchową. Pałac był 
wielokrotnie rozbudowywany i przebudowany, z elementami architektury neogotyckiej i 
mauretańskiej. Niedaleko Arcugowa 2,2km znajduje się pałac w Niechanowie. Pałac w stylu 
barokowo-klasycystycznym znajdującym się w centrum wsi, powstały w latach 1783-1784 dla 
Stefana Garczyńskiego był kilkakrotnie rozbudowywany. Obecnie na tym terenie powstał 
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP, który posiada umowę-użyczenia od Agencji Własności 
Skarbu Państwa. Tablica informacyjna postawiona zostanie tuż przy bramie wjazdowej do 
pałacu już na jego terenach zielonych. Z Niechanowa przez Gniezno 18,0km udajemy się do 
Zdziechowy. Znajduje się tam dwór i jest zajmowany przez szkołę podstawową, gimnazjum oraz 
przedszkole. Budynek wraz z terenem stanowi mienie komunalne Gminy Gniezno. Tablicę 
informacyjną usytuujemy tuż przed budynkiem szkoły. Ze Zdziechowy udajemy się do Przysieki 
(9,2km), w której mieszczą się zabudowania dworskie.  Na podstawie map z 1890 r. ustalono, ze 
dwór powstał kilka lat wcześniej, był on wielokrotnie przebudowywany, dlatego trudno ustalić 
dokładniejszą datę. Od 1861 r. właścicielem dworu był Teodor Dionysius, który kupił folwark od 
Wincentego Kalksteina. Obecna własność Nadleśnictwa Gniezno. Tablica informacyjna 
postawiona zostanie przed dworem. Obok bo 2,0km dalej mieści się w Popowie Ignacowie 
dworek. Z Popowa Ignacewa przez Mieleszyn, Świniary, Chabrowo, Olekszyn (21,0km) 
przemieszczamy się do Rybieńca, gdzie wzniesiono dwór około połowy XIX wieku. Jest to 
budynek murowany, piętrowy, otynkowany, podpiwniczony, dach dwuspadowy pokryty 
dachówką. Dwór i park wpisane są do rejestru zabytków. Z Rybieńca przez  Rybno, Kiszkowo i 
Popkowice (9,3km) udajemy się do Węgorzewa. Znajduje się tu dwór wzniesiony 
prawdopodobnie w I połowie XIX wieku. Budynek murowany, parterowy, z piętrem w mansardzie 
i parterowymi dobudówkami z dachem dwuspadowym krytym dachem. Dwór wpisany do rejestru 
zabytków. Ostatnim na naszym szlaku jest pałac w Zakrzewie. Po pokonaniu 16,0km znajdziemy 
się w pałacu neorenesansowym w Zakrzewie, zbudowanym w 1867 roku, dla rodziny 
Węsierskich wg projektu L. Ballensteda - architekta gnieźnieńskiego. Fronton zdobią cztery 
kolumny, nad nimi panoplia i herb Belina. Obecnie pałac jest dzierżawiony przez Bank Zachodni 
WBK. Przed pałacem ustawiamy tablice informacyjną. Na całym szlaku ustawionych zostanie 6 
tablic informacyjnych. 

  
2. Utworzenie nowego szlaku wł ącznie z utworzeniem nowych obiektów poło żonych na 
jego trasie - Szlak „ Śladami mitów i legend” 

 
Nie da się uniknąć powiązań historycznych związanych z początkami państwowości polskiej 
(chrzest, koronacje) z legendami i podaniami regionalnymi, które przyczyniły się do 
ukształtowania państwa Polan. Powiat Gnieźnieński tak przebogaty w historiograficzne fakty 
posiada również ofertę nieznaną szerszej publiczności pełną przeróżnych podań, legend i mitów. 
Projekt przewiduje ukazanie tej oferty za pomocą tablic informacyjnych, rzeźb tematycznych z 
miejscami postoju. Mity, legendy i podania od zarania dziejów tłumaczyły i opisywały otaczający 
nas świat.  Dziś stanowią ciekawe źródło, które przybliża nam obraz zaprzeszłych czasów. 
Dzięki nim obraz ten jest nam bliższy. Tablice informacyjne zawierać będą min. niezwykłe 
historie związane z miejscami, w których są ustawione, informacje, które można niekiedy 
znaleźć w różnego rodzaju przewodnikach i  kronikach regionalnych czy to kościelnych czy 
państwowych na zasadzie ciekawostki. Oferta ta poszerza i pogłębia już znany wszystkim 
zakres historyczny dodając mu świeżości i wigoru. Może ona być ciekawym uzupełnieniem 
(turysty z nastawieniem historycznym), jak i może stanowić odrębną ofertę przeznaczoną dla 
dzieci i młodzieży. Szlak ten wypełnia tę lukę. Szlak „Śladami mitów i legend”  przebiega przez 
Skorzęcin i Ćwierdzin w gminie Witkowo, Małachowo Złych Miejsc w gminie Witkowo, Drachowo 
w gminie Niechanowo, Gniezno, Waliszewo w gminie Kłecko,  Gorzuchowo w gminie Kłecko, 
Modliszewo w gminie Gniezno, Mielno w gminie Gniezno. Całkowita długość szlaku wynosi ok. 
44 km. Na trasie szlaku postawionych zostanie 7 rzeźb, 8 tablic informacyjnych oraz 7 wiat, 
7 kompletów ław z siedziskami i 7 koszy na śmieci (ławy z siedziskami i kosze na śmieci zostaną 
umieszczone przy wszystkich rzeźbach za wyjątkiem Gniezna). Przygodę z mitami i legendami 
rozpoczynamy w Skorzęcinie (mylnie podają różne źródła, że w Ćwierdzinie dlatego tam też 
postawiona zostanie dodatkowa tablica wyjaśniająca mylną informację), w Gminie Witkowo, 
Nadleśnictwo Gniezno. Z tym miejscem wiąże się legenda o „Niemieckim leśniczym”, która 
opowiada, że „…Przy Leśniczówce Stary Dwór znajduje się grób leśniczego, który z 
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pochodzenia był Niemcem; Na prośbę leśniczego pochowano go przy leśniczówce; Dziś jego 
duch stał się pośmiertnym obrońcą lasu i okolicznej przyrody. Przegania kłusowników, 
podejrzanych typów szczególnie tych odpowiedzialnych za niszczenie przyrody i lasów 
(wycinanie itd.) …”. W okolicach Leśniczówki Stary Dwór ustawiona zostanie tablica 
informacyjna z rzeźbą niedaleko drogi powiatowej na obrzeżach lasu skąd już widać leśniczówkę 
Niemieckiego Leśniczego. Następnie drogą powiatową 6,7 km dalej udajemy się do Małachowa 
Złych Miejsc, gdzie znaleziono figurkę Bogini Izydy z synem Horusem co może świadczyć o tym, 
że w tym miejscu przebiegał Szlak Bursztynowy. Dziś figurka ta przechowywana jest w Muzeum 
Archeologicznym w Poznaniu. W mitologii egipskiej Izyda władczyni nieba i ziemi, jedno z 
wcieleń Wielkiej Macierzy; utożsamiana później z grecką Demeter. Od czasu znaleziska 
powtarza się w tym miejscu mit „…Córka bogini Nut i boga Geba, siostra Ozyrysa, Seta i 
Neftydy. Kiedy Set zabił Ozyrysa, Izyda odnalazła jego poćwiartowane ciało i wraz z Neftydą 
przywróciła męża do życia. Poślubiła swojego brata Ozyrysa, była matką Horusa. Wraz z bratem 
i synem stanowili naczelną triadę bóstw Egiptu. Według innych źródeł jest ona siostrą Horusa. 
Izyda przez wielu badaczy jest uważana za protoplastkę Maryi, matki Jezusa Chrystusa w religii 
chrześcijańskiej…”. Przy drodze wojewódzkiej, w miejscu znaleziska wraz z tablicą informacyjną 
postawiona zostanie figurka Izydy z synem Horusem. Dalej z Małachowa Złych Miejsc drogą 
wojewódzką, potem powiatową 8,3 km udajemy się do Drachowa, gdzie według miejscowej 
legendy „…Na wzgórzu we wsi Drachowo, gmina Niechanowo, gdzie dzisiaj stoi budynek 
zlikwidowanej szkoły, w  dawnych czasach, których nie pamiętają najstarsi mieszkańcy, mieszkał 
trójgłowy smok. Wśród mieszkańców budził strach i przerażenie. Porywał dziewice z okolicznych 
przysiółków. Nie pomagały zaklęcia i wizyty wiedźminów. Ostatecznie ze smokiem rozprawił się 
miejscowy bartnik, który upoiwszy bestię miodem pozbawił go życia…”. Na pamiątkę przez 
pewien czas w Drachowie odbywały się festyny pszczelarskie a obecnie postawiona zostanie 
figura trójgłowego smoka i tablica informacyjna przy skrzyżowaniu dróg gminnej i powiatowej na 
placu przed budynkiem byłej szkoły podstawowej. Do dziś w Gminie Niechanowo prężnie 
działają koła pszczelarskie. Dalej drogami powiatowymi i krajowymi po pokonaniu 14,4 km 
przejeżdżamy przez Gniezno. Z Gniezna w kierunku na Poznań udajemy się drogami 
wojewódzkimi oraz lokalnymi 13,8 km w okolice Waliszewa. Za Waliszewem w kierunku Kłecka, 
przy drodze powiatowej, przy zakręcie znajdowała się niegdyś karczma, do której w 
późniejszych czasach przylgnęło określenie „Czerwona Oberża”. Krążąca opowieść1 mówiła 
„…o karczmarzu, który ograbiał i mordował bogatych gości, a ich ciała zakopywał w pobliżu. 
Istnienie kilku karczem w najbliższej okolicy w ciągu ostatnich wieków jest potwierdzone w 
dokumentach. Opowieści o karczmarzu mordercy narodziły się, gdy w pobliskim wyrobisku żwiru 
zaczęto znajdować ludzkie kości…”. W rzeczywistości podziemne znaleziska były dużo starsze, 
pochodzące z istniejącego tu, zbadanego przez archeologów cmentarzyska. Na pamiątkę tej 
legendy przy w/w zakręcie na terenie leśnym na mini polance ustawiona zostanie tablica i rzeźba 
oberżysty siedzącego za stołem (długą ławą) z nożem lub siekierką w ręce. Następnie z 
Waliszewa drogami gminno – powiatowymi 13,3 km udajemy się w kierunku Gorzuchowa, gdzie 
30 września 1761 decyzją sądu kiszkowskiego, spalono na stosie dziesięć niewiast – „Zielarek” z 
Gorzuchowa. Przekazy mówią, iż skazane oskarżono o: „…zapomnienie bojaźni boskiej i 
przykazań jego artykułów wiary świętej katolickiej, a przywiązawszy się do czarta, którego się na 
chrzcie świętym wyrzekły i onego sobie do niegodziwych akcji i niecnot swoich, które czyniły, za 
pomocnika przybrawszy, wyrzekły się Pana Boga i Matki najświętszej i Wszystkich Świętych…”.  
Kobiety zostały spalone pod lasem o nazwie „Kuś” i tam właśnie przy rozwidleniu dróg 
prowadzących na Gorzuchowo (wieś) – Łagiewniki Kościelne postawiona zostanie rzeźba plus 
tablica informacyjna. Z Gorzuchowa drogami powiatowymi 20,2 km udajemy się do Modliszewo 
gdzie dawno temu, bo jeszcze za czasów gdy miłościwy panował król Władysław, co go 
Łokietkiem zwali wg legendy2 „…grasował w gnieźnieńskiej krainie zbój srogi. Rabował on 
kupców wszelakich, co koło Gniezna przejeżdżali. (…) Gniazdo swe zbójeckie nieopodal 
Modliszewka uwił, jako wąż złowrogi jaki i na uczciwoty wszelkie napadał. (…)  A był to pono 
rabuś nad rabusie, bo nikt nigdy o jego kamratach nie słyszał, przeto sam musiał grzesznych 
występków dokonywać (…) Aż razu pewnego, kupcy kruczoczarni ze słonecznej Italii przez 
ziemię piastowską przechodzili. Lecz nim do Gniezna doszli, zły Maciej pośród gęstwin ich swym 
nosem czarcim wywęszył. (….) Karawanę całą złupił doszczętnie, jednak opatrzność boża nad 

                                                      
1 Legenda ta została spisana przez Panią Marię Chojnacką i Beatę Raszkę w publikacji z 2007 roku „Lednicki Park 
Krajobrazowy”. 
2 www.gniezno.com.pl autor: Paweł Bąkowski 
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przybyszami z Południa czuwała, bo (…) z życiem uszli przed zbójem diabelskim…”. W centrum 
wsi Modliszewo przy remizie strażackiej, gdzie znajduje się duży plac i miejsca do parkowania 
stanie tablica i figura Zbója Macieja stylizowanego na średniowiecznego woja. Dalej z 
Modliszewa drogą krajową oraz mały odcinek gminno – powiatową 9,6 km udajemy się w okolice 
Mielna do Jezioro Głęboczek, gdzie legenda o „Zatopionej wsi z kościołem” głosi, że 
„…Niewłaściwe prowadzenie się mieszkańców było krytykowane przez sąsiadów. Bezmiar 
bezeceństw przepełnił kiedyś czarę goryczy i Bóg srogo ukarał niepoprawnych mieszkańców. 
Pewnego dnia woda zatopiła grzeszną wioskę wraz z jej mieszkańcami i na jej miejscu powstało 
istniejące do dzisiaj jezioro Głęboczek …” Tu właśnie gdy wokół zalega cisza słychać niosący się 
po tafli jeziora głos kościelnych dzwonów kończymy wędrówkę po szlaku „Śladami Mitów i 
Legend” przy tablicy informacyjnej i rzeźbie nawiązującej do fali zalewającej domniemaną wieś 
umiejscowionej na parkingu hotelowym odległym ok. 200 m od jeziora. 
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Załącznik nr 8: Sprawozdanie merytoryczne z działalno ści Powiatowego Centrum Informacji 
Turystycznej w 2010 r. (projekt nr IV2Be/89) 
 
 

 

 Poniższa tabela obrazuje ilość obsłużonych klientów biura Informacji Turystycznej oraz liczbę 
wycieczek zorganizowanych,  które korzystały z naszych usług przewodnickich w kolejnych 
miesiącach roku 2010 w porównaniu z latami 2008 i 2009: 

 

MIESIĄC 
KLIENCI  

INDYWIDUALNI 
OBSŁUŻONE 
WYCIECZKI 

Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 
STYCZEŃ 171 154 150 1 2 1 

LUTY 152 177 165 2 2 - 
MARZEC 426 421 419 3 2 9 

KWIECIEŃ 908 895 790 16 26 13 
MAJ 1164 1160 964 66 106 87 

CZERWIEC 1108 1280 987 51 62 84 
LIPIEC 996    2500 1756 17 24 22 

SIERPIEŃ 1182 2000 1000 17 23 22 
WRZESIEŃ 318 475 645 29 32 28 

PAŹDZIERNIK 118 110 105 30 33 30 
LISTOPAD 37 40 23 8 3 - 
GRUDZIEŃ 36 35 30 10 5 1 

suma  6616 9247 7034 250 321 297 

 

 
Rok 2009 uznać można za jeden z najlepszych ostatnimi latami, tego tez roku pobiliśmy 

rekord ilości obsłużonych wycieczek jednego miesiąca – ponad 100 wycieczek w maju. Ten rok stanie 
się też pewnego rodzaju wskaźnikiem w latach następnych lecz nie zapominajmy że każdy rok jest 
inny i na ilość ludzi podróżujących po kraju wpływ ma bardzo wiele różnych czynników.  

W bieżącym roku PCIT odwiedziło 7 034 turystów indywidualnych i 297 wycieczek co stanowi 
łączną liczbę 18 320 osób obsłużonych w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej. Jak nie 
trudno zauważyć jest to troszkę gorszy wynik niż w roku poprzednim – lecz nie jest on też 
dramatycznie niski. Jak wspomniałem powyżej na to czy ludzie indywidualnie bądź grupowo podróżują 
po kraju wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich może być pogoda, która w tym roku nie wszędzie 
sprzyjała wiosennym czy letnim podróżą. Pamiętamy przecież powódź która nawiedziła nasz kraj. 
Odbiło się to na ilości grup wizytujących nasz region gdyż w okresie fal kulminacyjnych sporo grup 
było zmuszonych do rezygnacji z przyjazdu z przyczyn niezależnych od nich. W ten sposób 
szacujemy że Gniezno jak i Szlak Piastowski odwiedziło co najmniej o kilkanaście grup mniej niż 
zakładano. Warto jednak zwrócić uwagę na inny rzucający się w oczy fakt. Nadal okazuje się,  
że Gniezno jak i okolice są głównie atrakcjami sezonowymi i to w okresie letnim przyjeżdża do nas 
najwięcej turystów. W tym roku obserwujemy wręcz identyczne liczby grup w poszczególnych 
miesiącach letnich. Martwi natomiast fakt że zarówno w lutym jak i w listopadzie nie odnotowaliśmy 
żadnej grupy która chciałaby skorzystać z naszych usług. Może to świadczyć o tym że poza sezonem 
niestety nasze miasto niewiele ma do zaoferowania wycieczkowiczą. Pojawiają się oczywiście grupy 
ale w większości jest to młodzież szkolna, dzieci, przyjeżdżający do gnieźnieńskich fabryk bombek, 
odwiedzające ewentualnie katedrę bez potrzeby zwiedzania z przewodnikiem. Warto też nadmienić, 
że w tym roku można było zaobserwować tendencje do coraz bardziej oszczędnych wycieczek gdzie 
każdy dodatkowy koszt musiał być maksymalnie minimalizowany – co za tym idzie w tym roku nie było 
zbyt wielu wycieczek kilku dniowych, gdzie turyści zwiedzali okolicę a dominowały krótkie jedno - 
dwudniowe wycieczki. 
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Reasumując – rok ten był słabszy ale spowodowane było to warunkami atmosferycznymi. 
Turysta coraz częściej woli wydać kilkaset złotych na wycieczkę do ciepłych krajów gdzie wie,  
że pogodę ma zapewnioną – a sama wycieczka jest pakietem gdzie w jednej cenie ma nocleg, 
jedzenie często też zwiedzanie. Inną sprawą może być też wyżej wspomniany już problem finansowy, 
z roku na rok wszelkiego rodzaju usługi, materiały czy benzyna drożeją a co za tym idzie sam koszt 
wycieczki – wyjazdu wzrasta. Patrząc jednak na wykres poniżej zauważyć można że rok 2010 można 
uznać za słabszy w porównaniu z latami poprzednimi ale liczba ludzi napływających w naszą okolicę 
oscyluje w zbliżonych do siebie wartościach: 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2006r 2007r 2008r 2009r 2010r.

indywidualni
grupy

 
Cały czas można powiedzieć że pojawianie się ze stoiskiem na targach turystycznych  

w różnych miastach procentuje turystami z tych regionów. W tym roku pracownicy PCIT wraz  
z pracownikami Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i Urzędu Miejskiego byli w: Łodzi, Katowicach, 
Gdańsku, Wrocławiu i w Poznaniu w pozostałe miejsca jak: Szczecin czy Berlin dzięki współpracy  
z WOT-em – pojechały materiały promocyjne. Podsumowując Targi przyniosły zadowalający nas 
efekt. Rozczarowaniem tegorocznym mogą być jedynie Wrocław i Poznań gdzie frekwencja 
potencjalnych turystów nie do końca była taka jakiej oczekiwaliśmy. Jest to jednak bardzo dobra forma 
promocji regionu i na pewno trzeba ją kultywować. 

W 2010 nie spada także zainteresowanie naszym regionem wśród turystów z zagranicy. 
Otrzymujemy nadal dużo e-mail’i z prośbą o przesłanie materiałów promocyjnych w celu zaplanowania 
wyjazdu – głównie od turystów ze wschodu ( Sanki Petersburg, Moskwa, Macedonia, Litwa, Łotwa, 
Ukraina).  Oprócz tego nasze miasto ciągle odwiedzają turyści z różnych rejonów świata – z roku na 
rok coraz więcej pojawia się u nas Francuzów oraz Hiszpanów. Warto też zaznaczyć że w tym roku co 
najmniej dwa razy więcej turystów (z za granicy) którzy przemierzali Szlak Św. Jakuba. 

W kwietniu oraz maju tego roku OT Szlak Piastowski zorganizowała drugą już edycję 
Gnieźnieńskiego Spływu Kajakowego Szlakiem Wełny i Małej Wełny. Ta edycja od zeszłorocznej 
różniła się m.in. tym że była dwu etapowa z dwoma różnymi odcinkami. Udało się to w dużym stopniu 
dzięki dotacji z Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Dzięki tej dotacji mogliśmy sobie pozwolić także 
na większą liczbę uczestników. Pierwszy etap – 24 kwietnia – zaczynał się na jeziorze Strzyżewskim  
a kończył na plaży jeziora Głęboczek – jego długość wynosiła 12km. Drugi etap miał miejsce 15 maja 
– start odbywał się w Kiszkowie na rzece Mała Wełna a kończył w miejscowości Glinno – była to trasa 
krótsza od pierwszego etapu ale ciekawsza. Na mecie na każdego uczestnika czekał ciepły posiłek, 
herbata, napoje a także mała loteria fantowa. Łącznie w obu etapach wzięło udział ponad 80 osób  
i wzięło by jeszcze więcej gdyby nie ograniczenia techniczne i finansowe. Wszyscy uczestnicy byli 
bardzo zadowoleni uważając to za bardzo ciekawą formę turystyki aktywnej. My także uważamy że to 
bardzo dobre przedsięwzięcie i dołożymy wszelkich starań by z roku na rok impreza ta się rozwijała 
coraz bardziej.   

Także w maju a dokładnie od 15, uruchomiony został dodatkowy Punkt Informacji 
Turystycznej w Gnieźnie na terenie dworca PKP. Niewielkie pomieszczenie w głównym holu dworca 



Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego 2010 

 

 

 
 

183
 

zostało przygotowane i wyposażone przez pracowników PCIT. Pomieszczenie było w bardzo kiepskim 
stanie, wszystko zostało umyte, zbędne śmieci nie nadające się do użytku zostały usunięte a w ich 
miejsce postawiono biurko, zakupiono regał na materiały, przygotowano specjalne naklejki 
informacyjne o nowo powstałym Punkcie, które umieszczone zostały na frontowej ścianie biura. 
Wewnątrz oprócz materiałów dostępnych także w biurze na rynku ( jak na razie na dworcu dostępne 
są jedynie materiały bezpłatne) zawieszono plakaty informacyjno-promocyjne o atrakcjach które 
czekają w Gnieźnie i okolicy. Wszystko to zostało przygotowane do 15 maja i z tym dniem ruszyła 
praca w nowym biurze. Biuro funkcjonowało od wtorku do soboty w godzinach od 8 do 16 przez  
3,5 miesiąca. Podsumowując funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP  
w Gnieźnie należy zauważyć że frekwencja punktu była nie porównywalna z liczbą turystów 
odwiedzających punkt na Rynku. W miesiącach lipcu oraz sierpniu była dużo lepsza niż w czerwcu  
w którym turystów można by zliczyć na palcach. W dwóch ostatnich miesiącach funkcjonowania 
plasowała się pomiędzy 70 a 100 osobami, które stricte były zainteresowane materiałami 
promocyjnymi a co za tym idzie atrakcjami jakie ma dla nich Gniezno. Niestety w tym roku zbyt dużo 
Gniezno do zaoferowania nie miało z racji remontów obu Muzeów, pracach przy katedrze i braku 
atrakcji, które w jakiś sposób rekompensowały by turyście wcześniej wspomniane niedogodności. Jeśli 
chodzi o Punkt Informacji na dworcu PKP, to w okresie letnim 3 miesiące jego działalności mają 
jeszcze jakiś sens, co prawda myślę, że zapotrzebowanie na taki punkt w naszym  mieście nie jest 
priorytetowe. Wystarczy postawienie przed dworcem Info Kiosku, który posiadałby wszystkie 
najważniejsze informacje o Gnieźnie i powiecie a po rozszerzoną informację odsyłałby do Punktu 
głównego na Rynku. 
 Ten rok to także rok zmian. OT Szlak Piastowski od początku roku miała ambitne plany 
odświeżenia wizerunku PCIT na Rynku. Na początek mieliśmy zająć się elewacją zewnętrzną  
– odświeżeniem jej, pomalowaniem na nowo by móc godnie reprezentować i witać gości naszego 
miasta. Niestety wymagania Konserwatora Miejskiego były zbyt wygórowane co nie pozwoliło  
na przeprowadzenie założonych prac. Podobnie rzecz miała się z próbą wymiany szyldu. Pragnęliśmy 
go zamienić na nowy, większy, podświetlany kaseton informujący zarówno o naszym Punkcie jak  
i o siedzibie OT Szlak Piastowski. Ten pomysł także nie do końca spodobał się Konserwatorowi, 
próbowaliśmy interweniować także u prezydenta Jacka Kowalskiego wysyłając mu obszerny list, 
dokumentację fotograficzną innych kamienic, szyldów na Rynku – niestety nie przyniosło to żadnego 
rezultatu. Z planowanych założeń udało nam się chociaż dokonać prawie pełnej wymiany 
umeblowania w biurze PCIT oraz remontu toalety. Uważamy to za nasz mały sukces i uważamy,  
że biuro wygląda teraz dużo bardziej elegancko i profesjonalnie.  
 Jak wspomniałem był to rok zmian – niestety także zmian bardzo bolesnych. Dnia 23 grudnia 
opuścił nas na zawsze nasz przewodniczący a zarazem ojciec założyciel OT Szlak Piastowski – 
Bogusław Ryski. Od dłuższego czasu zmagał się z trudną chorobą, której niestety nie udało mu się 
pokonać. Był to duży cios dla nas, dla środowiska turystycznego jak i dla każdego kto kiedykolwiek 
miał przyjemność poznać Pana Bogusława. Jego zasług i zalet nie sposób tu wymienić. Swoją wiedzą 
i doświadczeniem dzielił się z każdym kto tego chciał, wielokrotnie uczestniczył w tworzeniu i pisaniu 
wielu folderów promocyjnych czy projektów mających na celu podnoszenie atrakcyjności i ważności 
naszego regionu. Lokalny patriota, historyk, społecznik, autorytet dla wielu zarówno młodych, jak  
i starszych – zaszczepił w nas misje kontynuowania jego wizji i poznawania historii – Panie Prezesie 
będziemy kontynuować dalej to co Pan zaczął.  
 
 
 

Opracował: 
 

Mateusz Wrzesiński 
 

Powiatowe Centrum 
Informacji Turystycznej w Gnieźnie 
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Załącznik nr 9: Sprawozdanie z realizacji projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania administracji 
samorz ądowej w mie ście Browary i Rejonie Huma ńskim na Ukrainie”,  
nr projektu: 247/PZ/2010 (projekt nr IV2Bf/90) 

 
 
 
 

Projekt Powiatu Gnieźnieńskiego był skierowany do sektora administracji publicznej w mieście 
Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie. Jego celem ogólnym była wymiana dobrych praktyk 
poprzez odbycie samorządowych wizyt studyjnych przez przedstawicieli samorządów miasta Browary 
i Rejonu Humańskiego w Powiecie Gnieźnieńskim. Tematyka każdej z wizyt studyjnych była 
poświecona innemu zagadnieniu i została ujęta w ramach tzw. 6 paneli takich jak: gospodarka, 
oświata, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska, pomoc społeczna, profilaktyka zdrowotna.  
W ramach każdego z w/w paneli, od poniedziałku do piątku w poszczególnych terminach, przebywała 
10 – osobowa grupa stażystów z miasta Browary (5 osób) i z Rejonu Humańskiego (5 osób). W sumie 
do Powiatu Gnieźnieńskiego na przełomie od kwietnia do lipca br. przybyła grupa 60 stażystów. Okres 
realizacji projektu zawierał się od kwietnia do października br., kiedy to w mieście Browary i Rejonie 
Humańskim zostały przeprowadzone dwie konferencje podsumowujące cały cykl odbytych wizyt 
studyjnych w Powiecie Gnieźnieńskim, z zakresu 6 paneli tematycznych. 
 W kwestii współpracy z Ukrainą należy zaznaczyć, iż ówczesny Zarząd Powiatu 
Gnieźnieńskiego za priorytetowe zadanie w ramach współpracy zagranicznej uznał powzięcie 
kontaktów z ukraińskimi jednostkami samorządowymi już u progu swojej kadencji. Pozyskanie 
znacznych środków finansowych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na ten cel spowodowało, że 
współpraca ta mogła nabrać praktycznego wymiaru. 
 
 Poniżej zamieszczone są relacje z poszczególnych paneli w ramach projektu, jak również 
informacje o obu konferencjach podsumowujących projekt. 
 
1. Panel I dt. gospodarki 
 W dniach od 19 do 23 kwietnia 2010 roku, w Powiecie Gnieźnieńskim przebywało dziesięciu 
przedstawicieli z Ukrainy – partnerskich samorządów Powiatu Gnieźnieńskiego. Pięcioosobowe 
delegacje z miasta Browary i Rejonu Humańskiego uczestniczyły w wizycie studyjnej przebiegającej 
pod hasłem: „Gospodarka”, odbywającej się w ramach projektu pn.: „Wsparcie funkcjonowania 
administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie”. W trakcie 
pięciodniowej wizyty, ukraińscy urzędnicy zapoznali się z działalnością wybranych samorządów 
lokalnych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, spotkali się z przedstawicielami instytucji 
podejmującymi działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz 
wspierającymi przedsiębiorczość, przybliżyli sobie system szkolnictwa zawodowego i wyższego  
w Powiecie Gnieźnieńskim oraz odwiedzili wybrane firmy. W pierwszym dniu pobytu, podczas wizyty 
w Powiatowym Urzędzie Pracy, przedstawiciele partnerskich samorządów zapoznali się m.in.  
z aktualną sytuacją na rynku pracy w Powiecie Gnieźnieńskim oraz instrumentami walki  
z bezrobociem. Przedstawiony został wachlarz usług świadczonych w ramach poradnictwa 
zawodowego, a także poruszone zostały kwestie dotyczące możliwości uzyskania przez pracodawcę 
dofinansowania stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, przyjęcia osoby bezrobotnej na 
przygotowanie zawodowe lub staż oraz zasady uzyskania dotacji przez osobę bezrobotną na podjęcie 
działalności gospodarczej. Po odbyciu spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy, stażyści z miasta 
Browary i Rejonu Humańskiego odwiedzili również wybrane organizacje, które także podejmują 
działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu. 
Dzięki wizycie w Młodzieżowym Centrum Kariery w Gnieźnie, goście z Ukrainy mieli okazję poznać 
instytucję będącą elementem systemu informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Natomiast 
poprzez spotkanie w Klubie Pracy w Kłecku poznali działania skierowane do osób zagrożonych 
bezrobociem i bezrobotnych, realizowane na najniższym szczeblu polskiego samorządu.  
 Dopełnieniem spotkań w instytucjach świadczących usługi dla bezrobotnych i poszukujących 
pracy, był udział ukraińskiej delegacji w odbywających się w dniu 21 kwietnia, w auli I Liceum 
Ogólnokształcącego w Gnieźnie, Powiatowych Targach Pracy. W piątej edycji przedsięwzięcia, które 
jest okazją do bezpośredniego spotkania potencjalnych pracowników z pracodawcami, swoją ofertę 
prezentowało 67 różnorodnych firm i instytucji, a prezentacjom towarzyszyło szkolenie dla osób 
chcących rozpocząć działalność gospodarczą. 
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 W celu zaprezentowania działań mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy 
podejmowanych przez lokalne samorządy, uczestnicy stażu spotkali się we wtorek, 20 kwietnia, w 
siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, z przedstawicielami Powiatu. Wówczas to, 
reprezentantom administracji samorządowej miasta Browary i Rejonu Humańskiego zostały 
przedstawione zagadnienia z zakresu promocji gospodarczej powiatu. Omówiono kwestie dotyczące 
zarówno promocji lokalnej przedsiębiorczości, w tym ideę i cele konkursu adresowanego do firm z 
terenu powiatu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”, jak i promocji oraz obsługi 
inwestycji. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju 
Gospodarczego, z którą Starostwo Powiatowe współrealizuje, w ramach działań ukierunkowanych na 
przyciągnięcie inwestorów krajowych i zagranicznych, zadanie pn. „Powiatowe Centrum Obsługi 
Inwestora”. Ukraińscy urzędnicy spotkali się także z władzami Gminy Czerniejewo i Gminy Łubowo, 
które stanowią wzorzec prężnie rozwijających się jednostek. Podczas spotkań zaprezentowane 
zostały działania podejmowane w przeszłości, aktualnie realizowane oraz planowane, mające na celu 
rozwój społeczno – gospodarczy gmin. W toku rozmów poruszone zostały m.in. kwestie dotyczące 
finansowania zadań, w tym: sposoby pozyskiwania środków pozabudżetowych, zarówno krajowych 
jak i unijnych. Ukraińskim urzędnikom zostały również zaprezentowane lokalne instytucje wspierające 
przedsiębiorczość. Delegacja zapoznała się z celem funkcjonowania i zakresem działalności: Cechu 
Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej oraz 
Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Poza tym, przedstawiciele partnerskich 
samorządów, odwiedzając Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie i funkcjonujące przy 
nim Centrum Kształcenia Praktycznego, przybliżyli sobie systemem szkolnictwa zawodowego  
i przygotowania zawodowego w Powiecie Gnieźnieńskim. Natomiast poprzez wizytę w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie, zapoznali się z praktycznymi elementami kształcenia 
przyszłych inżynierów oraz inicjatywami podejmowanymi przez Akademickie Biuro Karier w celu 
ułatwienia studentowi i absolwentowi uczelni wejścia na rynek pracy. 
 Częścią teoretyczno – praktycznego stażu dziesięcioosobowej delegacji były również 
spotkania z przedsiębiorcami z terenu powiatu. Ukraińscy urzędnicy gościli w firmach, które korzystają 
z oferty Powiatowego Urzędu Pracy oraz w firmach nagrodzonych w powiatowym konkursie 
promującym firmy sektora MSP: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”. W trakcie 
swojego pobytu zwiedzili i zapoznali się z działalnością pięciu przedsiębiorstw, którymi były: 

� Firma Usługowo – Produkcyjna ELPOS specjalizująca się w zakresie realizacji: reklamy  
i informacji wizualnej, identyfikacji firm i instytucji, robót elektrycznych  
i montażowych, zabudowy z wykorzystaniem aluminium i tworzyw sztucznych, a także 
zajmująca się sprzedażą płyt z tworzyw sztucznych oraz folii samoprzylepnych dla reklamy, 
przemysłu i budownictwa, a także klientów indywidualnych, 

� Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych Energo – Tech, będący dwukrotnym laureatem 
konkursu: „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”, którego oferta obejmuje 
wykonawstwo: robót energetycznych, linii kablowych i napowietrznych SN i NN, stacji 
transformatorowych, oświetlenia ulicznego, oświetlenia placów i ulic, zasilania stacji paliw, 

� Firma Asket, która prowadzi działalność w sektorze: „zielona energia”, i której zadania 
koncentrują się na pozyskiwaniu biomasy, produkcji brykietów ze słomy i siana, zrębków  
i drewna kominkowego, a także sprzedaży brykieciarek oraz urządzeń do rozdrabniania 
biomasy, 

� Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Tina”, zdobywca tytułu: "Orzeł Powiatu 
Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009" w kategorii: Mikroprzedsiębiorstwo, 
zajmujące się sprzedażą i produkcją mebli biurowych, a także realizujące nietypowe, według 
indywidualnych potrzeb klienta, projekty pomieszczeń kuchennych oraz socjalnych, 

� Konstruktor sp. z o.o., zdobywca tytułu: "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego  
dla Przedsiębiorczości 2007-2009" w kategorii: Małe przedsiębiorstwo, którego przedmiotem 
działania jest handel materiałami budowlanymi i artykułami wyposażenia wnętrz. 

 Mimo szeregu tematycznych spotkań o charakterze szkoleniowym, jakie odbyli 
przedstawiciele miasta Browary i Rejonu Humańskiego w Powiecie Gnieźnieńskim, nie zabrakło także 
akcentów turystyczno – kulturalnych. Ukraińscy urzędnicy zwiedzili Katedrę Gnieźnieńską, Pałac w 
Czerniejecie, a także uczestniczyli w Nocy Uniwersytetu odbywającej się 22 kwietnia w Kolegium 
Europejskim w Gnieźnie. 
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2. Panel II dt. o światy 
 W dniach od 26 do 30 kwietnia 2010 roku, w Powiecie Gnieźnieńskim przebywało dziesięciu 
przedstawicieli z Ukrainy – partnerskich samorządów Powiatu Gnieźnieńskiego. Pięcioosobowe 
delegacje z miasta Browary i Rejonu Humańskiego uczestniczyły w wizycie studyjnej, odbywającej się 
w ramach projektu pn.: „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary  
i Rejonie Humańskim na Ukrainie”. 
 W trakcie pięciodniowej wizyty, ukraińscy urzędnicy zapoznali się z funkcjonowaniem szkół i 
placówek oświatowych na terenie Powiatu. Goście odwiedzili i zapoznali się ze sposobem organizacji 
procesu edukacji w szkołach specjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wyższych funkcjonujących na 
terenie Powiatu. 
 W pierwszym dniu pobytu goście uczestniczyli w konferencji, podczas której zaprezentowano 
schemat realizacji programu pracy z uczniem zdolnym w Powiecie, następnie podczas wizyty  
w I liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, przedstawiciele partnerskich 
samorządów zapoznali się m.in. z zakresem programu nauczania, ofertą edukacyjną dla młodzieży 
oraz dowiedzieli się o licznych programach wymiany młodzieży prowadzonych w szkołach 
ponadgimnazjalnych a zwłaszcza w I LO w Gnieźnie. 
 W drugim dniu pobytu, stażystom z Ukrainy przybliżono zakres działalności Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przedstawiono ukraińskim 
stażystom spektrum podejmowanych działań polegających na współpracy z organizacjami 
pozarządowymi (dofinansowanie działań kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe 
w Powiecie) i innymi instytucjami oraz osobami prywatnymi, które chcą realizować zadania w zakresie 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Stażyści gościli również w nowopowstałym Centrum 
Kultury „Scena to dziwna”. Poznali tam zasady funkcjonowania Centrum oraz dowiedzieli się  
o możliwościach finansowania i współfinansowania przedsięwzięć kulturalnych ze źródeł 
zewnętrznych.  Poza tym, przedstawiciele partnerskich samorządów odwiedzili nowopowstałe obiekty 
sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, gościom z Ukrainy przedstawiono najciekawsze 
przedsięwzięcia sportowe realizowane na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. 
 W czwartek zapoznali się z funkcjonowaniem specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 
gościli wraz z przedstawicielami Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym w Kłecku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie oraz  
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie. Podczas tej części warsztatów wymieniano 
doświadczenia w sferze nauczania specjalnego i wychowania. 
 Ostatni, piąty dzień wizyty studyjnej przeznaczono na zapoznanie się z uczelniami Wyższymi 
funkcjonującymi na terenie Powiatu. Stażyści odwiedzili Prymasowskie Wyższe Seminarium 
Duchowne w Gnieźnie, Państwową Wyższa Szkołę Zawodową w Gnieźnie oraz Kolegium Europejskie 
w Gnieźnie. 
 Dodatkowo na życzenie gości zorganizowano wizytę w Zespole Państwowych Szkół 
Muzycznych w Gnieźnie. 
 
 
3. Panel III dt. bezpiecze ństwa publicznego 
W dniach od 11 do 15 maja 2010 roku, w Powiecie Gnieźnieńskim przebywało dziesięciu 
przedstawicieli z Ukrainy – partnerskich samorządów Powiatu Gnieźnieńskiego. Pięcioosobowe 
delegacje z miasta Browary i Rejonu Humańskiego uczestniczyły w wizycie studyjnej przebiegającej 
pod hasłem: „Bezpieczeństwo publiczne”, odbywającej się w ramach projektu pn.: „Wsparcie 
funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie”.  
Podczas pięciodniowego pobytu przedstawiciele strony ukraińskiej zapoznali się ze strukturą 
organizacyjną oraz zasadami funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
Policji, Straży Pożarnej oraz innych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym.  
W pierwszym dniu pobytu goście zapoznali się z funkcjonowaniem Wydziału Spraw Obywatelskich, 
obejrzeli prezentacje multimedialną dotyczącą działania Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego oraz mieli okazję zobaczyć jak wygląda przekazywanie informacji drogą 
radiotelefoniczną z gminami Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Poznaniu. 
W drugim dniu goście uczestniczyli w pokazie służb ratowniczych, ćwiczących procedury 
postępowania przy ataku terrorystycznym, w wyniku którego, wystąpił także pożar i były osoby 
poszkodowane. Delegacja ukraińska miała możliwość zobaczenia jak funkcjonuje państwowa straż 
pożarna, zaprezentowano stanowisko kierowania znajdujące się w Komendzie Powiatowej 
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Państwowej Straży Pożarnej. Tego samego dnia delegaci zostali zaproszeni do Centrum Kultury 
„Scena To Dziwna” na pokaz filmu pt. „Soviet Story”, dotyczącego zbrodni stalinowskich. 
Trzeciego dnia wizyty stażyści z Ukrainy zostali zaproszeni do Komendy Powiatowej Policji  
w Gnieźnie, obserwowali pracę dyżurnych policji, którzy przyjmują zgłoszenia, mieli okazję zobaczyć 
jak działa gnieźnieński system monitoringu oraz odwiedzili „Niebieski pokój”, który służy do 
przesłuchiwania dzieci i młodzieży. 
Kolejnym etapem było zapoznanie się z działaniem służby więziennej w Powiecie Gnieźnieńskim. 
Goście udali się do Zakładu Karnego w Gębarzewie, gdzie dyrektor placówki zapoznał ich  
z funkcjonowaniem i przepisami obowiązującymi na terenie Zakładu. W godzinach popołudniowych 
wraz z przewodnikiem zwiedzili najpiękniejsze miejsca znajdujące się na terenie miasta Gniezna. 
Kolejnego dnia tj. w piątek w Parku Miejskim imienia gen. Wł. Andersa odbył się pokaz udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej realizowany przez Polski Czerwony Krzyż oddział Gniezno, 
któremu przyglądali się uczestnicy delegacji. 
Tego samego dnia w godzinach popołudniowych goście z Ukrainy zapoznali się z działalnością 
Pogotowia Ratunkowego w Gnieźnie. 
Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego szczegółowo omówił kierownik 
Pogotowia Ratunkowego Maciej Szymańczyk. 
Ostatniego dnia pobytu 15 maja koncelebrowana była uroczysta msza święta, po której nastąpił 
przemarsz do Parku Miejskiego z udziałem pocztów sztandarowych, orkiestry oraz kompanii 
reprezentacyjnej policji. Celem było odsłonięcie i poświęcenie obelisku i tablicy pamiątkowej ku czci 
policjantów zamordowanych w 1940 r. Twerze. W składaniu kwiatów uczestniczyli również goście  
z Ukrainy. 
 
4. Panel IV dt. ochrony środowiska 
 W dniach 17 - 21 maja w ramach projektu „Wsparcie funkcjonowania administracji 
samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie” w Powiecie Gnieźnieńskim 
przebywała kolejna delegacja z Ukrainy. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych Miasta Brovary i Rejonu Humańskiego: zastępca mera miasta Brovary, dyrektor ds. 
mieszkaniowych i usług gminnych, dyrektor gminnego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, dyrektor 
terenów produkcyjnych zielonej gospodarki, szef brovarskiego wydziału w ministerstwie rolnictwa, 
naczelnik działu gospodarki leśnej, naczelnik zarządu ekonomiki w administracji, główny specjalista 
działu rozwoju infrastruktury oraz gospodarki mieszkaniowej, kierownik placówki prasowej aparatu 
administracyjnego, przewodniczący wsi. Tematem przewodnim trwającego 5 dni panelu była ochrona 
środowiska.  
 Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z kwestiami ochrony środowiska ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na: 

· tematykę odnawialnych źródeł energii, 
· wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku, 
· czynniki produkcji w gospodarce rolnej, 
· infrastrukturę techniczną i jej wpływ na środowisko, 
· formy ochrony przyrody na terenie powiatu gnieźnieńskiego. 

 W trakcie całej wizyty delegacji towarzyszył oraz opiekował się i realizował program Wydział 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 
 W pierwszym dniu pobytu ukraińscy goście spotkali się z władzami Powiatu Gnieźnieńskiego. 
W sali konferencyjnej nastąpiło uroczyste powitanie, przedstawienie uczestników spotkania, 
szczegółowe omówienie celu i zasad projektu oraz harmonogramu wizyty. Uczestnicy projektu 
zapoznali się także z zadaniami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Tego dnia 
delegacja odwiedziła Nadleśnictwo Gniezno, gdzie omówiono funkcjonowanie i strukturę 
organizacyjną nadleśnictwa, zapoznano się z zasadami funkcjonowania ekosystemu leśnego oraz 
uzyskano informację na temat prac leśnych, zawodu leśnika i gospodarki leśnej. Goście z Ukrainy 
mieli również okazje zwiedzić Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Rekreacji „Poligon”. 
Poniedziałkowy program obejmował również wizytę w zakładzie Paroc, gdzie przedstawiono linię 
produkcyjną wełny mineralnej służącą do izolacji i termomodernizacji obiektów użyteczności 
publicznej. 
 W dniu 18 maja delegacja przebywała w Poznaniu. Pierwszym elementem programu był 
Punkt Gromadzenia Odpadów – Gratowisko. Tam przedstawiono sposoby gromadzenia i 
postępowania z odpadami problemowymi, czyli takimi, które ze względu na wielkość lub szkodliwość 
nie mogą trafić na zwykłe składowisko. Następnie goście udali się do Zakładu Gospodarowania 
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Odpadami w Suchym Lesie, gdzie mieści się składowisko odpadów komunalnych. Dla delegacji 
przygotowano ścieżkę edukacyjną, dzięki której mogli zwiedzić składowisko i uzyskać informacje 
dotyczące unieszkodliwiania odpadów i wytwarzania z nich energii. Przedstawiciele władz 
samorządowych z Ukrainy zobaczyli także laboratorium energii odnawialnej – autonomiczny system 
zasilania, wykorzystujący energię słoneczną i wiatrową. Uczestnicy projektu mogli zwiedzić stoiska i 
zapoznać się z tematyką energii odnawialnej na targach Green Power – Zielona Energia od A do Z. 
Tego samego dnia, po południu stażyści z Ukrainy zwiedzili Stary Rynek w Poznaniu oraz wzięli udział 
w wernisażu wystawy ukraińskich plakatów ekologicznych, która została zorganizowana na terenie 
Targów Poznańskich. 
 W kolejnym dniu delegacja zapoznała się z funkcjonowaniem kotłowni na biomasę i 
oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem korzyści wynikających dla środowiska w Łabiszynku. W tym 
samym czasie osoby chętne mogły udać się do Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 
na pokaz sprzętu pożarniczego. Po południu goście zwiedzili Muzeum Przyrodniczo - Łowieckie w 
Uzarzewie – przedstawiające powrót do korzeni łowiectwa, starodawnych technik myśliwskich i 
ekspozycję zwierząt. 
 Pod wieczór delegacja udała się na spacer po Gnieźnie ukazujący bogactwo historyczne 
miasta. Program czwartkowy obejmował wizytę w Grupie producentów rolnych „Chrobry” w Kłecku 
oraz gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją mleka i hodowlą bydła mięsnego, gdzie 
uczestnicy zapoznali się problematyką funkcjonowania grup producenckich. Następnym punktem 
programu była wizyta w Gminie Łubowo. Wójt przybliżył gościom gospodarcze znaczenie gminy oraz 
osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska (gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, 
ochrona powietrza). Delegacja miała możliwość zapoznania się z działalnością Lokalnej Grupy 
Działania (LGD) Stowarzyszenia Światowid jako nowatorską formą współpracy lokalnej społeczności, 
wspierającą działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi oraz promującą produkty rolne. 
Następnie ukraińscy przedstawiciele władz samorządowych udali się do gospodarstwa 
agroturystycznego i ekologicznego Państwa Bruździńskich, gdzie wzięli udział w lekcji przyrody i 
zapoznali się z zasadami funkcjonowania zgodnie z naturą oraz poznali walory naturalnej żywności. 
Dzień podsumowano w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, gdzie przedstawiono rekonstrukcję 
polskiej wsi, tradycyjne budownictwo chłopskie otulone malowniczą scenerią parku. 
 W piątek goście odwiedzili Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. Temat wizyty 
dotyczył zcentralizowanego wytwarzania energii cieplnej, jako sposobu na ochronę środowiska 
naturalnego. W sposób szczegółowy przedstawiono wymogi z zakresu ochrony środowiska stawiane 
zcentralizowanym źródłom wytwarzania energii cieplnej, możliwości w zakresie wykorzystania energii 
odnawialnej i kogeneracji oraz sposoby na zmniejszenie tzw. niskiej emisji w centrach miast. Po 
prelekcji delegacja udała się do Ciepłowni C13. Samorządowcy byli również w Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie. W Sanepidzie poruszono zagadnienia ochrony środowiska 
w świetle badań i czynności kontrolnych. 
 Na zakończenie, w Starostwie Powiatowym w obecności władz powiatu dokonano 
podsumowania wizyty studyjnej. Wypowiedzi i opinie uczestników świadczyły o ich zadowoleniu z 
realizacji projektu. Wspólnie podziękowano za możliwość wymiany polsko-ukraińskich doświadczeń. 
Program wizyty uzyskał pozytywną opinię wszystkich uczestników, którzy zwrócili szczególną uwagę 
na różnorodność tematyki, co potwierdziło, że współpraca zagraniczna daje możliwość rozwoju 
społeczno – gospodarczego, wzmacnia pozycję oraz kształtuje dobry wizerunek regionu. 
 
 
 
5. Panel V dt. pomocy społecznej 
 W dniach 21-25 czerwca 2010 roku Powiat Gnieźnieński gościł piątą już, 10-osobową 
delegację stażystów z miasta Browary i Rejonu Humańskiego, zainteresowaną funkcjonowaniem 
systemu pomocy społecznej w Polsce. 
 Wizyta stażowa miała na celu przedstawienie rozwiązań systemowych, pokazanie form pracy  
z osobami niepełnosprawnymi, opieki nad dziećmi, których rodzice są nieporadni życiowo, pomocy 
rodzinom w kryzysie, a także przedstawienie w zarysie obowiązujących przepisów prawnych.  
W pierwszym dniu wizyty stażyści spotkali się z Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego, dyrektorem  
i wicedyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - jednostki realizującej zadania pomocy 
społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim. Dyrektor Elżbieta Pilarczyk nakreśliła zadania, jakie powiat 
realizuje w obszarze pomocy społecznej, traktowanej jako wsparcie osób i rodzin w ich wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach 
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odpowiadających godności człowieka. Tego dnia goście odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Kłecku. Ideą placówki jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy 
zdobywania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, a także 
ćwiczenie sprawności umożliwiających udział w szkoleniach zawodowych, podjęcie pracy. 
 Po południu delegacja wizytowała w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie, w którym 
mieszkają osoby starsze wymagające całodobowej opieki. Dyrektor placówki Jan Budzyński 
oprowadził grupę po obiekcie, opowiedział o pracy na rzecz mieszkańców, opiece medycznej, 
rehabilitacji, organizacji czasu wolnego. Tego dnia mieszkańcy uczestniczyli w biesiadzie 
zorganizowanej w ogrodzie na zapleczu placówki. Delegacja została zaproszona do wspólnej zabawy 
przy ognisku i pieczeniu kiełbasy. 
 Drugiego dnia goście z Ukrainy odwiedzili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Gnieźnie. 
Tu umieszcza się dzieci wymagające całodobowej opieki z powodu ograniczenia lub pozbawienia 
władzy ich rodzicom. Dyrektor Miłosz Dziurleja opowiedział o organizacji życia w placówce, pokazał 
sypialnie dzieci, świetlice i jadalnie. Przedstawił jak pracuje się z dziećmi, by nauczyć je umiejętności 
życiowych np. radzenia sobie w sklepie, na wycieczkach, samodzielnego przygotowania posiłku. 
Swoją wypowiedź poparł pokazem multimedialnym. Na spotkaniu mocno zostało zaakcentowane, że 
pobyt dziecka w placówce jest traktowany jako tymczasowy i cały czas prowadzona jest praca z 
rodziną, pedagogiem, psychologiem i pracownikiem socjalnym, by umożliwić powrót dziecka do domu 
rodzinnego. Jeśli to nie jest możliwe - dzieci umieszcza się w rodzinach zastępczych. 
 Trzeciego dnia delegacja udała się do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z 
Zaburzeniami i Chorych Psychicznie, prowadzonym przez gminę Trzemeszno. Stażyści zapoznali się 
z pracą placówki pobytu dziennego, gdzie prowadzona jest terapia wspomagająca umiejętności 
życiowe. Kierownik Ośrodka Elżbieta Przybylska opowiedziała z jakimi schorzeniami zmagają się 
uczestnicy, jak prowadzona jest praca w poszczególnych pracowniach, by osiągnąć jak najlepsze 
efekty rehabilitacyjne. Budynek, w którym znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy jest 
zabytkowy – tu można było zobaczyć jak obiekt został wykorzystany i dostosowany do działalności 
społecznej. 
 Na pożegnanie mieszkańcy Domu zatańczyli dla gości z Ukrainy poloneza. Tego samego dnia 
delegacja złożyła wizytę w Trzemeszeńskim Zespole Placówek Wsparcia Rodziny ”Droga do domu”. 
W placówce są dwie jednostki - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i placówka opiekuńczo-
wychowawcza. Ośrodek Interwencji Kryzysowej wspomaga rodziny w kryzysie. Jest tu 10 miejsc 
noclegowych dla osób, które doświadczyły np. przemocy w rodzinie. Osoby te, wspomagane przez 
psychologa, pracownika socjalnego, po rozwiązaniu swoich problemów wracają do środowiska. 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza opiekuje się trzydziestką dzieci (w większości nastolatków)  
i działa podobnie jak wcześniej wizytowana placówka w Gnieźnie. Stażyści, na podstawie analizy 
drogi życiowej wybranych podopiecznych mogli poznać pracę psychologa, pedagoga na rzecz 
powrotu dzieci do domu rodzinnego. Goście zostali zaproszeni również na spotkanie społeczności 
placówki. Jest to jedna z form wychowawczych, gdzie młodzież i wychowawcy omawiają sprawy 
grupy. Tego dnia, ponieważ kończył się rok szkolny, wychowankowie zostali nagrodzeni za różną 
aktywność, najlepsze oceny, pracowitość, koleżeńskość. Wręczenie nagród wychowawcy poprzedzili 
wierszykami i zgadywankami o każdym podopiecznym, co wywołało dużo radości. 
 Czwarty dzień wizyty został poświęcony na poznanie dwóch placówek – Domów Pomocy 
Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie, sprawujących opiekę 
całodobowo. Stażyści zapoznali się z funkcjonowaniem placówek, standardami, jakie muszą spełniać 
w opiece, jak prowadzona jest edukacja i terapia. 
 Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie usytuowany jest w nowym budynku, od początku 
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tu mieszkańcy wraz z terapeutami zaprosili 
gości z Ukrainy na występ taneczny osób na wózkach. Dom Pomocy Społecznej w Łopiennie zajmuje 
budynek podpałacowy, gdzie dostosowano pomieszczenia do potrzeb placówki. Tu pokazano jak 
dorosłe wychowanki mogą samodzielnie funkcjonować. 
 Wizyta w Centrum Aktywności Społecznej LARGO, funkcjonującym przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, pozwoliła zapoznać się stażystom z szeroko rozwiniętą pracą na rzecz 
osób niepełnosprawnych, rodzin, organizacji pozarządowych. Tu można zgłosić się na konsultacje 
psychologiczne, pedagogiczne, psychiatryczne, z doradcą zawodowym. Realizowane są projekty m.in. 
biuro wystaw artystycznych, zajęcia plastyczne, fotograficzne, pracownia ruchu i tańca, prowadzenie 
terapii poprzez muzykę. 
 Ostatniego dnia przedstawiciele Powiatu Gnieźnieńskiego oraz goście z Ukrainy spotkali się  
w ogrodzie u stóp Katedry, by omówić zasady tworzenia i funkcjonowania rodzin zastępczych. Była to 
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też okazja na wymianę spostrzeżeń i doświadczeń dotyczących pomocy społecznej. Przy pięknej 
słonecznej pogodzie przyszedł czas na podsumowanie wizyty. Tego dnia goście odwiedzili Centrum 
Kultury „Scena to Dziwna”, gdzie trwał Festiwal Wyobraźni. Był to przykład współpracy różnych 
środowisk artystycznych (plastyka, taniec muzyka), gdzie aktywny udział biorą osoby 
niepełnosprawne. Mimo wielu wizyt w placówkach pomocy społecznej stażyści mieli okazję zwiedzić 
Katedrę, centrum Gniezna, Wieżę Widokową w Dusznie (jako najwyższy punkt Powiatu 
Gnieźnieńskiego) i zachwycić się makami i modrakami w zbożu. 
 Podsumowując wizytę 10-ciu stażystów biorących udział w panelu „Pomoc społeczna” strona 
polska ma nadzieję, że udało jej się pokazać, iż pracując z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi 
pozbawionymi opieki rodziców, rodzinami w kryzysie zawsze trzeba mieć nadzieję na polepszenie ich 
sytuacji, rozwój osobisty i dostrzeżenie w każdym dużego pozytywnego potencjału. 
 
 
 
6. Panel VI dt. profilaktyki zdrowotnej 
 Ostatni panel odbył się w dniach od 5 do 8 lipca 2010 roku. W Powiecie Gnieźnieńskim 
przebywało dziewięciu przedstawicieli z Ukrainy – partnerskich samorządów Powiatu 
Gnieźnieńskiego. Pięcioosobowa delegacja z miasta Browary i czteroosobowa delegacja z Rejonu 
Humańskiego uczestniczyły w wizycie studyjnej przebiegającej pod hasłem: „profilaktyka zdrowotna”, 
odbywającej się w ramach projektu pn.: „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w 
mieście Browaryi Rejonie Humańskim na Ukrainie”. W trakcie czterodniowej wizyty ukraińscy 
urzędnicy zapoznali się z funkcjonowaniem laboratoriów analitycznych, przychodni zdrowia i szpitali 
działających na terenie Powiatu. Goście odwiedzili te ośrodki i poznali sposoby ich organizacji, 
działania i wypracowane standardy. Przybliżone zostały także działania tych jednostek zmierzające do 
dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej. W czasie panelu delegacja z Ukrainy mogła także 
spotkać się i wymienić poglądy z osobami reprezentującymi organizacje pozarządowe, których 
działania obejmują ochronę zdrowia ludności Powiatu Gnieźnieńskiego. 
 W pierwszym dniu pobytu gościom przybliżono zakres działalności Wydziału Ochrony Zdrowia  
w sferze profilaktyki zdrowotnej i spektrum podejmowanych działań polegających na współpracy  
z organizacjami pozarządowymi (dofinansowanie działań z zakresu ochrony zdrowia realizowanych 
przez organizacje pozarządowe w Powiecie). Delegacja z Ukrainy zapoznała się także z ideą  
i działaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Następnie goście 
obejrzeli prezentacje nt. „Profilaktyka zdrowotna na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” oraz 
„Przychodnie na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”. Tego dnia Państwo: Dariusz Jankowski, Aldona 
Nowak, Wiesława Patyk i Wojciech Łącki przedstawili działania podejmowane na terenie Powiatu  
w zakresie mammografii, cytologii, profilaktyki alkoholowej, szczepień ochronnych przeciwko grypie 
oraz profilaktyki chorób HIV i AIDS młodzieży. W poniedziałek miało miejsce także spotkanie z posłem 
Pawłem Arndtem oraz senatorem Piotrem Gruszczyńskim. Tego dnia goście z Ukrainy mieli 
możliwość wymienić doświadczenia w zakresie profilaktyki nowotworowej z Gnieźnieńskim 
Stowarzyszeniem Amazonek. 
 W drugim dniu pobytu zorganizowane zostało spotkanie z Wicestarostą Gnieźnieńskim 
Dariuszem Pilakiem oraz z Etatowym Członkiem Zarządu Wojciechem Krawczykiem. Następnie 
delegacja mogła zwiedzić Laboratorium Analiz Lekarskich „Sanitas”, zaprezentowano posiadany 
sprzęt, omówiono rodzaje przeprowadzanych badań, funkcjonowanie laboratorium i sposoby jego 
finansowania. 
 Trzeciego dnia przedstawiciele partnerskich samorządów odwiedzili Zakład Opiekuńczo – 
Leczniczy w Gnieźnie poznali sposoby jego finansowania, funkcjonowanie, bazę lokalową, posiadany 
sprzęt, organizację pracy – Zakład prezentował dyr. Zenon Jóźwiak. Następnie Gościom 
przedstawiony został temat profilaktyki alkoholowej i leczenia uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie. Po wizytacji „Dziekanki” przyszedł czas na 
prezentację VITA Medicus Centrum Medycznego Poradni rodzinnej i specjalistycznej w Witkowie, 
gdzie nasi Goście mogli poznać zasady działania prywatnych przychodni w Polsce. W przychodni 
zaprezentowano gabinety medyczne, posiadany sprzęt i zaplecze sanitarno – administracyjne oraz 
laboratorium. Przedstawiono także program szczepień przeciw grypie, sposoby leczenia chorób 
układu krążenia, przeprowadzanie badań cytologicznych – działalność przychodni omówił  
p. Waldemar Webner. Tego samego dnia delegaci uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem PCK 
– p. Jaromirem Dzielem, który przedstawił programy zdrowotne pn. „Profilaktyka zdrowego trybu 
życia” oraz „Organizowanie i propagowanie honorowego krwiodawstwa”. Następnie p. Barbara 
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Bultrowicz zaprezentowała temat „Choroby zawodowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”. 
Ostatniego dnia wizyty goście odwiedzili Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, po jednostce 
oprowadzał dyr. Włodzimierz Pilarczyk. Stażyści mieli możliwość wejść na poszczególne oddziały 
szpitala, poznać zasady ich funkcjonowania i posiadany sprzęt. Na zakończenie panelu przedstawiono 
NZOZ Trzemeszeńską Rodzinno-Specjalistyczną Przychodnię Lekarską „Luxmed”  
i zapoznano urzędników ukraińskich z zasadami funkcjonowania przychodni, oraz przedstawiono 
kwestię przeprowadzanych badań cytologicznych i szczepień ochronnych przeciw grypie. 
 
 
7. Podsumowanie projektu na Ukrainie – konferencje w Browarach i w Humaniu 
 Podsumowanie projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście 
Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie” odbyło się właśnie na Ukrainie, gdzie zorganizowane 
zostały dwie konferencje: w dniu 17 października 2010r. w Browarach oraz w dniu 21 października  
w Humaniu. 
 Podczas konferencji w Browarach zostały omówione trzy panele: I dt. gospodarki, III dt. 
bezpieczeństwa publicznego oraz V dt. pomocy społecznej. Z kolei podczas konferencji w Humaniu 
została omówiona tematyka pozostałych trzech paneli, tj.: II dt. oświaty, IV dt. ochrony środowiska 
oraz VI dt. profilaktyki zdrowotnej. Prezentacja każdego panelu była poprzedzona filmem 
przygotowanym przez stronę polską dla każdego panelu z osobna. Następnie uczestnicy zarówno  
z Browar, jak i z rejonu Humańskiego przedstawiali przygotowane przez siebie prezentacje dotyczące 
każdej tematyki z osobna. Po prezentacjach następowała dyskusja na temat osobistych przeżyć 
stażystów mających związek z uczestnictwem w projekcie, zwrócenia uwagi na podobieństwa  
i różnice dzielące rozwiązania systemowe w danym kraju oraz analiza możliwych płaszczyzn 
współpracy, również w kontekście udziału w kolejnych projektach finansowanych czy to ze środków 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy funduszy unijnych. Podczas obu konferencji rozmawiano m.in. 
o dziedzinach, które można byłoby analizować w sposób bardziej szczegółowy. Wśród tych 
zasługujących na uwagę były m.in. wymiana doświadczeń w zakresie pracy nad osobami 
niepełnosprawnymi intelektualnie, wsparcie organizacyjne dotyczące nauki języka polskiego  
w zainteresowanych szkołach, wymiana doświadczeń pomiędzy służbami mundurowymi w zakresie 
przygotowania przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej EURO 2012. Ponadto strona ukraińska 
wyraziła zainteresowanie pozyskaniem doświadczeń na temat sposobu przygotowywania projektów 
unijnych, ich realizacji i rozliczania. W sferze zainteresowań partnerów ukraińskich znalazła się 
również turystyka, jako dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, mogący wpływać na poprawę 
sytuacji ekonomiczno – gospodarczej na danym terenie.  
 Ważnym akcentem podczas konferencji w Humaniu było podpisanie przez Szefa Lokalnej 
Administracji Rejonu Humańskiego p. Anatolija Iwanowicza Petrenko umowy o współpracy z 
Powiatem Gnieźnieńskim. Tym samym Rejon Humański stał się oficjalnym partnerem zagranicznym 
Powiatu Gnieźnieńskiego.  
 Niewątpliwie wartością dodaną zrealizowanego projektu jest również i fakt wzajemnego 
poznania się przedstawicieli miasta Browary i Rejonu Humańskiego. Wymiana doświadczeń pomiędzy 
obydwoma samorządami ukraińskimi wydaje się – na podstawie obserwacji ze strony przedstawicieli 
delegacji polskiej – równie atrakcyjnym doświadczeniem dla samych zainteresowanych. Co ciekawe, 
zdecydowana większość stażystów z Browar po raz pierwszy miała okazję być w Humaniu i zwiedzać, 
znany w całej Ukrainie, Park Zofiówka. 

Reasumując, projekt realizowany przez Powiat Gnieźnieński pn. „Wsparcie funkcjonowania 
administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie” w znacznym 
stopniu przyczynił się do wzajemnego poznania przedstawicieli zaprzyjaźnionych jednostek 
samorządowych, a doświadczenia przekazane dzięki temu projektowi powinny zaprocentować  
w przyszłości kolejnymi równie interesującymi projektami. 
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