
UCHWAŁA NR XIII/78/2015 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 24 września 2015 r.  

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/292/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 

26 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Strategicznego Programu 

Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zm.), Rada Powiatu 

Gnieźnieńskiego uchwala co następuje: 

 

§1. 

Wprowadza się zmiany w uchwale nr XLIII/292/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Strategicznego 

Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 w brzmieniu 

obowiązującym na dzień podejmowania niniejszej uchwały poprzez aktualizację 

zapisów Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 

Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020: 

1. w rozdziale: Diagnoza stanu Powiatu Gnieźnieńskiego w 2013 roku, podrozdziale: 

Opieka medyczna, obejmującą zastąpienie dotychczasowej treści: „W Gnieźnie 

funkcjonuje  Samodzielny Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ale mieszkańcy 

powiatu gnieźnieńskiego mogą także korzystać z usług medycznych 

realizowanych przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

„Dziekanka” w Gnieźnie oraz Zespół Opiekuńczo - Leczniczy dla Dorosłych  

i Dzieci w Gnieźnie.” treścią: „W Gnieźnie funkcjonuje  Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej, ale mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego mogą także 

korzystać z usług medycznych realizowanych przez Wojewódzki Szpital dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie oraz Zakład Opiekuńczo 

- Leczniczy w Gnieźnie.” (str. 58), 

2. w rozdziale: Zestawienie projektów z WSPO na lata 2014-2020, obejmującą 

aktualizację tytułów i opisów projektów (str. 90-107), zgodnie z załącznikiem  

nr 1 do niniejszej uchwały, 

3. w rozdziale: Projekty Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego 

Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020, obejmującą aktualizację wybranych 

projektów w zakresie: numeracji, tytułu oraz zapisów dla wybranych pozycji  

w karcie projektu: wydział/jednostka prowadząca projekt, kierownik projektu, rok 

lub lata projektu, cel realizacji projektu, jakiej infrastruktury brakuje lub musi być 

odnowiona, jaki problem rozwiązuje realizacja projektu, stopień przygotowania 

inwestycji, wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu oraz zapisów odnoszących się 



do środków finansowych  na realizację projektu (str. 108-200), zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

4. obejmujących korektę błędów pisarskich. 

§2. 

Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-

2020 uwzględniający wszystkie zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik  

nr 3 do niniejszej uchwały. 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Dariusz Igliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIII/78/2015 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 24 września 2015 r. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały zostało podyktowane wejściem w życie uchwały  

nr IX/45/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku  

w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Gnieźnie. W związku z koniecznością aktualizacji dokumentu pod kątem 

dokonania zmian dotyczących wydziałów/jednostek prowadzących projekty i ich 

kierowników, przeanalizowano również pozostałe zapisy kart projektów i, przy 

współpracy z ich kierownikami, dokonano stosownych korekt.  

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały szczegółowo przedstawiono wszelkie zmiany 

wprowadzone w tabeli Zestawienie projektów z WSPO na lata 2014-2020.  

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały szczegółowo przedstawiono zmiany 

dotyczące sygnatury i tytułów projektów oraz dwóch pozycji z karty projektu: 

wydział/jednostka prowadzących projekt i kierownik projektu, a ze względu  

na objętość dokumentu jakim jest strategia - tylko wskazano inne pozycje, w ramach 

których dokonano uaktualnień. Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 są ze sobą spójne  

i mają swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 3 – zaktualizowanej wersji dokumentu 

pn. Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 

2014-2020.  

Dzięki wprowadzonym zmianom zapewnia się właściwą realizację projektów  

i sprawowanie nadzoru nad nimi. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały 

jest uzasadnione. 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/78/2015 
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

z dnia 24 września 2015 r. 
 
 

Zestawienie projektów z WSPO na lata 2014 – 2020 – lista zmian w tabeli (str. 
90-107) 
 

lp. 
numer 

projektu 
nazwa projektu wprowadzone zmiany 

1. I/1/a 

Gnieźnieńska 
motoryzacja 
rozpoznawana 
w Polsce 

brak zmian 

2. I/1/b 
Centrum Obsługi 
Inwestora 

brak zmian 

3. I/1/c 
Orzeł Powiatu 
Gnieźnieńskiego dla 
Przedsiębiorczości 

brak zmian 

4. I/1/d 
Promocja gospodarcza 
powiatu  

brak zmian 

5. I/1/e 
Wsparcie dla 
początkujących 
przedsiębiorców 

brak zmian 

6. I/1/f 

Wsparcie 
innowacyjnych 
projektów 
realizowanych przez 
przedsiębiorstwa MSP  

aktualizacja zapisów w pozycji: opis projektu - 
dotychczasową treść: „Celem projektu jest zachęcenie 
przedsiębiorstw MSP do innowacyjnych działań w branżach 
gospodarki uznanych w regionie za kluczowe, a także 
pośrednio do zachęcania innych firm do podobnych działań. 
Projekt będzie realizowany poprzez coroczny konkurs 
ogłoszony przez Zarząd Powiatu. Nagrodą w konkursie 
będzie udzielenie grantów finansowych  
w następujących kategoriach:  
1. przetwórstwo rolno-spożywcze - wyroby tradycyjne, 
regionalne, 
2. sektory kreatywne – edukacja, promocja, budowanie 
świadomości  
i postaw obywatelskich względem dziedzictwa regionalnego, 
3. nowoczesne technologie – wdrożenie 
krajowych/zagranicznych programów 
badawczych/rozwojowych.  
Zasady udziału MSP w konkursie zostaną doprecyzowane w 
regulaminie konkursu.  W konkursie będą mogły wziąć udział 
tylko i wyłącznie MSP  
z terenu powiatu. W roku 2014 zostaną opracowane zasady i 
procedury konkursowe. Projekt winien ruszyć w roku 2015.”,  
zastępuje się treścią: „Celem projektu jest zachęcenie 
przedsiębiorstw MSP do innowacyjnych działań  w branżach 
gospodarki uznanych w regionie za kluczowe, a także 
pośrednio do zachęcania innych firm do podobnych działań. 
Projekt będzie realizowany poprzez konkurs ogłoszony przez 
Zarząd Powiatu. Nagrodą w konkursie będzie udzielenie 
grantów finansowych w następujących kategoriach:  
1. przetwórstwo rolno-spożywcze - wyroby tradycyjne, 
regionalne, 
2. sektory kreatywne – edukacja, promocja, budowanie 
świadomości  
i postaw obywatelskich względem dziedzictwa regionalnego, 
3. nowoczesne technologie – wdrożenie 



krajowych/zagranicznych programów 
badawczych/rozwojowych.  
Zasady udziału MSP w konkursie zostaną doprecyzowane w 
regulaminie konkursu.  W konkursie będą mogły wziąć udział 
tylko i wyłącznie MSP  
z terenu powiatu.” 

7. I/1/g 

Wsparcie rozwoju 
stref gospodarczych 
oraz utworzenia 
podstrefy Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej 
w powiecie 
gnieźnieńskim 

brak zmian 

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

brak zmian 

9. I/1/i 
Współpraca 
z pracodawcami  

aktualizacja zapisów w pozycji opis projektu: - 
dotychczasową treść:  
„W ramach projektu przewiduje się organizowanie i 
przeprowadzanie konferencji dla pracodawców, dzięki 
czemu będą oni mogli zapoznać się  
z wachlarzem usług urzędu oraz możliwościami korzystania 
ze środków finansowych Funduszu Pracy i Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dodatkowo na spotkania zapraszani 
będą przedstawiciele różnych urzędów, instytucji i 
organizacji o charakterze lokalnym i regionalnym (m. in. 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu) działające na 
rzecz wspierania przedsiębiorczości. Planuje się również 
organizację tzw. "Drzwi Otwartych" stanowiących okazję dla 
przedsiębiorców - pracodawców do skorzystania  
z pomocy pracowników urzędu w wolnym dniu od pracy. 
Poza tym,  
w ramach projektu udzielana będzie, przez zespół doradczy 
urzędu, pomoc pracownikom i pracodawcom w sytuacji 
planowanych zwolnień grupowych. Ponadto, zakłada się 
również bezpośrednie wizyty pośredników pracy oraz 
doradców zawodowych u pracodawców. Tego typu działania 
mają służyć nie tylko poznaniu jak największej ilości 
pracodawców z terenu powiatu gnieźnieńskiego czy zdobyciu 
informacji dotyczących rozwoju poszczególnych zakładów 
pracy, ale również pozyskaniu większej ilości ofert pracy.”,  
zastępuje się treścią: „W ramach projektu przewiduje się 
organizowanie  
i przeprowadzanie konferencji dla pracodawców i lokalnych 
partnerów rynku pracy, dzięki czemu będą oni mogli 
zapoznać się z wachlarzem usług urzędu oraz możliwościami 
korzystania ze środków finansowych Funduszu Pracy i 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo na 
spotkania zapraszani będą przedstawiciele różnych urzędów, 
instytucji i organizacji  
o charakterze lokalnym i regionalnym (m. in. 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu) działające na 
rzecz wspierania przedsiębiorczości. Ponadto, organizowane 
będą, przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie i Urząd Skarbowy w 
Gnieźnie, bezpłatne szkolenia dla osób, które rozpoczynają 
prowadzenie własnej firmy. Dzięki tym spotkaniom, osoby w 
nich uczestniczące będą mogły otrzymać praktyczne 
wsparcie z ww. instytucji. Planuje się również organizację 
tzw. "Drzwi Otwartych" stanowiących okazję dla 
przedsiębiorców - pracodawców do skorzystania z pomocy 



pracowników urzędu w wolnym dniu od pracy. Poza tym, w 
ramach projektu udzielana będzie, przez zespół doradczy 
urzędu, pomoc pracownikom i pracodawcom w sytuacji 
planowanych zwolnień grupowych. Ponadto, zakłada się 
również bezpośrednie wizyty pośredników pracy oraz 
doradców zawodowych  
u pracodawców. Tego typu działania mają służyć nie tylko 
poznaniu jak największej ilości pracodawców z terenu 
powiatu gnieźnieńskiego czy zdobyciu informacji 
dotyczących rozwoju poszczególnych zakładów pracy, ale 
również pozyskaniu większej ilości ofert pracy.” 

10. I/2/a 
Budowa i przebudowa 
dróg  

brak zmian 

11. I/2/b 

Przebudowa lub 
budowa obiektów 
mostowych, 
przepustów 

brak zmian 

12. I/3/a 

Doposażenie 
stanowisk 
egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia 
egzaminów 
zawodowych  

brak zmian 

13. I/3/b 
Wyższe kwalifikacje  
- lepszy start 

brak zmian 

14. I/3/c Edukacja młodzieży brak zmian 

15. I/3/d 
Przekwalifikowanie 
i ustawiczne 
kształcenie 

brak zmian 

16. I/3/e 
Kwalifikacje 
zawodowe 

brak zmian 

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

brak zmian 

18. I/5/a 
Intensyfikacja 
współpracy 
międzynarodowej 

brak zmian 

19. I/5/b 
Comenius - uczenie 
się przez całe życie 

brak zmian 

20. II/1/a 

Budowa i zakup 
nowoczesnej 
infrastruktury 
teleinformatycznej 
wspierającej 
funkcjonowanie 
administracji 
powiatowej 

aktualizacja zapisów w pozycji: opis projektu - 
dotychczasową treść:  
„Dla sprawnego zarządzania administracją powiatową 
konieczne jest uproszczenie pracy urzędnika, a tym samym 
skrócenie jego czasu  
w zakresie wykonywania podobnych czynności, 
automatyzacja działań urzędnika, a tym samym 
zmniejszenie ryzyka popełnienia przez niego błędu. 
Ponadto, w niedalekiej przyszłości jednostki samorządu 
terytorialnego będą musiały przekwalifikować sposób 
wydatkowania środków publicznych pod względem 
zadaniowym. Realizację budżetu zadaniowego winny 
wspierać m.in. nowoczesne technologie informatyczne. 
Aktualnie w urzędzie starostwa są wykorzystywane 
różnorodne szczątkowe oprogramowania, takie jak np. 
Nabór Elektroniczny, Wulkan, Sigma, Bestia, QNT. W celu 
stworzenia w przyszłości jednego zintegrowanego systemu 
informatycznego wspierającego zadania o charakterze 
zarządczo  
- finansowym w urzędzie jest wielce pożądane stworzenie 



zintegrowanego systemu informatycznego dla całego urzędu, 
a jeśli to możliwe również  
i dla jednostek podległych. W I etapie projektu  koniecznym 
jest opracowanie wnikliwego audytu informatycznego oraz 
przygotowanie koncepcji, dokumentacji technicznej pod 
realizację zadania w kolejnych latach. Realizacja 
niniejszego projektu będzie możliwa w pełnym wymiarze 
tylko i wyłącznie w efekcie pozyskania środków 
zewnętrznych / unijnych. Koniecznym jest również 
powołanie międzywydziałowego zespołu ds. realizacji 
niniejszego zadania, z główną rolą wydziału OP (w tym 
głównie informatycy urzędu).”, 
zastępuje się treścią: „Dla sprawnego zarządzania 
administracją powiatową konieczne jest uproszczenie pracy 
urzędnika, a tym samym skrócenie jego czasu w zakresie 
wykonywania podobnych czynności, automatyzacja działań 
urzędnika, a tym samym zmniejszenie ryzyka popełnienia 
przez niego błędu. Ponadto, w niedalekiej przyszłości 
jednostki samorządu terytorialnego będą musiały 
przekwalifikować sposób wydatkowania środków publicznych 
pod względem zadaniowym. Realizację budżetu 
zadaniowego winny wspierać m.in. nowoczesne technologie 
informatyczne. Aktualnie w urzędzie starostwa są 
wykorzystywane różnorodne szczątkowe oprogramowania, 
takie jak np. Nabór Elektroniczny, Wulkan, Sigma, Bestia, 
QNT. W celu stworzenia w przyszłości jednego 
zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego 
zadania o charakterze zarządczo - finansowym w urzędzie 
jest wielce pożądane stworzenie zintegrowanego systemu 
informatycznego dla całego urzędu, a jeśli to możliwe 
również i dla jednostek podległych.  
W I etapie projektu  koniecznym jest opracowanie 
wnikliwego audytu informatycznego oraz przygotowanie 
koncepcji, dokumentacji technicznej pod realizację zadania 
w kolejnych latach. Koniecznym jest również powołanie 
międzywydziałowego zespołu ds. realizacji niniejszego 
zadania. Celem zespołu będzie budowanie nowych i 
modernizacja istniejących systemów teleinformatycznych w 
taki sposób, aby były one ze sobą spójne  
i logicznie powiązane oraz zorientowane na potrzeby 
bezpośrednich użytkowników oraz interesantów Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie. Efekty prac zespołu winny być 
wdrażane, jako rozwiązania spójne  
z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa oraz Regionalnym 
Programem Operacyjnym dla Wielkopolski na lata 2014-2020 
w zakresie związanym  
z informatyzacją administracji samorządowej. Zakłada się 
ponadto, że na realizację niniejszego zadania zespół będzie 
zabiegał o środki z innych źródeł, poza budżetem powiatu.” 

21. II/1/b Inwestycja w kadry brak zmian 

22. II/1/c 

Inwestycja w kadry 
Starostwa 
Powiatowego 
w Gnieźnie 

zmiana tytułu projektu na: Podnoszenie i doskonalenie 
umiejętności zawodowych pracowników Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie 

23. II/1/d 

Funkcjonalny podział 
budynku Muzeum 
Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie 

aktualizacja tytułu projektu – dodanie: „oraz zakup 
pierwszego wyposażenia” 



- budowa biblioteki 
i czytelni w patio 
budynku 
współużytkowanego 
przez I LO i MPPP 
w Gnieźnie  

24. II/1/e 
Modernizacja 
obiektów należących 
do powiatu 

brak zmian 

25. II/2/a Bezpieczny Powiat 

ujęcie projektu w innym celu operacyjnym:  II/3 - 
Zrównoważony rozwój w zakresie bezpiecznych 
warunków życia, zdrowia, aktywności  
i wypoczynku mieszkańców, a nie jak dotychczas w celu 
operacyjnym: II/2 - Poprawa bezpieczeństwa i płynności 
ruchu na drogach publicznych – zmiana numeru projektu z: 
II/2/a na: II/3/r 

aktualizacja zapisów w pozycji: opis projektu - 
dotychczasową treść: 
„Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu, budowanie ich świadomości na temat 
możliwości wystąpienia różnego typu zagrożeń, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W ramach 
projektu będą realizowane zadania m.in. przez Komendę 
Powiatową Policji w Gnieźnie, Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej  w Gnieźnie, Wydział Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Wydział 
Komunikacji i Dróg oraz Wydział Ochrony Środowiska. 
Wszystkie realizowane zadania w ramach niniejszego 
projektu muszą być zgodne  
z aktualnie obowiązującym powiatowym programem 
zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i 
bezpieczeństwa obywateli  
pn. „Bezpieczny powiat”.”, 
zastępuje się treścią: „Celem projektu jest zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, budowanie ich 
świadomości na temat możliwości wystąpienia różnego typu 
zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży. W ramach projektu będą realizowane zadania 
m.in. przez Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie, 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  w 
Gnieźnie, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego, Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydział 
Ochrony Środowiska. Wszystkie realizowane zadania w 
ramach niniejszego projektu muszą być zgodne z aktualnie 
obowiązującym powiatowym programem zapobiegania 
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli pn. „Bezpieczny powiat”.” 

26. II/2/b 

Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 
(przebudowa 
skrzyżowań,  
sygnalizacja świetlna) 

brak zmian 

27. II/2/c 

Remonty dróg - 
poprzez wykonanie  
nakładek 
bitumicznych 

brak zmian 



28. II/3/a 
Likwidacja wyrobów 
zawierających azbest 

brak zmian 

29. II/3/b 
Zmniejszenie ryzyka 
powodziowego 

brak zmian 

30. II/3/c 
Centrum Aktywności 
Społecznej Largo 

brak zmian 

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

brak zmian 

32. II/3/e 

przemoc Pomoc MOC  
- przeciwdziałanie 
zjawisku przemocy 
w rodzinie (przemoc 
w rodzinie)  

brak zmian 

33. II/3/f Monitoring zagrożeń brak zmian 

34. II/3/g 

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

brak zmian 

35. II/3/h 
Innowacyjna służba 
zdrowia 

aktualizacja zapisów w pozycji: opis projektu - 
dotychczasową treść: „Celem projektu jest poprawa jakości 
usług medycznych świadczonych przez Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Gnieźnie. Jego realizacja będzie się opierała 
na działaniach dążących nie tylko do spełnienia warunków 
ustawowych, ale również wprowadzeniu rozwiązań 
innowacyjnych. W ramach projektu przewiduje się m. in. 
unowocześnienie (poprzez remonty i zakup sprzętu) poradni 
i oddziałów  (przy pozyskaniu funduszy norweskich) oraz 
dalszy rozwój pracowni hemodynamiki czy wdrożenie 
nowoczesnych narzędzi IT w zakresie obsługi pacjentów 
(elektroniczna dokumentacja pacjentów wraz z ich 
archiwizacją).”, 
zastępuje się treścią: „Celem projektu jest poprawa jakości 
usług medycznych świadczonych przez Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Gnieźnie. Jego realizacja będzie się opierała 
na działaniach dążących nie tylko do spełnienia warunków 
ustawowych, ale również wprowadzeniu rozwiązań 
innowacyjnych. W ramach projektu przewiduje się m. in. 
unowocześnienie (poprzez remonty i zakup sprzętu) poradni 
i oddziałów  (w tym m. in. przy wykorzystaniu środków 
zewnętrznych) oraz dalszy rozwój pracowni hemodynamiki 
czy wdrożenie nowoczesnych narzędzi IT w zakresie obsługi 
pacjentów (elektroniczna dokumentacja pacjentów wraz z 
ich archiwizacją).” 

36. II/3/i 

Organizacja imprez 
sportowych 
propagujących 
wybrane dyscypliny 
sportowe   

brak zmian 

37. II/3/j 
Stypendia i nagrody 
sportowe  

brak zmian 

38. II/3/k 
Wsparcie działalności 
klubów sportowych  

brak zmian 

39. II/3/l 
Pogłębianie 
świadomości 

brak zmian 



ekologicznej dzieci, 
młodzieży i dorosłych 

40. II/3/m 

Organizacja 
i propagowanie 
honorowego 
krwiodawstwa 

aktualizacja zapisów w pozycji: opis projektu - 
dotychczasową treść: „Założeniem projektu jest pozyskanie 
jak największej liczby osób, będących honorowymi 
krwiodawcami. Projekt ma na celu uświadomić mieszkańcom 
powiatu gnieźnieńskiego jak ważna jest krew dla ratowania 
życia drugiego człowieka oraz ukazać społeczeństwu jak 
ważni są krwiodawcy posiadający ujemny odczynnik Rh. 
Zadanie realizowane będzie w ramach otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego. Realizacja 
zadania polegać będzie między innymi na: organizowaniu 
akcji zbiorowego oddawania krwi w miejscowościach 
Powiatu Gnieźnieńskiego, organizacji obchodów Dni 
Honorowego Krwiodawstwa, inicjowaniu audycji radiowych  
nt. honorowego krwiodawstwa. Ponadto, kontynuowane 
będzie zadanie  pn. Błękitna krew. Powiat gnieźnieński dąży 
do upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa, 
świadomości posiadanej grupy krwi u uczniów oraz 
świadomości korelacji grup krwi i ich konsekwencji. 
Projektem objęte będą wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, 
dla których powiat gnieźnieński jest organem prowadzącym 
(łącznie 10 szkół). 
W związku z realizowanym projektem, każdy absolwent 
szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie gnieźnieńskim będzie 
miał możliwość poznania swojej grupy krwi oraz – jako 
honorowy krwiodawca  
– będzie mógł otrzymać wartościowy dokument 
identyfikacyjny  
– Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi (tzw. krewkarta). 
Wszyscy uczniowie będą świadomi znaczenia honorowego 
krwiodawstwa dla możliwości ratowania ludzkiego zdrowia i 
życia. Kierownikiem zadania będzie Dyrektor WIF.”, 
zastępuje się treścią: „Założeniem projektu jest pozyskanie 
jak największej liczby osób, będących honorowymi 
krwiodawcami. Projekt ma na celu uświadomić mieszkańcom 
powiatu gnieźnieńskiego jak ważna jest krew dla ratowania 
życia drugiego człowieka oraz ukazać społeczeństwu jak 
ważni są krwiodawcy posiadający ujemny odczynnik Rh. 
Zadanie realizowane będzie w ramach otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego. Realizacja 
zadania polegać będzie między innymi na: organizowaniu 
akcji zbiorowego oddawania krwi w miejscowościach 
Powiatu Gnieźnieńskiego, organizacji obchodów Dni 
Honorowego Krwiodawstwa, inicjowaniu audycji radiowych 
nt. honorowego krwiodawstwa. Ponadto, kontynuowane 
będzie zadanie  pn. Błękitna krew. Powiat gnieźnieński dąży 
do upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa, 
świadomości posiadanej grupy krwi u uczniów oraz 
świadomości korelacji grup krwi i ich konsekwencji. 
Projektem objęte będą wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, 
dla których powiat gnieźnieński jest organem prowadzącym 
(łącznie 10 szkół). 
W związku z realizowanym projektem, każdy absolwent 
szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie gnieźnieńskim będzie 
miał możliwość poznania swojej grupy krwi oraz – jako 
honorowy krwiodawca  
– będzie mógł otrzymać wartościowy dokument 
identyfikacyjny  
– Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi (tzw. krewkarta). 



Wszyscy uczniowie będą świadomi znaczenia honorowego 
krwiodawstwa dla możliwości ratowania ludzkiego zdrowia i 
życia.” 

41. II/3/n 
Programy profilaktyki 
zdrowia 

brak zmian 

42. II/3/o 
Centrum Aktywności 
Młodzieżowej 
MOTYKA 

aktualizacja zapisów w pozycji: opis projektu - 
dotychczasową treść: 
„Celem projektu jest aktywizacja i wsparcie młodzieży 
powiatu gnieźnieńskiego (zwłaszcza uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego) w zakresie 
samodzielnej realizacji projektów, w tym projektów 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Centrum 
Aktywności Młodzieżowej będzie zlokalizowane w Wydziale 
Inwestycji  
i Funduszy UE (pracownik WIF będzie realizował zadania 
Centrum  
w ramach swojego zakresu obowiązków i z wykorzystaniem 
materiałów biurowych wydziału – w związku z tym projekt w 
pierwszym okresie nie będzie generował żadnych 
dodatkowych kosztów). Centrum będzie  prowadzić 
warsztaty aktywizujące dla młodzieży w szkołach 
ponadgimnazjalnych,  będzie organizować spotkania 
warsztatowe młodzieży z przedstawicielami organizacji - 
grantodawców, prowadzić będzie warsztaty z zasad pracy 
metodą projektów oraz opracowywania dokumentacji 
projektowej. Będzie także wyszukiwało możliwości 
zewnętrznego finansowania projektów młodzieżowych, w 
tym także dla grup nieformalnych. Centrum będzie 
wspierało także grupy młodzieżowe samodzielnie 
poszukujące wsparcia i finansowania swoich projektów.  
W kolejnych latach działalności Centrum zasadne byłoby 
rozszerzenie działań o wyjazdowe szkolenia liderów 
młodzieżowych lub realizację programu małych grantów 
młodzieżowych.”, 
zastępuje się treścią: „Celem projektu jest aktywizacja i 
wsparcie młodzieży powiatu gnieźnieńskiego (zwłaszcza 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego) 
w zakresie samodzielnej realizacji projektów, w tym 
projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 
Centrum Aktywności Młodzieżowej będzie zlokalizowane  
w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Powiatu (pracownik WIR 
będzie realizował zadania Centrum w ramach swojego 
zakresu obowiązków  
i z wykorzystaniem materiałów biurowych wydziału – 
w związku z tym projekt w pierwszym okresie nie będzie 
generował żadnych dodatkowych kosztów). Centrum będzie  
prowadzić warsztaty aktywizujące dla młodzieży w szkołach 
ponadgimnazjalnych,  będzie organizować spotkania 
warsztatowe młodzieży z przedstawicielami organizacji - 
grantodawców, prowadzić będzie warsztaty z zasad pracy 
metodą projektów oraz opracowywania dokumentacji 
projektowej. Będzie także wyszukiwało możliwości 
zewnętrznego finansowania projektów młodzieżowych, w 
tym także dla grup nieformalnych. Centrum będzie 
wspierało także grupy młodzieżowe samodzielnie 
poszukujące wsparcia i finansowania swoich projektów. W 
kolejnych latach działalności Centrum zasadne byłoby 
rozszerzenie działań o wyjazdowe szkolenia liderów 
młodzieżowych lub realizację programu małych grantów 
młodzieżowych.” 



43. II/3/p 

Rozbudowa 
i modernizacja 
kompleksu budynków 
szpitala przy 
ul. 3 Maja w Gnieźnie 

zmiana tytułu projektu na: Podniesienie jakości usług 
zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług 
medycznych 

aktualizacja zapisów w pozycji: opis projektu - 
dotychczasową treść: 
„Założeniem projektu jest skupienie wszystkich jednostek 
organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w 
ramach jednej lokalizacji.  
W związku z tym przewiduje się realizację następujących 
zadań:  
1. przeniesienie wszystkich poradni „rozsypanych po 
mieście” do budynku szpitala,  
2. budowa gorącej platformy, lądowiska oraz przeniesienie 
pogotowia ratunkowego z ul. Dąbrówki na ul. 3 Maja (do 
2016r.),  
3. rozwiązanie „problemu” ze starą rozbudową - 
dokończenie jej  
i przeniesienie pozostałych oddziałów i administracji na ul. 3 
Maja  
(do 2020r.), które przyczynią się m. in. do poprawy 
dostępności usług medycznych, lepszej organizacji pracy czy 
obniżenia kosztów utrzymania obiektów ZOZ-u.”, 
zastępuje się treścią: „Założeniem projektu, realizowanego 
od 2006r., jest skupienie wszystkich jednostek 
organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w 
ramach jednej lokalizacji. W związku z tym przewiduje się 
realizację następujących zadań:  
1. dokończenie budowy nowego skrzydła budynku D szpitala 
przy ul. 3 Maja – kontynuowanie rozpoczętych prac,  
2. budowa lądowiska dla śmigłowców,  
3. modernizacja kompleksu budynków A, B, i C szpitala przy 
ul. 3 Maja.” 

44. II/4/a 

Aktywni, 
odpowiedzialni 
obywatele - Powiat 
Gnieźnieński wspiera 
rozwój ekonomii 
społecznej  

brak zmian 

45. II/4/b 
Gnieźnieńskie Targi 
Pracy i Giełdy Pracy 

brak zmian 

46. II/4/c Perspektywa 
zmiana tytułu projektu na: Aktywizacja zawodowa 
bezrobotnych poprzez realizację projektów z udziałem 
środków unijnych 

47. II/4/d 
Staże dla  
bezrobotnych 

brak zmian 

48. II/5/a 

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

brak zmian 



49. II/6/a 
Rozwój uzdolnień 
indywidualnych dzieci 
i młodzieży  

brak zmian 

50. II/6/b Czas do przedszkola brak zmian 

51. II/6/c 

Bezpośrednie 
wsparcie rozwoju 
szkół poprzez 
wdrożenie 
zmodernizowanego 
systemu doskonalenia 
nauczycieli - powiat 
gnieźnieński 

brak zmian 

52. II/6/d 
Gnieźnieński Program 
Wspierania Edukacji  

brak zmian 

53. II/6/e 

Program wsparcia 
w zakresie 
zdobywania 
kompetencji dot. 
funkcjonowania 
mechanizmów 
wolnorynkowych 

brak zmian 

54. II/6/f 

Tworzenie 
i doposażenie 
laboratoriów 
szkolnych oraz zakup 
pomocy naukowych 
i sprzętu 
specjalistycznego 

brak zmian 

55. II/6/g 
Wsparcie dla 
szkolnictwa wyższego 

brak zmian 

56. II/6/h 

Utworzenie Ośrodka 
Wsparcia dla rodzin 
osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną 

brak zmian 

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

brak zmian 

58. II/7/a 

Wsparcie zespołów 
reprezentacyjnych 
Powiatu w tym 
chórów i orkiestry 

brak zmian 

59. II/7/b 
Sprzęt i wyposażenie 
Centrum Kultury 

zmiana tytułu projektu na: Przebudowa oraz doposażenie 
Centrum Kultury 

aktualizacja zapisów w pozycji: opis projektu - 
dotychczasową treść: 
„Celem projektu jest poprawa standardu usług świadczonych 
na rzecz społeczności lokalnej przez Centrum Kultury "Scena 
to dziwna". W ramach projektu  zakupiony zostanie sprzęt 
do statutowej działalności Centrum Kultury "Scena to 
dziwna". Ponadto, zmodernizowany i unowocześniony 
zostanie sprzęt nagłośnieniowy.”, 
zastępuje się treścią: „Celem projektu jest poprawa 
standardu usług świadczonych na rzecz społeczności lokalnej 
przez Centrum Kultury "Scena to dziwna". W ramach 
projektu  planuje się przebudowę eSTeDe oraz zakup 
nowego sprzętu do statutowej działalności Centrum Kultury 
"Scena to dziwna". Projekt przewiduje poprawę 
funkcjonowania instytucji kultury Powiatu Gnieźnieńskiego 



poprzez lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury,  
zmniejszenie kosztów utrzymania, zwiększenie zasobów 
lokalowych pod bieżącą działalność, zwiększenie 
dostępności centrum,  
w tym również przez osoby niepełnosprawne, a także 
zwiększenie atrakcyjności oferty placówki poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych technologii. W celu realizacji 
niniejszego projektu będą podejmowane działania mające 
na celu pozyskanie środków zewnętrznych.” 

60. II/7/c 
Organizacja 
cyklicznych imprez 
kulturalnych  

aktualizacja zapisów w pozycji: opis projektu - 
dotychczasową treść: 
„Dążąc do zaspokojenia potrzeb i zainteresowań 
kulturalnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, w 
ramach projektu realizowane będą cykliczne imprezy, które 
z kolei są ciekawą formą spędzania wolnego czasu, 
rozwijania zainteresowań kulturalnych oraz stanowią 
propozycję do budowania oferty turystycznej powiatu. 
Przewiduje się organizację imprez w formie: koncertów, 
spektakli teatralnych, warsztatów, festiwali, festynów, 
spotkań autorskich, itp., konkretnie m. in.: Festiwalu 
Wyobraźni, Muzycznych Rebelii, Sceny Po Drodze, 
Rozmaitości Kulturalnych, organizację obchodów Święta 
Niepodległości. Ponadto, oprócz ww. oferty kulturalnej CK 
eSTeDe, Powiat Gnieźnieński - Wydział Oświaty, Kultury i 
Sportu przewiduje organizację imprez cyklicznych takich 
jak: dożynki powiatowe, Gnieźnieński Festiwal Nauki i 
Kultury, Międzynarodowy Festiwal Polska Akademia Gitary 
oraz innych imprez planowanych do wpisania w kalendarz 
cyklicznych wydarzeń kulturalnych, m.in.: średniowiecznego 
festiwalu rytmu i ognia. W przypadku poszczególnych 
przedsięwzięć, środki finansowe przeznaczone zostaną na: 
organizację, promocję i reklamę (w tym poza granicami 
powiatu), koszty ewentualnych podróży służbowych i 
delegacji związanych z organizacją eventów, zakup 
potrzebnych usługi i materiałów oraz wynagrodzenia.”, 
zastępuje się treścią: „Dążąc do zaspokojenia potrzeb i 
zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu 
gnieźnieńskiego, w ramach projektu realizowane będą 
cykliczne imprezy, które z kolei są ciekawą formą spędzania 
wolnego czasu, rozwijania zainteresowań kulturalnych oraz 
stanowią propozycję do budowania oferty turystycznej 
powiatu. Przewiduje się organizację imprez w formie: 
koncertów, spektakli teatralnych, warsztatów, festiwali, 
festynów, spotkań autorskich, itp., konkretnie m. in.: 
Festiwalu Wyobraźni, Muzycznych Rebelii, Sceny Po Drodze, 
Rozmaitości Kulturalnych, organizację obchodów Święta 
Niepodległości. Ponadto, oprócz ww. oferty kulturalnej CK 
eSTeDe, Powiat Gnieźnieński - Wydział Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji przewiduje organizację imprez 
cyklicznych takich jak: Gnieźnieński Festiwal Nauki  
i Kultury, Międzynarodowy Festiwal Akademia Gitary oraz 
innych imprez planowanych do wpisania w kalendarz 
cyklicznych wydarzeń kulturalnych, m.in.: średniowiecznego 
festiwalu rytmu i ognia. W przypadku poszczególnych 
przedsięwzięć, środki finansowe przeznaczone zostaną na: 
organizację, promocję i reklamę (w tym poza granicami 
powiatu), koszty ewentualnych podróży służbowych i 
delegacji związanych z organizacją eventów, zakup 
potrzebnych usługi i materiałów oraz wynagrodzenia.” 



61. II/7/d 

Wsparcie realizacji 
zadań w zakresie 
kultury i ochrony 
dziedzictwa 
narodowego 

aktualizacja zapisów w pozycji: opis projektu - 
dotychczasową treść: 
„Projekt ma na celu zaspokojenie oczekiwań kulturalnych 
mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego i zakłada rozwój oraz 
wsparcie oferty kulturalnej. Realizacja projektu będzie 
polegała na powierzeniu lub wsparciu realizacji zadań w 
ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji 
prowadzących działalność pożytku publicznego oraz na 
realizacji zadań bieżących. realizowanych przez Wydział 
Oświaty i Kultury.” 
zastępuje się treścią: „Projekt ma na celu zaspokojenie 
oczekiwań kulturalnych mieszkańców powiatu 
gnieźnieńskiego i zakłada rozwój oraz wsparcie oferty 
kulturalnej. Realizacja projektu będzie polegała na 
powierzeniu lub wsparciu realizacji zadań w ramach 
otwartego konkursu ofert dla organizacji prowadzących 
działalność pożytku publicznego oraz na realizacji zadań 
bieżących.” 

62. II/8/a 
Obywatelski Powiat 
Gniezno 

aktualizacja zapisów w pozycji: opis projektu - 
dotychczasową treść: 
„Celem projektu jest dopuszczenie do współdecydowania 
mieszkańców  
o wydatkach z budżetu powiatu poprzez zgłaszanie swoich 
pomysłów,  
a następnie wybór tych, które w największym stopniu 
odzwierciedlają ich potrzeby. Celem projektu jest 
dostarczenie mieszkańcom informacji  
i wiedzy na temat sytuacji finansowej powiatu oraz 
zagadnień związanych z planowaniem budżetu, włączenie 
jak najszerszych grup społecznych  
i mieszkańców w proces planowania budżetu powiatu oraz 
dostarczenie decydentom informacji o potrzebach, 
oczekiwaniach i preferencjach mieszkańców. Realizacja 
projektu odbywać się winna w kilku etapach:  
1. zgłaszanie propozycji,  
2. weryfikacja propozycji przez wydziały merytoryczne,  
3. głosowanie nad propozycjami  
4. wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu 
powiatu.  
Projekt dotyczyć ma głównie zadań o charakterze nie 
inwestycyjnym. Realizacja poszczególnych zadań w ramach 
projektu odbywałaby się głównie w drodze otwartych 
konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. Nadzór nad 
przebiegiem projektu sprawować winien Dyrektor Wydziału 
Spraw Obywatelskich. W zależności od zgłoszonych 
pomysłów będą angażowani pozostali dyrektorzy 
starostwa.”, 
zastępuje się treścią: „Celem projektu jest dopuszczenie do 
współdecydowania mieszkańców o wydatkach z budżetu 
powiatu poprzez zgłaszanie swoich pomysłów, a następnie 
wybór tych, które w największym stopniu odzwierciedlają 
ich potrzeby. Celem projektu jest dostarczenie 
mieszkańcom informacji i wiedzy na temat sytuacji 
finansowej powiatu oraz zagadnień związanych z 
planowaniem budżetu, włączenie jak najszerszych grup 
społecznych i mieszkańców w proces planowania budżetu 
powiatu oraz dostarczenie decydentom informacji o 
potrzebach, oczekiwaniach i preferencjach mieszkańców. 
Realizacja projektu odbywać się winna w kilku etapach:  
1. zgłaszanie propozycji,  



2. weryfikacja propozycji przez wydziały merytoryczne,  
3. głosowanie nad propozycjami  
4. wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu 
powiatu.  
Projekt dotyczyć ma głównie zadań o charakterze nie 
inwestycyjnym. Realizacja poszczególnych zadań w ramach 
projektu odbywałaby się głównie w drodze otwartych 
konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. Nadzór nad 
przebiegiem projektu sprawować winien Dyrektor Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.  
W zależności od zgłoszonych pomysłów będą angażowani 
pozostali dyrektorzy komórek i jednostek organizacyjnych 
starostwa.” 

63. III/1/a 

Promocja Powiatu 
Gnieźnieńskiego 
poprzez działalność 
o charakterze 
sportowym  

brak zmian 

64. III/1/b 

Organizacja  
i promocja ważnych 
dla powiatu wydarzeń 
historycznych, 
jubileuszowych, 
promocyjnych oraz 
wizerunkowych  

brak zmian 

65. III/1/c 

Tu powstała Polska  
- budowa i promocja 
marki powiatu jako 
miejsca, gdzie 
narodziła się polska 
państwowość 

brak zmian 

66. III/1/d 

Wzrost atrakcyjności 
turystycznej powiatu 
poprzez posiadanie 
obiektów rangi 
ogólnopolskiej, 
europejskiej oraz 
światowej 

aktualizacja zapisów w pozycji: opis projektu - 
dotychczasową treść: 
„Na terenie powiatu, jak i na terenie całej Wielkopolski, nie 
ma żadnego obiektu na międzynarodowej liście dziedzictwa 
europejskiego UNESCO. Jeśli chodzi o obiekty rangi 
europejskiej, Wzgórze Lecha w Gnieźnie jest jedynym w 
Wielkopolsce i jednym z czterech miejsc w Polsce, któremu 
został przyznany w marcu 2007 roku Znak Dziedzictwa 
Europejskiego. Aktualnie trwa proces ponownej weryfikacji 
poszczególnych kandydatur  
z całej Europy w kontekście nowej listy obiektów po 2014r. 
Znak Dziedzictwa Europejskiego służy podkreśleniu 
symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą 
rolę w historii i kulturze Europy lub budowaniu Unii 
Europejskiej, i nadaniu im odpowiedniej rangi. Ponadto, na 
terenie powiatu dwa obiekty posiadają status Pomników 
Historii - wyspa na Ostrowie Lednickim oraz Wzgórze Lecha 
w Gnieźnie. Pomnik Historii to jedna z czterech form 
ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku. Im więcej 
tego typu obiektów - tym znaczniejsza jest atrakcyjność 
kulturowo - turystyczna powiatu. Efektem realizacji 
projektu ma być utrzymanie znaku ZDE dla Wzgórza Lecha 
oraz poczynienie konkretnych kroków w celu wpisania 
obiektu z terenu powiatu na  światową listę dziedzictwa 
UNESCO. Procedura aplikacyjna jest długoletnia, stąd 
zakłada się, że jest mało prawdopodobne, aby w roku 2020 
udało się dokonać wpisu. W roku 2014  
(w grudniu) winna być znana decyzja co do ponownego 



wpisu Wzgórza Lecha w Gnieźnie na listę ZDE.”,  
zastępuje się treścią: „Na terenie powiatu, jak i na terenie 
całej Wielkopolski, nie ma żadnego obiektu na 
międzynarodowej liście dziedzictwa europejskiego UNESCO. 
Jeśli chodzi o obiekty rangi europejskiej, Wzgórze Lecha 
w Gnieźnie jest jedynym w Wielkopolsce  
i jednym z czterech miejsc w Polsce, któremu został 
przyznany w marcu 2007 roku międzyrządowy Znak 
Dziedzictwa Europejskiego. Znak Dziedzictwa Europejskiego 
służy podkreśleniu symbolicznej wartości obiektów, które 
odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy lub 
budowaniu Unii Europejskiej, i nadaniu im odpowiedniej 
rangi. Ponadto, na terenie powiatu dwa obiekty posiadają 
status Pomników Historii - wyspa na Ostrowie Lednickim 
oraz Wzgórze Lecha w Gnieźnie. Pomnik Historii to jedna z 
czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku. Im 
więcej tego typu obiektów - tym znaczniejsza jest 
atrakcyjność kulturowo  
- turystyczna powiatu. Efektem realizacji projektu ma być 
utrzymanie znaku ZDE dla Wzgórza Lecha oraz poczynienie 
konkretnych kroków w celu wpisania obiektu z terenu 
powiatu na  światową listę dziedzictwa UNESCO. Procedura 
aplikacyjna jest długoletnia, stąd zakłada się, że jest mało 
prawdopodobne, aby w roku 2020 udało się dokonać wpisu. 
Ponadto, planowane jest również aplikowanie o przyznanie 
unijnego ZDE dla idei Zjazdów Gnieźnieńskich.” 

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

brak zmian 

68. III/2/b 

Rozwój i promocja 
innych 
ponadregionalnych 
szlaków turystycznych 
przebiegających przez 
teren powiatu oraz 
szlaków powiatowych  

brak zmian 

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

brak zmian 

70. III/2/d 

Rozwój i promocja 
turystyki kolejowej 
w Powiecie 
Gnieźnieńskim 

brak zmian 

71. III/2/e 

Zintegrowany system 
informacji 
turystycznej - 
kluczowy instrument 
profesjonalnej obsługi 
ruchu turystycznego 

brak zmian 

72. III/3/a 
Gniezno Piastów na 
żywo 

brak zmian 

73. III/3/b 

Szlak Piastowski - 
rozwój i promocja 
szlaku, kluczowego 
produktu 
turystycznego 
powiatu  

aktualizacja zapisów w pozycji: opis projektu - 
dotychczasową treść: 
„Szlak Piastowski od roku 2011 przechodzi przeobrażenia, 
które zostały zapoczątkowane powołaniem, przez 
marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko – 
pomorskiego, Rady Programowo - Naukowej ds. Szlaku 
Piastowskiego. Inicjatorem zmian był Powiat Gnieźnieński. 



Starosta Gnieźnieński jest Przewodniczącym Rady. Dyrektor 
Wydziału Promocji i Rozwoju - koordynatorem jego prac. 
W roku 2011 został przeprowadzony audyt historyczny, w 
2012 roku audyt turystyczny szlaku. W okresie 2014 - 2020 
jest planowana realizacja projektu unijnego. wpisanego na 
listę projektów kluczowych w Wielkopolsce. Planowane 
środki mają stanowić wkład własny projektu. Liderem 
projektu będzie Wielkopolska Organizacja Turystyczna, 
której powiat jest członkiem. Celem projektu jest rozwój 
i promocja Szlaku Piastowskiego, którego dwie główne trasy 
przecinają się w Gnieźnie. W roku 2012 szlak otrzymał 
certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej jako Najlepszy  
Produkt Turystyczny. Pośrednim celem projektu jest 
zdobycie za kilka lat Złotego Certyfikatu POT dla Szlaku 
Piastowskiego. Docelowo Szlak Piastowski ma stać się 
magnesem przyciągającym turystów na teren powiatu 
gnieźnieńskiego i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce 
szlakiem kulturowym. Celem projektu jest również 
osiągnięcie pełnej koordynacji szlaku.”, 
zastępuje się treścią: „Szlak Piastowski od roku 2011 
przechodzi przeobrażenia, które zostały zapoczątkowane 
powołaniem, przez marszałków województw wielkopolskiego 
i kujawsko – pomorskiego, Rady Programowo - Naukowej ds. 
Szlaku Piastowskiego. Inicjatorem zmian był Powiat 
Gnieźnieński. Starosta Gnieźnieński jest Przewodniczącym 
Rady. W roku 2011 został przeprowadzony audyt 
historyczny, w 2012 roku audyt turystyczny szlaku. W 
okresie 2014 - 2020 jest planowana realizacja projektu 
unijnego. Liderem projektu będzie Wielkopolska Organizacja 
Turystyczna, której powiat jest członkiem. Celem projektu 
jest rozwój i promocja Szlaku Piastowskiego, którego dwie 
główne trasy przecinają się w Gnieźnie. W roku 2012 szlak 
otrzymał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej jako 
Najlepszy  Produkt Turystyczny. Pośrednim celem projektu 
jest zdobycie za kilka lat Złotego Certyfikatu POT dla Szlaku 
Piastowskiego. Docelowo Szlak Piastowski ma stać się 
magnesem przyciągającym turystów na teren powiatu 
gnieźnieńskiego i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce 
szlakiem kulturowym. Celem projektu jest również 
osiągnięcie pełnej koordynacji szlaku.” 
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Zestawienie projektów z WSPO na lata 2014 – 2020 – lista zmian w kartach 
projektów  
(str. 108-200) 
 

lp. 
numer 

projektu 
nazwa projektu wprowadzone zmiany 

1. I/1/a 

Gnieźnieńska 
motoryzacja 
rozpoznawana 
w Polsce 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: KD na: KT 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Komunikacji na: Dyrektor Wydziału Komunikacji 
i Transportu 

2. I/1/b 
Centrum Obsługi 
Inwestora 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

3. I/1/c 
Orzeł Powiatu 
Gnieźnieńskiego dla 
Przedsiębiorczości 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

4. I/1/d 
Promocja gospodarcza 
powiatu  

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

5. I/1/e 
Wsparcie dla 
początkujących 
przedsiębiorców 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

6. I/1/f 

Wsparcie 
innowacyjnych 
projektów 
realizowanych przez 
przedsiębiorstwa MSP  

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

zmiana w pozycji: CEL REALIZACJI PROJEKTU – aktualizacja 
zapisów 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 



7. I/1/g 

Wsparcie rozwoju 
stref gospodarczych 
oraz utworzenia 
podstrefy Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej 
w powiecie 
gnieźnieńskim 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

8. I/1/h 
Wspieranie 
współpracy na linii 
biznes-nauka 

aktualizacja tytułu projektu – zmiana na: „Wsparcie 
współpracy na linii biznes-nauka” 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

9. I/1/i 
Współpraca 
z pracodawcami  

aktualizacja zapisów w pozycjach: CEL REALIZACJI 
PROJEKTU i Wskaźniki produktu 

10. I/2/a 
Budowa i przebudowa 
dróg  

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

11. I/2/b 

Przebudowa lub 
budowa obiektów 
mostowych, 
przepustów 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

12. I/3/a 

Doposażenie 
stanowisk 
egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia 
egzaminów 
zawodowych  

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: OK na: WE 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na: Dyrektor Wydziału 
Edukacji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

13. I/3/b 
Wyższe kwalifikacje  
- lepszy start 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: WIF na: WIR 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Inwestycji i Funduszy UE na: Dyrektor Wydziału 
Inwestycji  
i Rozwoju Powiatu 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

14. I/3/c Edukacja młodzieży brak zmian 

15. I/3/d 
Przekwalifikowanie 
i ustawiczne 
kształcenie 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

16. I/3/e 
Kwalifikacje 
zawodowe 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: OK na: WE 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na: Dyrektor Wydziału 
Edukacji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

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

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: WIF na: ZOI 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Inwestycji i Funduszy UE na: Kierownik Zespołu 
ds. Obsługi Informatycznej  

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 



18. I/5/a 
Intensyfikacja 
współpracy 
międzynarodowej 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

19. I/5/b 
Comenius - uczenie 
się przez całe życie 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: OK na: WE 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na: Dyrektor Wydziału 
Edukacji 

20. II/1/a 

Budowa i zakup 
nowoczesnej 
infrastruktury 
teleinformatycznej 
wspierającej 
funkcjonowanie 
administracji 
powiatowej 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: OP na: ZOI 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Organizacyjno-Prawnego na: Kierownik Zespołu 
ds. Obsługi Informatycznej  

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

21. II/1/b Inwestycja w kadry 
aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

22. II/1/c 

Inwestycja w kadry 
Starostwa 
Powiatowego 
w Gnieźnie 

zmiana tytułu projektu na: Podnoszenie i doskonalenie 
umiejętności zawodowych pracowników Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: OP na: WA 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Organizacyjno-Prawnego na: Sekretarz Powiatu 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

aktualizacja zapisów w pozycji: Wskaźniki produktu 

23. II/1/d 

Funkcjonalny podział 
budynku Muzeum 
Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie 
- budowa biblioteki 
i czytelni w patio 
budynku 
współużytkowanego 
przez I LO i MPPP 
w Gnieźnie  

aktualizacja tytułu projektu – dodanie: „oraz zakup 
pierwszego wyposażenia” 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: WIF na: WIR 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Inwestycji i Funduszy UE na: Dyrektor Wydziału 
Inwestycji i Rozwoju Powiatu 

zmiana w pozycji: ROK LUB LATA PROJEKTU / do: z: 2014 
na: 2015 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

24. II/1/e 
Modernizacja 
obiektów należących 
do powiatu 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: WIF na: WIR 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Inwestycji i Funduszy UE na: Dyrektor Wydziału 
Inwestycji i Rozwoju Powiatu 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

25. II/2/a Bezpieczny Powiat 

ujęcie projektu w innym celu operacyjnym:  II/3 - 
Zrównoważony rozwój w zakresie bezpiecznych 
warunków życia, zdrowia, aktywności  
i wypoczynku mieszkańców, a nie jak dotychczas w celu 
operacyjnym: II/2 - Poprawa bezpieczeństwa i płynności 



ruchu na drogach publicznych – zmiana numeru projektu z: 
II/2/a na: II/3/r 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: KD na: OZK 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Komunikacji na: Dyrektor Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

zmiana w pozycji: CEL REALIZACJI PROJEKTU – aktualizacja 
zapisów 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu  

26. II/2/b 

Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 
(przebudowa 
skrzyżowań,  
sygnalizacja świetlna) 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

27. II/2/c 

Remonty dróg - 
poprzez wykonanie  
nakładek 
bitumicznych 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

28. II/3/a 
Likwidacja wyrobów 
zawierających azbest 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na: 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

aktualizacja zapisów w pozycji: Wskaźniki rezultatu 

29. II/3/b 
Zmniejszenie ryzyka 
powodziowego 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na: 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 

aktualizacja zapisów w pozycji: OPIS KORZYŚCI DLA 
MIESZKAŃCÓW oraz odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

30. II/3/c 
Centrum Aktywności 
Społecznej Largo 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

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

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

32. II/3/e 

przemoc Pomoc MOC  
- przeciwdziałanie 
zjawisku przemocy 
w rodzinie (przemoc 
w rodzinie)  

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

33. II/3/f Monitoring zagrożeń 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: SO na: OZK 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Spraw Obywatelskich na: Dyrektor Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

34. II/3/g 

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

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: SO na: OZK 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Spraw Obywatelskich na: Dyrektor Wydziału 
Spraw Obywatelskich  
i Zarządzania Kryzysowego 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 



35. II/3/h 
Innowacyjna służba 
zdrowia 

aktualizacja zapisów w pozycjach: CEL REALIZACJI 
PROJEKTU, JAKIEJ INFRASTRUKTURY BRAKUJE LUB MUSI 
BYĆ ODNOWIONA / wymień, STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA 
INWESTYCJI oraz zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

36. II/3/i 

Organizacja imprez 
sportowych 
propagujących 
wybrane dyscypliny 
sportowe   

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: OK na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na: Dyrektor Wydziału 
Kultury, Sportu, Turystyki  
i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

37. II/3/j 
Stypendia i nagrody 
sportowe  

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: OK na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na: Dyrektor Wydziału 
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

38. II/3/k 
Wsparcie działalności 
klubów sportowych  

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: OK na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na: Dyrektor Wydziału 
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

39. II/3/l 

Pogłębianie 
świadomości 
ekologicznej dzieci, 
młodzieży i dorosłych 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na: 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

40. II/3/m 

Organizacja 
i propagowanie 
honorowego 
krwiodawstwa 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Inwestycji i Funduszy UE na: Dyrektor Wydziału 
Ochrony Zdrowia 

zmiana w pozycji: CEL REALIZACJI PROJEKTU – aktualizacja 
zapisów 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

41. II/3/n 
Programy profilaktyki 
zdrowia 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

42. II/3/o 
Centrum Aktywności 
Młodzieżowej 
MOTYKA 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: WIF na: WIR 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Inwestycji i Funduszy UE na: Dyrektor Wydziału 
Inwestycji i Rozwoju Powiatu 

zmiana w pozycji: CEL REALIZACJI PROJEKTU i STOPIEŃ 
PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI – aktualizacja zapisów 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

43. II/3/p 

Rozbudowa 
i modernizacja 
kompleksu budynków 
szpitala przy 
ul. 3 Maja w Gnieźnie 

zmiana tytułu projektu na: Podniesienie jakości usług 
zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług 
medycznych 

aktualizacja zapisów w pozycjach: CEL REALIZACJI 
PROJEKTU, JAKIEJ INFRASTRUKTURY BRAKUJE LUB MUSI 
BYĆ ODNOWIONA / wymień, JAKI PROBLEM ROZWIĄZUJE 
REALIZACJA PROJEKTU, STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA 



INWESTYCJI, Wskaźniki produktu oraz zapisów 
odnoszących się do środków finansowych na realizację 
projektu 

44. II/4/a 

Aktywni, 
odpowiedzialni 
obywatele - Powiat 
Gnieźnieński wspiera 
rozwój ekonomii 
społecznej  

brak zmian 

45. II/4/b 
Gnieźnieńskie Targi 
Pracy i Giełdy Pracy 

aktualizacja zapisów w pozycjach: Wskaźniki produktu i 
Wskaźniki rezultatu oraz aktualizacja zapisów odnoszących 
się do środków finansowych na realizację projektu 

46. II/4/c Perspektywa 

zmiana nazwy projektu na: Aktywizacja zawodowa 
bezrobotnych poprzez realizację projektów z udziałem 
środków unijnych 

zmiana w pozycji: ROK LUB LATA PROJEKTU / do: z: 2014 
na: 2020 oraz aktualizacja zapisów odnoszących się do 
środków finansowych na realizację projektu 

47. II/4/d 
Staże dla  
bezrobotnych 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

48. II/5/a 

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

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na: 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

49. II/6/a 
Rozwój uzdolnień 
indywidualnych dzieci 
i młodzieży  

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

50. II/6/b Czas do przedszkola 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: WIF na: WIR 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Inwestycji i Funduszy UE na: Dyrektor Wydziału 
Inwestycji i Rozwoju Powiatu 

zmiana w pozycji: ROK LUB LATA PROJEKTU / do: z: 2015 
na: 2017 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

51. II/6/c 

Bezpośrednie 
wsparcie rozwoju 
szkół poprzez 
wdrożenie 
zmodernizowanego 
systemu doskonalenia 
nauczycieli - powiat 
gnieźnieński 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: OK na: WE 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na: Dyrektor Wydziału 
Edukacji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

52. II/6/d 
Gnieźnieński Program 
Wspierania Edukacji  

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: OK na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na: Dyrektor Wydziału 



Kultury, Sportu, Turystyki  
i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

53. II/6/e 

Program wsparcia 
w zakresie 
zdobywania 
kompetencji dot. 
funkcjonowania 
mechanizmów 
wolnorynkowych 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: OK na: WE 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na: Dyrektor Wydziału 
Edukacji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

54. II/6/f 

Tworzenie 
i doposażenie 
laboratoriów 
szkolnych oraz zakup 
pomocy naukowych 
i sprzętu 
specjalistycznego 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: OK na: WE 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na: Dyrektor Wydziału 
Edukacji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

55. II/6/g 
Wsparcie dla 
szkolnictwa wyższego 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: OK na: WE 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na: Dyrektor Wydziału 
Edukacji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

56. II/6/h 

Utworzenie Ośrodka 
Wsparcia dla rodzin 
osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną 

zmiana w pozycji: ROK LUB LATA PROJEKTU / od: z: 2015 
na: 2016 oraz do: z: 2016 na: 2017 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

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

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: WIF na: WIR 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Inwestycji i Funduszy UE na: Dyrektor Wydziału 
Inwestycji i Rozwoju Powiatu 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

58. II/7/a 

Wsparcie zespołów 
reprezentacyjnych 
Powiatu w tym 
chórów i orkiestry 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

59. II/7/b 
Sprzęt i wyposażenie 
Centrum Kultury 

zmiana tytułu projektu na: Przebudowa oraz doposażenie 
Centrum Kultury 

zmiana w pozycji: CEL REALIZACJI PROJEKTU – aktualizacja 
zapisów 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

60. II/7/c 
Organizacja 
cyklicznych imprez 
kulturalnych  

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: CK eSTeDe/OK na: CK eSTeDe/KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Centrum Kultury „Scena to dziwna” Dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu  
na: Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” Dyrektor 
Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

zmiana w pozycji: CEL REALIZACJI PROJEKTU – aktualizacja 
zapisów 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 



finansowych na realizację projektu 

61. II/7/d 

Wsparcie realizacji 
zadań w zakresie 
kultury i ochrony 
dziedzictwa 
narodowego 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: OK na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na: Dyrektor Wydziału 
Kultury, Sportu, Turystyki  
i Promocji 

zmiana w pozycji: CEL REALIZACJI PROJEKTU – aktualizacja 
zapisów 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

62. II/8/a 
Obywatelski Powiat 
Gniezno 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: SO na: OZK 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Spraw Obywatelskich na: Dyrektor Wydziału 
Spraw Obywatelskich  
i Zarządzania Kryzysowego 

zmiana w pozycji: CEL REALIZACJI PROJEKTU – aktualizacja 
zapisów 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

63. III/1/a 

Promocja Powiatu 
Gnieźnieńskiego 
poprzez działalność 
o charakterze 
sportowym  

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: OK na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na: Dyrektor Wydziału 
Kultury, Sportu, Turystyki  
i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

64. III/1/b 

Organizacja  
i promocja ważnych 
dla powiatu wydarzeń 
historycznych, 
jubileuszowych, 
promocyjnych oraz 
wizerunkowych  

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

65. III/1/c 

Tu powstała Polska  
- budowa i promocja 
marki powiatu jako 
miejsca, gdzie 
narodziła się polska 
państwowość 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

66. III/1/d 

Wzrost atrakcyjności 
turystycznej powiatu 
poprzez posiadanie 
obiektów rangi 
ogólnopolskiej, 
europejskiej oraz 
światowej 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

zmiana w pozycji: CEL REALIZACJI PROJEKTU – aktualizacja 
zapisów 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 



finansowych na realizację projektu 

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

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

68. III/2/b 

Rozwój i promocja 
innych 
ponadregionalnych 
szlaków turystycznych 
przebiegających przez 
teren powiatu oraz 
szlaków powiatowych  

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

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

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

70. III/2/d 

Rozwój i promocja 
turystyki kolejowej 
w Powiecie 
Gnieźnieńskim 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

71. III/2/e 

Zintegrowany system 
informacji 
turystycznej - 
kluczowy instrument 
profesjonalnej obsługi 
ruchu turystycznego 

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

72. III/3/a 
Gniezno Piastów na 
żywo 

brak zmian 

73. III/3/b 

Szlak Piastowski - 
rozwój i promocja 
szlaku, kluczowego 
produktu 
turystycznego 
powiatu  

zmiana w pozycji: WYDZIAŁ / JEDNOSTKA PROWADZĄCA 
PROJEKT: z: PR na: KSTP 

zmiana w pozycji: Kierownik PROJEKTU: z: Dyrektor 
Wydziału Promocji  
i Rozwoju na: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji 

zmiana w pozycji: CEL REALIZACJI PROJEKTU – aktualizacja 
zapisów 

aktualizacja zapisów odnoszących się do środków 
finansowych na realizację projektu 

 


