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

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

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

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

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

projektów do realizacji w latach 2014-2020.  

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

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

organizacji pozarządowych. Jego przyjęcie przez Radę Powiatu było również poprzedzone 

konsultacjami społecznymi. Ponadto, dokument poddano uzgodnieniom z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie 

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie 

pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, odstąpiono od 

konieczności opracowania ww. oceny. Dotychczas dokument był zmieniany 4 razy: 

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

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

infrastruktury teleinformatycznej wspierającej funkcjonowanie administracji powiatowej, 

▪ uchwałami nr XIII/78/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2015r. oraz 

XVIII/84/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 października 2019r. kompleksowo 

zaktualizowano dokument, w szczególności karty projektów, 

▪ uchwałą nr XXVIII/170/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 lipca 2020r. przedłużono 

okres obowiązywania Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 

Gnieźnieńskiego do końca 2021 roku. 

Wizja Powiatu Gnieźnieńskiego: 

 

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

 

I cel strategiczny:   

 

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

 

II cel strategiczny:   

 

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

 

III cel strategiczny:   

 

Powiat Gniezno znany jako kolebka państwa polskiego – 3 cele operacyjne i 11 projektów 
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Wykaz projektów WSPO Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 

 

nr 
projektu 

tytuł projektu 
realizacja  

w roku 2021 

cel strategiczny 1. Nowoczesny Powiat Gniezno – blisko stolicy regionu 

cel operacyjny  
1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej poprzez tworzenie warunków  

do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości 

I/1/a Gnieźnieńska motoryzacja rozpoznawalna w Polsce - 

I/1/b Centrum Obsługi Inwestora - 

I/1/c Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości - 

I/1/d Promocja gospodarcza powiatu tak 

I/1/e Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców - 

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

- 

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

- 

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

I/1/i Współpraca z pracodawcami tak 

cel operacyjny  
2. Poprawa warunków komunikacyjnych na sieci dróg powiatowych 

powiązanych z drogami wyższych kategorii 

I/2/a Budowa i przebudowa dróg tak 

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

cel operacyjny 3. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionu 

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

- 

I/3/b Wyższe kwalifikacje – lepszy start - 

I/3/c Edukacja młodzieży - 

I/3/d Przekwalifikowanie i ustawiczne kształcenie tak 

I/3/e Kwalifikacje zawodowe tak 

cel operacyjny  
4. Wzrost atrakcyjności teleinformatycznej poprzez wykorzystanie 

sieci szerokopasmowych w gospodarce 

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

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

I/5/a Intensyfikacja współpracy międzynarodowej tak 

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

cel strategiczny 2. Powiat Gniezno wygodnym i bezpiecznym miejscem do życia 

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

świadczonych usług 

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

tak 

II/1/b Inwestycja w kadry - 

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

tak 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2021 

4 

 

II/1/d 

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

- 

II/1/e Modernizacja obiektów należących do powiatu tak 

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

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

tak 

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

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

zdrowia, aktywności i wypoczynku mieszkańców 

II/3/a Likwidacja wyrobów zawierających azbest - 

II/3/b Zmniejszenie ryzyka powodziowego tak 

II/3/c Centrum Aktywności Społecznej Largo  - 

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

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

- 

II/3/f Monitoring zagrożeń tak 

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

tak 

II/3/h Innowacyjna służba zdrowia - 

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

- 

II/3/j Stypendia i nagrody sportowe - 

II/3/k Wsparcie działalności klubów sportowych - 

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

II/3/m Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa - 

II/3/n Programy profilaktyki zdrowia - 

II/3/o Centrum Aktywności Młodzieżowej MOTYKA - 

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

tak 

II/3/r Bezpieczny Powiat tak 

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

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

tak 

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

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

tak 

II/4/d Staże dla bezrobotnych tak 

cel operacyjny  
5. Zwiększenie udziału energii rozproszonej poprzez inwestycje  

w odnawialne źródła energii (OZE) oraz zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń 

II/5/a 

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

- 
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cel operacyjny  
6. Osiągnięcie wysokiego poziomu kształcenia przy racjonalnym 

gospodarowaniu zasobami oświaty i kultury 

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

II/6/b Czas do przedszkola tak 

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

- 

II/6/d Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji tak 

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

- 

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

tak 

II/6/g Wsparcie dla szkolnictwa wyższego - 

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

- 

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

cel operacyjny  
7. Tworzenie oferty kulturalnej uwzględniającej potrzeby 

zróżnicowanych grup odbiorców oraz wspieranie działalności 
artystycznej 

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

tak 

II/7/b Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury tak 

II/7/c Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych  tak 

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

- 

cel operacyjny  
8. Wspieranie inicjatyw społecznie użytecznych zgłaszanych przez 

mieszkańców i organizacje pozarządowe 

II/8/a Obywatelski Powiat Gniezno - 

cel strategiczny 3. Powiat Gniezno znany jako kolebka państwa polskiego 

cel operacyjny  1. Powiat Gniezno markowym powiatem w Wielkopolsce 

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

- 

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

- 

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

- 

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

- 

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

z tranzytowej na pobytową 

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

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

tak 

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

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

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

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

produktu Wielkopolski 

III/3/a Gniezno Piastów na żywo - 

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

tak 
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numer projektu  

I/1/d 

 

nazwa projektu 

Promocja gospodarcza powiatu 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu Dyrektor WPT 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu - 0 

 razem 0 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Prowadzenie Punktu 

Wspierania Biznesu 
0,00 0,00 - - 

razem 0,00 0,00  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

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

gnieźnieńskiego poprzez nieodpłatną działalność konsultacyjną i szkoleniową. Projekt przewiduje 

m. in. prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu – miejsca, w którym przedsiębiorcy, osoby fizyczne 

po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, mogliby bezpłatnie uzyskać informacje o możliwości 

pozyskania dofinansowania na swoją działalność.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Prowadzenie Punktu Wspierania Biznesu 

opis zadania 

Z początkiem roku 2017, w strukturach Starostwa Powiatowego  

w Gnieźnie rozpoczął działalność Punktu Wspierania Biznesu. Jego 

zadania obejmują szeroko rozumiane kreowanie i koordynowanie 

działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości w regionie.  

W ramach projektu w 2021 roku realizowane były następujące zadania: 
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▪ w zakresie bieżącej pracy przeprowadzono 121 konsultacji, w tym: 

104 telefoniczne, 7 e-mailowe i 10 bezpośrednie,   

▪ prowadzenie fanpage PWB na profilu społecznościowym Facebook, 

▪ prowadzenie informatora o dostępnych konkursach na stronie 

www.gospodarka-powiat-gniezno.pl, 

▪ dodatkowo oferta PWB została poszerzona o poradnictwo w zakresie 

działalności organizacji pozarządowych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 nie 

zrealizowano planowanych szkoleń, spotkań informacyjnych oraz 

udziału w targach.  

Zasadniczo zmianie uległa struktura konsultacji. Z uwagi na 

ograniczenia w przyjmowaniu interesantów, konsultacje odbywały się 

przede wszystkim w formie telefonicznej oraz elektronicznej. Rok 2021 

zakończył perspektywę unijną 2014-2020, stąd instytucje zarządzające 

ogłosiły zdecydowanie mniej konkursów adresowanych do możliwości 

lokalnych przedsiębiorców i osób fizycznych. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba targów, spotkań, itp., w których powiat 

wziął udział w związku z realizacja projektu 
szt. 0 

liczba opracowań/zaktualizowanych 

materiałów promocyjnych (publikacji, 

prezentacji, itp.) w związku z realizacją 

projektu 

szt. 0 

liczba osób/podmiotów, którym przekazano 

materiały promocyjne w związku z realizacja 

projektu 

os./szt. 10 

rezultatu 

liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego w związku  

z realizacją projektu 

szt. b. d. 

liczba utworzonych miejsc pracy w związku  

z realizacją projektu 
szt. b. d. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gospodarka-powiat-gniezno.pl/
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numer projektu  

I/1/i 

 

nazwa projektu 

Współpraca z pracodawcami 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Spotkania z pracodawcami  Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Spotkania z pracodawcami  - - 

 razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Spotkania z pracodawcami - - - - 

razem - -  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Realizacja projektu polega na szerszym zapoznaniu pracodawców i przedsiębiorców z wachlarzem 

usług urzędu oraz możliwościami korzystania ze środków finansowych Funduszu Pracy                             
i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Spotkania z pracodawcami 

opis zadania 

W ramach zadania realizowano kontakty doradców klienta pośredników 

pracy i doradców zawodowych z pracodawcami. Łączna liczba 

kontaktów pośredników pracy i doradców zawodowych z pracodawcami 

wyniosła 814. W ramach zadania założono także pomoc zespołu 

doradczego pracownikom i pracodawcom w sytuacji planowanych 

zwolnień grupowych. W roku 2021 nie odbywały się spotkania lokalne 

ponieważ nie było zgłoszeń na lokalnym rynku pracy.  

W ramach zadania w dniu 17.09.2021 roku odbyły się „Dni Otwarte  

Funduszy Europejskich”. Pracownicy PUP przybliżyli efekty wdrażania 
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Funduszy Europejskich na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz 

przedstawiali ofertę związaną z wykorzystaniem Funduszy 

Europejskich. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa - w 2021 roku nie 

odbyły się szkolenia pn. „Praca na własny rachunek” adresowane do 

osób rozpoczynających działalność gospodarczą, a organizowane przez 

PUP przy współudziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu 

Skarbowego. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 
3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba przedsiębiorców biorących udział  

w spotkaniach i in. 
os. 0 

liczba urzędów, instytucji i organizacji 

działających na rzecz wspierania 

przedsiębiorczości biorących udział  

w spotkaniach 

szt. 0 

liczba wydanych materiałów informacyjnych 

przekazanych pracodawcom podczas spotkań, 

konferencji i in. 

szt. 0 

liczba zorganizowanych „drzwi otwartych” szt. 1 

rezultatu 

liczba ofert pracy pozyskanych w związku  

z realizacją projektu 
szt. 1.135 

liczba osób bezrobotnych, które uzyskały 

zatrudnienie w wyniku realizacji projektu 
os. 456 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2021 

11 

 

 

numer projektu  

I/2/a 

 

nazwa projektu 

Budowa i przebudowa dróg 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P – ścieżka rowerowa Kiszkowo-

Sroczyn 
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2148P w m. Karniszewo – budowa chodnika Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2151P w m. Dziećmiarki – budowa chodnika Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ścieżka rowerowa Dalki–Mnichowo Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ścieżka rowerowa Mnichowo–granica 

z gminą Czerniejewo 
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2221P i 2226P – przebudowa chodnika  

w m. Jarząbkowo 
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P Kąpiel–Żydowo Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo–Malenin  

– z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych 
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P w m. Witkowo – przebudowa 

chodnika 
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P w m. Imielenko Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w m. Rudki – chodnik Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2286P w m. Gniezno ul. Słowackiego  

– od ronda ul. Konikowo do ul. Kochanowskiego 
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2286P w m. Gniezno ul. Słowackiego  

– przebudowa chodnika – od ul. Roosevelta do ul. Matejki 
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2293P w m. Gniezno ul. Słoneczna  

– od ul. Kawiary do Elektro–Hurt 
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2294P w m. Gniezno ul. 17 Dywizji 

Piechoty – budowa chodnika – od SP nr 8 do ul. Wesołej 
Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2296P w m. Gniezno ul. Wesoła Dyrektor PZD 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P Gołąbki – chodnik Dyrektor PZD 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P – ścieżka 

rowerowa Kiszkowo-Sroczyn 
600/60014/6050 1.535.000 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2148P w m. Karniszewo 

– budowa chodnika 
600/60014/6050 413.280 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2151P w m. Dziećmiarki 

– budowa chodnika 
600/60014/6050 19.600 
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ścieżka rowerowa 

Dalki–Mnichowo 
600/60014/6050 1.945.281 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ścieżka rowerowa 

Mnichowo–granica z gminą Czerniejewo 
600/60014/6050 480.400 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2221P i 2226P  

– przebudowa chodnika w m. Jarząbkowo 
600/60014/6050 19.600 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P Kąpiel–Żydowo 600/60014/6050 182.463 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo–Malenin 

– z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych 
600/60014/6050 1.785.341 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P w m. Witkowo – 

przebudowa chodnika 
600/60014/6050 216.827 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P w m. Imielenko 600/60014/6050 194.000 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w m. Rudki – 

chodnik 
600/60014/6050 1.200 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2286P w m. Gniezno  

ul. Słowackiego – od ronda ul. Konikowo do  

ul. Kochanowskiego 

600/60014/6050 2.500 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2286P w m. Gniezno  

ul. Słowackiego – przebudowa chodnika – od ul. 

Roosevelta do ul. Matejki 

600/60014/6050 189.989 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2293P w m. Gniezno  

ul. Słoneczna – od ul. Kawiary do Elektro–Hurt 
600/60014/6050 285.000 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2294P w m. Gniezno  

ul. 17 Dywizji Piechoty – budowa chodnika – od SP nr 8 do 

ul. Wesołej 

600/60014/6050 12.300 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2296P w m. Gniezno  

ul. Wesoła 
600/60014/6050 1.200 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P Gołąbki – chodnik 600/60014/6050 222.000 

 razem 7.505.981 

 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2147P  

– ścieżka rowerowa 

Kiszkowo–Sroczyn 

1.535.000,00 
1.175.000,00 

(§ 6050) 
Gmina Kiszkowo 360.000,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2148P  

w m. Karniszewo – budowa 

chodnika 

413.280,00 
313.280,00 

(§ 6050) 

Gmina 

Mieleszyn 
100.000,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2151P  

w m. Dziećmiarki – budowa 

chodnika 

19.600,00 
9.800,00 

(§ 6050) 
Gmina Kłecko 9.800,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2152P ścieżka 

rowerowa Dalki-Mnichowo 

1.945.240,00 
1.945.240,00 

(§ 6050) 
- - 
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Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2152P ścieżka 

rowerowa Mnichowo–granica 

z gminą Czerniejewo 

480.400,00 
240.200,00 

(§ 6050) 
Gmina Gniezno 240.200,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2221P i 2226P 

– przebudowa chodnika  

w m. Jarząbkowo 

19.600,00 
9.800,00 

(§ 6050) 

Gmina 

Niechanowo 
9.800,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2160P Kąpiel 

–Żydowo 

182.463,00 
91.231,50 

(§ 6050) 

Gmina 

Czerniejewo 
91.231,50 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2162P 

Witkowo–Malenin  

- z dofinansowaniem  

z Funduszu Dróg 

Samorządowych 

1.785.340,78 
549.918,64 

(§ 6050) 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
1.235.422,14 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2165P  

w m. Witkowo – przebudowa 

chodnika 

216.826,72 
108.413,72 

(§ 6050) 
Gmina Witkowo 108.413,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2199P  

w m. Imielenko 

194.000,00 
97.000,00 

(§ 6050) 
Gmina Łubowo 97.000,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2235P  

w m. Rudki – chodnik 

1.200,00 
1.200,00 

(§ 6050) 
- - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2286P w m. 

Gniezno ul. Słowackiego  

– od ronda ul. Konikowo  

do ul. Kochanowskiego 

2.500,00 
2.500,00 

(§ 6050) 
- - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2286P w m. 

Gniezno ul. Słowackiego  

– przebudowa chodnika – od 

ul. Roosevelta do ul. Matejki 

189.988,85 
189.988,85 

(§ 6050) 
- - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2293P  

w m. Gniezno ul. Słoneczna  

– od ul. Kawiary do Elektro-

Hurt 

285.000,00 
165.000,00 

(§ 6050) 
Miasto Gniezno 120.000,00 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2294P w m. 

Gniezno ul. 17 Dywizji 

Piechoty – budowa chodnika 

– od SP nr 8 do ul. Wesołej 

12.300,00 
12.300,00 

(§ 6050) 
- - 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2296P  

w m. Gniezno ul. Wesoła 

 

1.200,00 
1.200,00 

(§ 6050) 
- - 
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Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2236P 

Gołąbki – chodnik 

222.000,00 
222.000,00 

(§ 6050) 
- - 

razem 7.505.939,35 5.134.072,71  2.371.866,64 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest przebudowa dróg powiatowych. Zakłada się również że realizacja 

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

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

Lokalnych, inne). 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P – ścieżka rowerowa 

Kiszkowo – Sroczyn 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerowa o nawierzchni 

asfaltowej o długości 1,490 km. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w postępowaniu trybem podstawowym. 

Umowę nr 7/21 z dnia 30.07.2021 roku zawarto z Zakładem Drogowo  

–Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli. Nadzór nad 

realizacją robót sprawowała, zgodnie z umową nr 42/W/21 z dnia 

30.07.2021 roku, Firma Usługi Projektowe i Nadzory w Zakresie Budowy 

Dróg i Ulic Maciej Trajgis z siedzibą w Promienku. Tablice 

informacyjne, zgodnie z zamówieniem nr 46/21 z dnia 17.12.2021 

roku, wykonała Firma Usługowo–Produkcyjna ELPOS Stefan Pokładecki  

z siedzibą w Gnieźnie. 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2148P w m. Karniszewo – budowa 

chodnika 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowo-brukowej  

o długości 0,490 km. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w postępowaniu trybem podstawowym. 

Umowę nr 13/21 z dnia 03.11.2021 roku zawarto z firmą Polbud Polak 

sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie. Dokumentację projektowo 

–kosztorysową, zgodnie z umową 34/W/21 z dnia 25.05.2021 roku, 

wykonało Biuro Inżynieryjno–Techniczne KIER Mieczysław Łebedyński  

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

z umową nr 48/W/21 z dnia 3.11.2021 roku, Mieczysław Łebedyński 

prowadzący Biuro Inżynieryjno–Techniczne KIER Mieczysław Łebedyński 

z siedzibą w Gnieźnie. 
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nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2151P w m. Dziećmiarki – budowa 

chodnika 

opis zadania 

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo  

– kosztorysową. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zgodnie z umową nr 36/W/21 z dnia 07.06.2021 roku dokumentację 

przygotowała firma Login Albert Goździcki z siedzibą w Mogilnie. 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ścieżka rowerowa Dalki – 

Mnichowo 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerowa o nawierzchni z kostki 

betonowej o długości 2,000 km. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w postępowaniu trybem podstawowym. 

Umowę nr 8/21 z dnia 03.08.2021 roku zawarto z firmą AR–TOR 

Zbigniew Filipiak z siedzibą w Mnichowie. Nadzór nad realizacją robót 

sprawował, zgodnie z umową nr 2/Z/21 z dnia 03.08.2021 roku, Robert 

Puk. Tablice informacyjne, zgodnie z zamówieniem nr 47/21 z dnia 

17.12.2021 roku wykonała Firma Usługowo–Produkcyjna ELPOS Stefan 

Pokładecki z siedzibą w Gnieźnie. 

 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ścieżka rowerowa 

Mnichowo–granica z gminą Czerniejewo 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerowa o nawierzchni z kostki 

betonowej o długości 0,612 km. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w postępowaniu trybem podstawowym. 

Umowę nr 9/21 z dnia 04.08.2021 roku zawarto z firmą Transport 

publiczny + Handel + Wynajem Paweł Macioszek z siedzibą  

w Cielimowie. Nadzór nad realizacją robót sprawował zgodnie z umową 

nr 3/Z/21 z dnia 04.08.2021 roku Robert Puk. 

 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2221P i 2226P – przebudowa 

chodnika w m. Jarząbkowo 

opis zadania 

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo 

–kosztorysową. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zgodnie z umową nr 37/W/21 z dnia 07.06.2021 roku dokumentację 

przygotowała firma Login Albert Goździcki z siedzibą w Mogilnie. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P Kąpiel–Żydowo 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano 0,984 km przebudowy. Nawierzchnię 

wykonano z mieszanek mineralno–bitumicznych. Uzupełniono pobocze 

kamieniem. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w postępowaniu trybem podstawowym. 

Umowę nr 10/21 z dnia 18.08.2021 roku zawarto z Zakładem Drogowo 

– Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli. Nadzór nad 

realizacją robót sprawował, zgodnie z umową nr 44/W/21 z dnia 

18.08.2021 roku, Mieczysław Łebedyński prowadzący Biuro Inżynieryjno 

–Techniczne KIER Mieczysław Łebedyński z siedzibą w Gnieźnie. 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo–Malenin  

– z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o długości 1,551 km  

o nawierzchni asfaltowej, wykonano poszerzenie jezdni, chodnik, 

zjazdy, utwardzono pobocze oraz wykonano oznakowanie poziome. 

Wykonano tablice informacyjne. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowę nr 24/20 z dnia 29.12.2020 roku zawarto z firmą Kowalski 

Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Nadzór nad realizacją 

robót sprawowała, zgodnie z umową nr 56/W/20 z dnia 29.12.2020 

roku, Firma Usługi Projektowe i Nadzory w Zakresie Budowy Dróg i Ulic 

Maciej Trajgis z siedzibą w Promienku. 

 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2165P w m. Witkowo  

– przebudowa chodnika 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej o długości 

0,131 km oraz przebudowano nawierzchnię asfaltowa o długości 0,130 

km. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w postępowaniu trybem podstawowym. 

Umowę nr 11/21 z dnia 18.08.2021 roku zawarto z Firmą Budowlano-

Remontowo–Drogową Dariusz Białobrzycki z siedzibą w  Gnieźnie. 

Nadzór nad realizacją robót sprawował, zgodnie z umową nr 4/Z/21  

z dnia 18.08.2021 roku, Wojciech Dams. 
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nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P w m. Imielenko 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano 0,900 km przebudowy. Nawierzchnię 

wykonano z mieszanek mineralno–bitumicznych. Wzmocniono pobocze 

kamieniem. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w postępowaniu trybem podstawowym. 

Umowę nr 6/21 z dnia 28.06.2021 roku zawarto z Zakładem Drogowo 

–Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli. Aktualizację 

kosztorysu oraz nadzór nad realizacją robót sprawowało, zgodnie  

z umową nr 39/W/21 z dnia 28.06.2021 roku, Studio VISIO z siedzibą  

w Luboniu. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P w m. Rudki – chodnik 

opis zadania 

W ramach zadania zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz ofertowy. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zgodnie z zamówieniem nr 21/21 z dnia 29.06.2021 roku dokumentację 

zaktualizowała firma Mat–Projekt Agnieszka Trajgis z siedzibą  

w Gnieźnie. 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2286P w m. Gniezno  

ul. Słowackiego – od ronda ul. Konikowo do ul. Kochanowskiego 

opis zadania 

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo 

–kosztorysową. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zgodnie z zamówieniem nr 8a/21 z dnia 14.04.2021 roku dokumentację 

opracowała firma Mat–Projekt Agnieszka Trajgis z siedzibą w Gnieźnie. 

nazwa zadania 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2286P w m. Gniezno  

ul. Słowackiego – przebudowa chodnika – od ul. Roosevelta  

do ul. Matejki 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej o długości 

0,333 km. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w postępowaniu trybem podstawowym. 

Umowę nr 5/21 z dnia 17.06.2021 roku zawarto z Firmą Usługowo 

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

nad realizacją robót sprawował, zgodnie z umową nr 1/Z/21 z dnia 

17.06.2021 roku, Wojciech Dams. 
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nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293P w m. Gniezno ul. Słoneczna 

– od ul. Kawiary do Elektro – Hurt 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano 0,527 km przebudowy. Nawierzchnię 

wykonano z mieszanek mineralno–bitumicznych. Wykonano wyspowe 

progi zwalniające. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w postępowaniu trybem podstawowym. 

Umowę nr 12/21 z dnia 03.11.2021 roku zawarto z Zakładem Drogowo 

–Transportowym Sławomir Begier z siedzibą w Nekli. Nadzór nad 

realizacją robót sprawował, zgodnie z umową nr 5/Z/21 z dnia 

03.11.2021 roku, Wojciech Dams. 

nazwa zadania 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2294P w m. Gniezno  

ul. 17 Dywizji Piechoty – budowa chodnika – od SP nr 8  

do ul. Wesołej 

opis zadania 

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo 

– kosztorysową. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Dokumentację projektowo–kosztorysową zgodnie z umową 29/W/21  

z dnia 17.05.2021 roku Biuro Inżynieryjno–Techniczne KIER Mieczysław 

Łebedyński z siedzibą w Gnieźnie. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2296P w m. Gniezno ul. Wesoła 

opis zadania 

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo 

– kosztorysową. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zgodnie z zamówieniem nr 20/21 z dnia 24.06.2021 roku dokumentację 

opracowała firma Mat–Projekt Agnieszka Trajgis z siedzibą  

w Gnieźnie. 

nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P Gołąbki – chodnik 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej o długości 

0,394 km. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w postępowaniu trybem podstawowym. 

Umowę nr 14/21 z dnia 03.11.2021 roku zawarto z firmą Polbud Polak 

sp. z o. o. z siedzibą w Mogilnie. Aktualizację dokumentacji 

kosztorysowej, zgodnie z zamówieniem nr 33/21 z dnia 30.09.2021 

roku, wykonała firma Login Albert Goździcki z siedzibą w Mogilnie. 

Nadzór nad realizacją robót sprawował, zgodnie z umową nr 49/W/21  
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z dnia 3.11.2021 roku, Albert Goździcki prowadzący firmę Login Albert 

Goździcki z siedzibą w Mogilnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

długość wybudowanych i przebudowanych dróg 

powiatowych 
km 9,542 

koszt budowy/przebudowy 1 km drogi 

powiatowej 
zł 786.786,10 

rezultatu 

poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 

zwiększenie natężenia ruchu w stosunku do 

roku poprzedniego 
% b. d.  

zmniejszenie ilości remontów cząstkowych  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

 
 
 
 
 

numer projektu  

I/3/c 

 

nazwa projektu 

Edukacja młodzieży 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Edukacja młodzieży Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Edukacja młodzieży - - 

 razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Edukacja młodzieży - - - - 

razem - -  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

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

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Edukacja młodzieży 

opis zadania 

W ramach powyższego zadania doradcy zawodowi PUP planowali 

spotkania edukacyjne z młodzieżą z ostatnich klas szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych na temat sytuacji na rynku pracy. Zajęcia miały 

mieć charakter warsztatowy lub wykładowy. Ich tematyka miała 

dotyczyć aktualnych trendów na rynku pracy, jak również dokonania 

bilansu mocnych/słabych stron, zainteresowań czy posiadanych 

uzdolnień. Poradnictwo zawodowe dla młodzieży miało być również 

dostępne podczas realizowanych przez PUP Targów Pracy.   

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa - z uwagi na sytuację 

epidemiologiczną spowodowaną przez COVID 19 spotkania nie doszły do 

skutku. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba spotkań doradców zawodowych  

z uczniami i studentami 
szt. 0 

liczba materiałów informacyjnych 

przekazanych uczniom / studentom podczas 

spotkań 

szt. 0 

liczba uczniów / studentów, którzy korzystali  

z usług doradcy 
os. 0 

rezultatu 

spadek liczby osób w wieku 18-34 lata 

zarejestrowanych jako bezrobotni w stosunku 

do roku poprzedniego 

os. / % 66 / 8,4 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

W 2021 roku odnotowano zerowe wskaźniki produktu z uwagi na znaczne ograniczenia działania PUP 

w planowanym zakresie spowodowane wystąpieniem stanu epidemii Covid19. 

Liczba osób w wieku 18-34 lata zarejestrowanych jako bezrobotni w grudniu 2021 wyniosła 719 osób 

i stanowiła blisko 35% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w 2020 roku odpowiednio: 785 osób  

i 38%). Tak wysoki poziom udział bezrobotnych w wieku18-34 lata w bezrobotnych ogółem wynika 

m. in. z  sytuacji epidemiologicznej w kraju, która powoduje spadki zatrudnienia w wielu branżach 

gospodarki.  
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numer projektu  

I/3/d 

 

nazwa projektu 

Przekwalifikowanie i ustawiczne kształcenie 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie  

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Organizacja szkoleń  Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Organizacja szkoleń - - 

 razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Organizacja szkoleń 985.367,00 - 

Fundusz Pracy,  

Rezerwa 

Ministra, 

Krajowy 

Fundusz 

Szkoleniowy 

985.367,00 

razem 985.367,00 -  985.367,00 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Realizacja projektu ma być odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy i ma ułatwić osobom 

bezrobotnym i poszukującym pracy nabycie, podniesienie lub zmianę posiadanego wykształcenia  

i kwalifikacji. W ramach projektu przewiduje się organizację szkoleń, finansowanych w ramach: 

Funduszu Pracy, Rezerwy Ministra „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którzy utracili 

pracę lub zakończyli działalność gospodarczą w związku z COVID-19” oraz Rezerwy Ministra 

„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”, dostosowanych do 

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

będą miały możliwość uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji 

zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 

działalności gospodarczej. Korzyścią dla pracodawcy będzie możliwość obsadzenia wakatów 

odpowiednio przeszkolonymi osobami zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Ponadto, w ramach 

środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) wspierane jest kształcenie ustawiczne osób 
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pracujących. Dofinansowanie może objąć: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy 

pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających 

nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne 

wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia, ubezpieczenie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Organizacja szkoleń 

opis zadania 

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie organizował szkolenia 

w ramach środków: Funduszu Pracy, Rezerwy Ministra  „Program 

aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którzy utracili pracę lub 

zakończyli działalność gospodarczą w związku z COVID-19” oraz 

Rezerwy Ministra „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych 

zamieszkujących na wsi”. Ponadto, w ramach środków Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego (KFS) realizowano promocję oraz wsparcie 

kształcenia ustawicznego pracodawców i osób pracujących, dzięki 

czemu możliwe było sfinansowanie m. in. kursów realizowanych            

z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą oraz badań lekarskich                     

i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy 

zawodowej po ukończenia kształcenia. W 2021 roku zorganizowano 

szkolenia grupowe dla 20 osób bezrobotnych, w tym 10 kobiet oraz 

szkolenia w trybie indywidualnym dla 6 osób bezrobotnych. W ramach 

realizacji bonów szkoleniowych zorganizowano szkolenie dla 1 osoby. 

Dofinansowanie studiów podyplomowych uzyskały 2 osoby bezrobotne 

(kobiety). Z kolei w ramach środków KFS wsparcie w zakresie 

kształcenia ustawicznego uzyskało 70 pracodawców dla 604 osób. 

Oferta obejmowała: szkolenia grupowe: (1) obsługa komputera,  

(2) uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV, szkolenia indywidualne: 

(1) kurs edukacji Montessori 3–6 lat, (2) tester manualny, (3) monter 

szalunków i zbrojeń w konstrukcjach budowlanych, (4) mezoterapia 

igłowa twarzy i ciała, (5) lipoliza iniekcyjna + podstawy iniekcji kwasu 

hialuronowego i podstawowe modelowanie ust - jak podać 

hialuronidazę, jak również realizowane w ramach bonu szkoleniowego: 

kurs na prawo jazdy kat. C oraz C+E. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podmioty, którym zlecono organizację szkoleń: Info-Tech Gniezno  

P. Głowacki z siedzibą w Żydowie, Wielkopolski Uniwersytet Oświaty 

Pozaszkolnej sp. z o. o. w Poznaniu – Filia w Gnieźnie, M-TERM 

Doradztwo i Szkolenia sp. z o.o. z siedzibą w Pobiedziskach, Coders 

Lab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Firma Projekt M. Urbańska Filia 

I Centrum Szkolenia Kadr Gdańsk, BodyMap sp. z o.o. z siedzibą  

w Poznaniu.  

Podmioty, którym zlecono organizację szkoleń w ramach bonów 

szkoleniowych: Ośrodek Szkolenia Kierowców oraz Doskonalenie 

Techniki Jazdy R. Centka z siedzibą w Gnieźnie.  
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba zorganizowanych/przeprowadzonych 

szkoleń 
szt. 9 

liczba osób przeszkolonych w ramach realizacji 

projektu 
os. 623 

rezultatu 

liczba osób, które ukończyły szkolenie  

i uzyskały nowe kwalifikacje 
os. 542 

liczba osób, które w wyniku ukończenia 

szkolenia i uzyskania nowych kwalifikacji 

znalazły pracę 

os. 7 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźniki produktu: 

▪ liczba zorganizowanych/przeprowadzonych szkoleń - wskaźnik obejmuje wyłącznie szkolenia 

zorganizowane lub przeprowadzone dla osób bezrobotnych (bez KFS).  

▪ liczba osób przeszkolonych w ramach realizacji projektu - wskaźnik obejmuje zarówno 

bezrobotnych (27 osób), jak i pracodawców/pracowników – KFS (596 osób). 

Wskaźniki rezultatu:  

▪ liczba osób, które ukończyły szkolenie i uzyskały nowe kwalifikacji - wskaźnik obejmuje zarówno 

bezrobotnych (27 osób), jak i pracodawców/pracowników – KFS (515 osób). 

▪ liczba osób, które ukończyły szkolenie i uzyskały nowe kwalifikacje – wskaźnik obejmuje 

wyłącznie osoby bezrobotne (bez KFS).     

 
 

 
 
 
 
 
 

numer projektu  

I/3/e 

 

nazwa projektu 

Kwalifikacje zawodowe 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim  

– ze szkoły na rynek pracy!” 
Dyrektor WES 

Realizacja projektu pn. „Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie” Dyrektor CKZiU 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Realizacja projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe w 

powiecie gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy!” 

853/85395/4177  

853/85395/4179 

853/85395/4017  

853/85395/4019  

853/85395/4117  

853/85395/4119  

853/85395/4127  

853/85395/4129  

853/85395/4307  

853/85395/4309  

853/85395/4309  

853/85395/4309  

853/85395/3247 

853/85395/3249  

853/85395/3249  

26.597,75 

1.564,58 

14.425,23 

847,50 

2.479,54 

145,85 

353,39 

20,79 

497.307,77 

29.253,82 

23.460,00 

108.704,36 

136.127,86 

8.007,75 

42.500,00 

Realizacja projektu pn. „Zawodowy sukces - nowa jakość 

w zawodzie” 

"801/80195/3037  

801/80195/4017  

801/80195/4117  

801/80195/4127  

801/80195/4177  

801/80195/4217  

801/80195/4247  

801/80195/4307  

801/80195/4707  

801/80195/3039  

801/80195/4019  

801/80195/4119  

801/80195/4129 

801/80195/4179 

801/80195/4219 

801/80195/4249 

801/80195/4309  

801/80195/4709 

801/80195/6057  

801/80195/6059 

801/80195/6067 

801/80195/6069  

76.702,96 

25.471,82 

12.456,66 

1.535,97 

47.655,90 

5.113,53 

160.375,09 

172.570,96 

37.102,92 

4.297,04 

1.426,98 

697,84 

86,05 

2.669,80 

286,47 

8.984,51 

9.667,75 

2.078,58 

9.469,50 

530,50 

102.296,18 

5.730,83 

 razem 1.579.004,03 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu  

pn. „Szkolnictwo zawodowe 

w powiecie gnieźnieńskim  

– ze szkoły na rynek pracy!” 

450.411,29   52.600,00 

EFS  375.711,06  

budżet 

państwa 
22.100,23 

Realizacja projektu  

pn. „Zawodowy sukces  

- nowa jakość w zawodzie” 

399.374,42 0,00 EFS 399.374,42 

razem 849.785,71 52.600,00  797.185,71 zł 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest doposażenie uczniów szkół technicznych i zawodowych w dodatkowe 

kwalifikacje zawodowe. W ramach projektu przewiduje się m. in. przeprowadzenie dodatkowych 

kursów zawodowych i specjalistycznych. Podjęte działania winny przyczynić się do obniżenia 

odsetka bezrobotnych w regionie bez zawodu. Ponadto, jego realizacja uatrakcyjni szkolnictwo 

zawodowe, jako kluczowe dla rozwoju gospodarki oraz zwiększy lokalny potencjał kadrowy. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Realizacja projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie 

gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy!” 

opis zadania 

Celem projektu, realizowanego w ramach WRPO 2014+/OSI w latach 

2018-2022, jest podniesienie jakości zajęć z przedmiotów zawodowych 

oraz umożliwienie realizacji podstawy programowej w warunkach 

zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez 

doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt 

i materiały dydaktyczne siedmiu placówek oświatowych: 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 – Szkoła Branżowa  

I stopnia nr 14 w Gnieźnie (zawód krawiec), 

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie (technik usług 

fryzjerskich), 

3. Zespół Szkół Technicznych w Gnieźnie (technik elektryk, technik 

pojazdów samochodowych), 

4. Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie (technik żywienia 

i usług gastronomicznych), 

5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie (technik informatyk, 

technik logistyk), 

6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie (technik żywienia  

i usług gastronomicznych, technik informatyk), 

7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. 

W 2021 w ramach projektu realizowano następujące zadania: 

1. podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów – kursy/szkolenia 

zawodowe: 

▪ na wózki jezdniowe (wykonanie: 7.560,00 zł),  

▪ uprawnienia elektryczne do 1kV (wykonanie 18.900,00 zł), 

▪ projektowanie CAD (wykonanie 8.955,00 zł), 
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▪ grafika komputerowa – (wykonanie: 32.511,36 zł), 

▪ koparko-ładowarki (wykonanie 49.600,00 zł), 

▪ szkolenie barmańskie (wykonanie 32.200,00 zł), 

▪ przedłużanie włosów (różne metody) (wykonanie 21.360,00 zł), 

▪ spawanie metodą TIG/TAG (wykonanie 18.850,00 zł), 

2. staże i praktyki (umowy trójstronne o organizację stażu 

zawodowego zawarte ze stażystami i osobami przyjmującymi na 

staż, wykonanie  125.000,00 zł UE+BP, 33.750,00 zł środki własne 

Powiatu), 

3. catering (wykonanie 53.130,00 zł), 

4. doskonalenie umiejętności nauczycieli - szkolenie certyfikowany 

trener gry coachingowej „Podróż Bohatera” dla 2 doradców 

zawodowych w dniach 12-13 lipca 2021 (wykonanie 3.998,00 zł), 

5. refundacja kosztów dojazdu dla uczniów oraz odzieży roboczej 

(wykonanie 319,00 zł),  

6. koszty pośrednie (wykonanie 44.277,93 zł) 

W 2021 roku na realizację projektu zaplanowano kwotę 891.796,19 zł, 

z tego ze środków Unii Europejskiej – 677.291,54 zł, ze środków 

budżetu państwa – 39.840,29 zł, ze środków własnych – 65.960,00 zł 

wydatki kwalifikowalne, 108.704,36 zł wydatki niekwalifikowalne. 

Wydatki w roku 2021 wyniosły 450.411,29 zł, w tym ze środków Unii 

Europejskiej – 375.711,06 zł, ze środków budżetu państwa – 22.100,23 

zł, ze środków własnych – 52.600,00 zł wydatki kwalifikowalne, 0 zł 

wydatki niekwalifikowalne 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną COVID-19 w powiecie 

gnieźnieńskim zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone były                 

w formie hybrydowej: częściowo stacjonarnie, częściowo zdalnie                        

z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Wpływ na to miała też 

kwarantanna uczniów w szkole, którzy mimo zaplanowanych zajęć 

stacjonarnych nie mogli w nich uczestniczyć. Powyższa sytuacja 

wpłynęła na zmianę harmonogramów zajęć oraz zmianę terminów 

zajęć indywidualnych, tak aby każda osoba mogła uczestniczyć  

w zajęciach z doradztwa zawodowego. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula z siedziba w Pleszewie, 

GrafPlast Maciej Głowski z siedzibą w Gnieźnie, PRO-EDU sp. j.  

D. Karmazyn R. Krokocki z siedzibą w Skierniewicach, Centrum 

Doskonalenia Umiejętności Ewa Jaworska z siedzibą w Jarocinie, 

BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania z siedzibą  

w Poznaniu – wykonawcy świadczący usługi szkoleniowe, z którymi 

zawarto umowy po rozstrzygnięciu postępowania przeprowadzonego na 

podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288 ze zm.) 

nazwa zadania 
Realizacja projektu pn. „Zawodowy sukces - nowa jakość  

w zawodzie” 

opis zadania 

Celem projektu pn. „Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie”, 

realizowanego w ramach WRPO 2014+/Poddziałanie 8.3.1, w latach 

2019-2022, jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości szkolnictwa 

zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz ułatwienie 

uczniom i uczennicom przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia poprzez: 

▪ efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe,  
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▪ programy staży zawodowych w przedsiębiorstwach,  

▪ program dodatkowych kursów kwalifikacyjnych, podnoszący stopień 

przygotowania uczniów i uczennic do podjęcia pracy, 

▪ podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 

instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez szkolenia, które 

umożliwią zdobycie wiedzy z zakresu nowości technicznych. 

W 2021 roku realizowano następujące zadania: 

▪ zakup wyposażenia – w ramach projektu zakupiono wózek 

jezdniowy, który używany będzie do realizacji kursu 

zaplanowanego w projekcie pn. szkolenie/kurs obsługi wózka 

jezdniowego oraz wykorzystywany do realizacji zajęć, 

▪ doradztwo edukacyjno-zawodowe - celem zadania było 

przygotowanie uczestników projektu do podjęcia trafnych decyzji  

w zakresie wyboru kształcenia oraz opracowania planu kariery 

edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie realizowali zajęcia  

z doradztwa w 3 blokach: 

➢ I blok – umiejętności interpersonalne (zajęcia grupowe, po 8h na 

1UP/grupę),  

➢ blok II – doradztwo zawodowe (zajęcia grupowe, po 8h na 

1UP/grupę),  

➢ blok III – doradztwo zawodowe (zajęcia indywidualne, po 2h na  

1 UP). 

W 2021 roku w doradztwie uczestniczyło 87 uczestników. 

Ponadto przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli (doradców 

zawodowych) pn.: 

➢ The Coaching Maps (2 doradców zawodowych),  

➢ Dialog motywujący (2 doradców zawodowych), 

A także zakupiono pomoce dydaktyczne, m. in.: gry dydaktyczne, 

książki o umiejętności uczenia się i o doradztwie zawodowym, 

program multimedialny Indywidualny Planer Kariery; pomoce 

dydaktyczne wykorzystywane były zarówno do realizacji zajęć 

grupowych, jak i indywidualnych z uczestnikami projektu. 

▪ doskonalenie umiejętności kompetencji zawodowych nauczycieli  

i instruktorów praktycznej nauki zawodu – w roku 2021 ogłoszono 

rekrutację nauczycieli do projektu. Na podstawie złożonych 

zgłoszeń, komisja rekrutacyjna dokonała oceny wniosków ustalając 

listę nauczycieli zakwalifikowanych do projektu. W ramach zadania 

skierowano 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu na szkolenia 

zawodowe. Nauczyciele mieli możliwość podniesienia swoich 

umiejętności w następujących kursach: 

➢ szkolenie CAD (1 nauczyciel), 

➢ szkolenie kosztorysowania robót budowlanych (1 nauczyciel), 

➢ szkolenie z zakresu mechaniki pojazdowej (2 nauczycieli), 

➢ szkolenie z zakresu instruktora obsługi wózka jezdniowego                        

(1 nauczyciel). 

Mimo złożonych dokumentów rekrutacyjnych i wyboru nauczyciela 

na szkolenie na kwalifikacje Międzynarodowego Instruktora 

Spawalniczego (1 nauczyciel) w roku 2021 nie skierowano tego 

nauczyciela na powyższe szkolenie. 

▪ szkolenia zawodowe dla uczniów  - w ramach zadania uczniowie 

mają możliwość udziału w kursach: 

➢ monter instalacji PV, 
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➢ technolog robót wykończeniowych w budownictwie  

z uprawnieniami G-1E, 

➢ spawanie gazowe, 

➢ kurs montażu rusztowań, 

➢ kurs obsługi wózków jezdniowych,  

W ramach szkoleń zawodowych 180 uczniów nabyło kwalifikacje.                  

▪ realizacja praktyk i staży zawodowych – w 2021 roku  

50 uczestników projektów, w okresie czerwiec – sierpień, wzięło 

udział w stażach zawodowych. Staże zawodowe zrealizowane 

zostały w wymiarze 150 godzin na 1 uczestnika. Za odbyty staż 

uczeń otrzymywał wynagrodzenie stażowe w wysokości 1.500,00 zł. 

Pracodawcy mogli ubiegać się o zwrot kosztów odzieży roboczej,  

a także dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażu. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Sytuacja epidemiologiczna oraz zmiana przepisów ustawy prawo 

zamówień publicznych spowodowało, że opóźniła się realizacja 

zamówień publicznych. Wybrano wykonawców do zakupu  

i dostarczenia sprzętu. Jednakże wystąpiła bariera z wykonaniem 

instalacji spawania gazowego, gdyż cena wykonania przewyższała 

dwukrotnie wartość zaplanowaną w projekcie i nie było chętnych firm, 

które chciałyby wykonać ww. zamówienie. Poza tym, w związku  

z zaistniała sytuacją część Wykonawców zawiesiło wykonywanie swojej 

działalności. 

W związku z panującą epidemią COVID-19 w 2021 roku nie było 

możliwości skierowania 1 nauczyciela na szkolenie z kwalifikacji 

Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego gdyż podmiot realizujący 

to szkolenie - Instytut Spawalnictwa Łukasiewicz w Gliwicach nie 

realizował w 2021 roku  powyższego szkolenia.  

Ze względu na sytuację epidemiologiczną COVID-19 w powiecie 

gnieźnieńskim zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone były                 

w formie hybrydowej: częściowo stacjonarnie, częściowo zdalnie                        

z wykorzystaniem metod i technik na odległość.  

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

W realizacje zadania zaangażowano Wykonawców, którzy wybrani 

zostali w drodze postępowania publicznego do zakupu i dostarczenia 

sprzętu zgodnie z wykazem załączonym w SIWZ oraz warunkami  

w zamówieniu publicznym na podstawie ustawy prawo zamówień 

publicznych.  

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba zorganizowanych/przeprowadzonych 

kursów na uprawnienia zawodowe 
szt. 8 

liczba uczestników przeprowadzonych kursów 

na uprawnienia zawodowe 
os. 216 

rezultatu 

liczba osób, które ukończyły kurs na 
uprawnienia zawodowe - uzyskały nowe 
kwalifikacje  

os. 136 

liczba osób, które w wyniku ukończenia kursu 
na uprawnienia zawodowe - uzyskania nowych 
uzyskania nowych kwalifikacji, znalazły pracę 

os. 0 

liczba firm otwartych przez osoby, które 
ukończyły kurs na uprawnienia zawodowe 

szt. 0 
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numer projektu  

I/4/a 

 

nazwa projektu 

E-administracja w powiecie gnieźnieńskim 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych” 

Dyrektor WOA  

/ PZGKKiN 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Realizacja projektu pn. „Wdrożenie zaawansowanych  

e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

oraz jednostek podległych” 

750/75020/4210 

750/75020/4219 

750/75020/4300 

750/75020/4309 

750/75020/4709 

750/75020/6060 

750/75020/6069 

12.378,96 

20.433,28 

48.215,42 

40.517,98 

9.870,75 

129.527,86 

331.968,42 

 razem 592.912,67 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu  

pn.  „Wdrożenie 

zaawansowanych e-usług dla 

klientów Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie 

oraz jednostek podległych” 

2.259.586,26 338.937,94 EFRR 1.920.648,32 

razem 2.259.586,26 338.937,94  1.920.648,32 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Projekt polega na wprowadzeniu e-informatycznych udogodnień dla obywateli dających możliwość 

załatwiania spraw urzędowych przez internet. Jego realizacja ma zapewnić dostęp do  

szerokiego wachlarza e-usług. Wsparcie rozwoju e-administracji poprzez rozwój e-usług 

publicznych, a także poprzez zapewnienie wysokiej interoperacyjności systemów informatycznych 
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oraz rejestrów publicznych, jak również upowszechnienie funkcjonowania cyfrowych urzędów 

winno docelowo przyczynić się nie tylko do podniesienia standardów pracy urzędu, ale również do 

rozwijania kompetencji cyfrowych mieszkańców powiatu. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Realizacja projektu pn.  „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla 

klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek 

podległych” 

opis zadania 

Projekt pn. „Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych” 

realizowany był w ramach WRPO 2014+ (oś priorytetowa 2, działanie 

2.1, poddziałanie 2.2.1), umowa o dofinansowanie projektu  

nr RPWP.02.01.01-30-0045/16-00. Celem projektu było stworzenie 

zintegrowanego systemu wymiany danych elektronicznych dla 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Projekt obejmował swoim 

zasięgiem urząd i jednostki podległe, które dzięki jego realizacji 

zostaną objęte wspólnym systemem umożliwiającym elektroniczną 

komunikację, wymianę danych oraz obieg dokumentów, zarówno 

pomiędzy tymi podmiotami, jak i podmiotami zewnętrznymi. Celem 

głównym projektu było zwiększenie podaży publicznych usług 

świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnienie w sieci 

informacji sektora publicznego. 

W roku 2021 realizacja zadania polegała na wyłonieniu wykonawcy, 

wdrożeniu systemu EDZ w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz  

w jednostkach podległych, przeszkoleniu pracowników z ww. sytemu, 

zakupu sprzętu i licencji niezbędnych do funkcjonowania systemy 

(telefony IP, macierz dyskową, serwery, switche, bramy głosowe). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma Madkom S. A. z siedzibą w Gdyni. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba urzędów i jednostek podległych 

świadczących usługi w zakresie TIK 
szt. 24 

liczba przyłączy światłowodowych do 

szkieletowej sieci szerokopasmowej 
szt. 23 

liczba stanowisk pracy i stanowisk do obsługi 

interesantów podłączonych do 

szerokopasmowej sieci internetowej (sieć 

wewnętrzna w budynkach starostwa i jego 

jednostkach wraz z oprogramowaniem) 

szt. 277 

liczba stacjonarnego i mobilnego sprzętu 

komputerowego biurowego z oprogramowaniem 

spełniającego wymagania sieci 

szerokopasmowych 

szt. 312 
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rezultatu 

liczba e-usług świadczonych mieszkańcom 

poprzez zastosowanie TIK 
szt. 26 

liczba działań szkoleniowych i informacyjno-

promocyjnych w zakresie korzystania z e-usług 

świadczonych mieszkańcom poprzez 

zastosowanie TIK 

szt. 0 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

I/5/a 

 

nazwa projektu 

Intensyfikacja współpracy międzynarodowej 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, zagranicznymi jednostkami 

samorządu terytorialnego 
Dyrektor WPT 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, 

zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego 

750/75095/4170 1.200 

750/75095/4300 10.518 

750/75095/4380 3.150 

750/75095/4420 3.132 

 razem 18.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Bieżąca współpraca Powiatu 

z partnerskimi, 

zagranicznymi jednostkami 

samorządu terytorialnego 

14.711,40 

0,00 (§ 4170) 

- - 

9.430,64  

(§ 4300) 

2.649,14  

(§ 4380) 

2.631,62  

(§ 4420) 

razem 14.711,40 14.711,40  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Ukraina oraz Niemcy to główni zagraniczni partnerzy samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Dzięki 

zawartym porozumieniom Powiat realizuje przede wszystkim międzynarodowe projekty z zakresu 

kultury, oświaty, gospodarki oraz spraw społecznych. Istotnym elementem współpracy jest również 

wymiana samorządowych doświadczeń.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Bieżąca współpraca Powiatu z partnerskimi, zagranicznymi 

jednostkami samorządu terytorialnego 

opis zadania 

Pomimo utrzymującej się w Europie trudnej sytuacji  epidemicznej, 

związanej z COVID-19, samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego w 2021 roku 

uczestniczył w międzynarodowych spotkaniach z zagranicznymi 

partnerami. Na zaproszenie Starosty Gnieźnieńskiego, w dniu  

24 sierpnia 2021 roku w powiecie gnieźnieńskim gościła Kirsten Gurske, 

wicestarosta Powiatu Teltow-Flaeming w Niemczech, z którym od 2003 

roku współpracuje Powiat Gnieźnieński. Tematem rozmów były przede 

wszystkim bieżące inwestycje w powiecie.  

Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński oraz Radny Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego Radosław Sobkowiak uczestniczyli w uroczystościach  

z okazji Święta Flagi oraz Dnia Niepodległości Ukrainy, które odbyły się 

w dniach 19-21 sierpnia 2021 roku w Rejonie Humańskim. Wizyta była 

odpowiedzią na oficjalne zaproszenie skierowane przez Vitalii Oliinyka, 

Przewodniczącego Humańskiej Rady Rejonowej do gnieźnieńskich 

samorządowców. Ponadto, w dniach 17-19 września br. delegacja 

Powiatu Gnieźnieńskiego w składzie Przewodniczący Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak, Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński 

oraz Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Radosław Sobkowiak 

uczestniczyła w tradycyjnym święcie Miasta Browary na Ukrainie.  

Z kolei na zaproszenie starosty Piotra Gruszczyńskiego, w dniach 8-12 

listopada br. w powiecie gnieźnieńskim gościli samorządowcy 

reprezentujący Rejon Humański i Miasto Browary na Ukrainie. Pobyt  

w powiecie gnieźnieńskim miał na celu przybliżenie partnerom Powiatu 

mechanizmów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, 

przede wszystkim w obszarze inwestycyjnym, gospodarki odpadami  

i systemu opieki zdrowotnej. Program wizyty obejmował między innymi 

spotkanie z dyrekcją Centrum Kultury „Scena to dziwna” oraz Szpitala 

Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, gdzie prezentowane były efekty 

przeprowadzonych we wspomnianych instytucjach inwestycji. Odbyły 

się również wizyty w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Gnieźnie oraz w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, 

a także spotkanie z przedstawicielami Gminy Łubowo na terenie 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Fałkowie. Delegacja  

z Ukrainy zapoznała się ponadto z działalnością Przedsiębiorstwa 

Produkcyjno-Handlowego „Chrobry" Sp. z o.o. w Kłecku. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

(1) Powiat Teltow-Flaeming w Niemczech, Miasto Browary na Ukrainie, 

Rejon Humański na Ukrainie, Centrum Kształcenia i Spotkań „Zamek 

Trebnitz”, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie 

(Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży); (2) Hotel Pietrak  

z siedzibą w Gnieźnie, White Taste Restaurant M. Siudziński z siedzibą 

w Gnieźnie, TOMKIL I. Tomczak-Nitka K. Gnat sp. j. z siedzibą  

w Gnieźnie, R. Henzel Karczma na Lenicy z siedzibą w Dziekanowicach, 

Restauracja za drzwiami z siedzibą w Gnieźnie, Good Investment  

A. Kozłowska Restauracja Dobry Browar z siedzibą w Gnieźnie,  

(3) firma Transstach S. Mazurek z siedzibą w Niechanowie, 

StudioFlag.pl z siedzibą w Złotym Potoku, (4) Tłumacz Przysięgły 

Języka Niemieckiego dr Piotr Jagłowski z siedzibą w Gnieźnie, Tłumacz 

Języka Ukraińskiego Ludmiła Doroszenko PPUH ”D&D NIKA” z siedzibą 

w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach 

projektu 
szt. 13 

liczba osób objętych przedsięwzięciami 

realizowanymi w ramach projektu 
os. b. d. 

wysokość pozyskanych środków zewnętrznych 

na realizację przedsięwzięć w ramach projektu 
zł 0 

liczba nawiązanych partnerstw zagranicznych 

powiatu 
szt. 0 

rezultatu 

liczba nawiązanych zagranicznych kontaktów 

biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami 
szt. 0 

liczba rozwijanych nowych technologii na 

terenie powiatu 
szt. 0 

 

 
 
 

numer projektu  

II/1/a 

 

nazwa projektu 

Budowa i zakup nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej wspierającej funkcjonowanie 

administracji powiatowej 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych oraz 

oprogramowania niezbędnego do bieżącej realizacji zadań jednostki 

Dyrektor 

WOA/WES/CUW 
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Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, 

a Jednostkami Organizacyjnymi 
Dyrektor WOA 

Aktualizacja oprogramowania systemu kolejkowego do nowszej wersji WEB 

wraz z serwerem i aplikacją umożliwiającą podgląd aktualnie załatwianego 

petenta i rezerwacją internetową 

Dyrektor KTBRD 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów 

informatycznych oraz oprogramowania niezbędnego do 

bieżącej realizacji zadań jednostki 

750/75020/4300 

801/80120/4300 

801/80115/4210 

801/80117/4300 

801/80140/4300 

801/80102/4300 

854/85403/4300 

801/80195/4300 

118.095 

1.974 

1.974 

1.316 

658 

1.316 

658 

24.257 

Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w 

Gnieźnie, a Jednostkami Organizacyjnymi 

750/75020/4360 

750/75020/4210 

42.177 

172.537 

Aktualizacja oprogramowania systemu kolejkowego do 

nowszej wersji WEB wraz z serwerem i aplikacją 

umożliwiającą podgląd aktualnie załatwianego petenta i 

rezerwacją internetową 

750/75020/4300 3.740 

 razem 368.702 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Utrzymanie obecnie 

wykorzystywanych systemów 

informatycznych oraz 

oprogramowania 

niezbędnego do bieżącej 

realizacji zadań jednostki 

143.920,78 
143.920,78  

(§ 4300) 
- - 

Transmisja danych pomiędzy 

Starostwem Powiatowym w 

Gnieźnie a Jednostkami 

Organizacyjnymi 

130.254,74 

38.590,22  

(§ 4360) 

91.664,52  

(§ 4210) 

- - 

Aktualizacja 

oprogramowania systemu 

kolejkowego do nowszej 

wersji WEB wraz z serwerem 

i aplikacją umożliwiającą 

podgląd aktualnie 

załatwianego petenta i 

rezerwacją internetową 

3.739,10 
3.739,10  

(§ 4300) 
- - 

razem 277.914,62 277.914,62  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Dla sprawnego zarządzania administracją powiatową konieczne jest uproszczenie pracy urzędnika, 

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

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

w niedalekiej przyszłości jednostki samorządu terytorialnego będą musiały przekwalifikować sposób 

wydatkowania środków publicznych pod względem zadaniowym. Realizację budżetu zadaniowego 

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

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

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

informatycznego wspierającego zadania o charakterze zarządczo-finansowym jest wielce pożądane 

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

dla jednostek podległych. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Utrzymanie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych 

oraz oprogramowania niezbędnych do bieżącej realizacji zadań 

jednostki 

opis zadania 

Realizacja zadania polegała na utrzymaniu obecnie wykorzystywanych 

systemów informatycznych oraz oprogramowania niezbędnych do 

bieżącej realizacji zadań jednostki, w szczególności: oprogramowania 

antywirusowego, systemu informacji prawnej, subskrypcji i wsparcia 

technicznego dla urządzenia Fortigate, Legislatora Premium Edytora 

Tekstów Jednolitych XML, oprogramowania Informica Foris  

- zarządzanie transportem publicznym, systemu finansowo–księgowego 

QNT, elektronicznego naboru, Sigma, programu do e-zamówień. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

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

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

[3] Perceptus sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, [4] ABC PRO  

sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, [5] Informica sp. z o. o. z siedzibą  

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

z siedzibą w Zabrzu, [7] Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej 

Akademii Nauk  Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe   

z siedzibą w Poznaniu [8] UNICARD S.A. z siedzibą w Krakowie,  

[9] Otwarty Rynek Elektroniczny. 

nazwa zadania 
Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie  

a Jednostkami Organizacyjnymi 

opis zadania 

Transmisja danych pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,  

a jednostkami organizacyjnymi: wykonanie, konfiguracja i utrzymanie. 

Zakup sprzętu komputerowego (skanery, laptopy, czytniki kodów 

kreskowych, zestaw do obsługi inwentury – czytnik i drukarka). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, CELLPOL z siedzibą w Poznaniu, HDWR 

GLOBAL z siedzibą w Środzie Wlkp., QNT Systemy Informatyczne  

sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu. 

nazwa zadania 

Aktualizacja oprogramowania systemu kolejkowego do nowszej 

wersji WEB wraz z serwerem i aplikacją umożliwiającą podgląd 

aktualnie załatwianego petenta i rezerwacją internetową 

opis zadania 

Wykonanie aktualizacji istniejącego oprogramowania systemu 

kolejkowego do nowszej wersji WEB wraz z serwerem i aplikacją 

umożliwiającą podgląd aktualnie załatwianego petenta i rezerwacją 

internetową. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

DASOFT S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba wdrożonych nowoczesnych systemów 

informatycznych usprawniających pracę 

urzędnika 

szt. 0 

liczba wdrożonych nowoczesnych systemów 

informatycznych do obsługi klienta 
szt. 0 

liczba obsłużonych klientów przy zastosowaniu 

wdrożonych systemów informatycznych do 

obsługi klienta 

szt. 0 
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numer projektu  

II/1/c 

 

nazwa projektu 

Podnoszenie i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego  

w Gnieźnie 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Członkostwo w stowarzyszeniu WOKISS Dyrektor WOA 

Zakup dostępu do aplikacji Inforlex Dyrektor WOA 

Szkolenia, seminaria, konferencje, w których brali udział wszyscy 

pracownicy Starostwa 
Dyrektor WOA 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Członkostwo w stowarzyszeniu WOKISS 750/75020/4430 37.000 

Zakup dostępu do aplikacji Inforlex 750/75020/4300 10.809 

Szkolenia, seminaria, konferencje, w których brali udział 

pracownicy Starostwa 
750/75020/4700 36.000 

 razem 83.809 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Członkostwo  

w stowarzyszeniu WOKISS 
26.362,70 

26.362,70 

(§ 4430) 
- - 

Zakup dostępu do aplikacji 

Inforlex 
10.809,00 

10.809,00 

(§ 430) 
- - 

Szkolenia, seminaria, 

konferencje, w których brali 

udział pracownicy Starostwa 

34.933,32 
34.933,32 

(§ 4700) 
- - 

razem 72.105,02 72.105,02  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

 
1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego  

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

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

Samorządowych” (w ramach opłacanej składki). Celem projektu jest zapewnienie rozwoju 
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osobistego urzędników, poprawa jakości wykonywanej przez nich pracy, dostarczenie  

im specjalistycznej wiedzy, podniesienie sprawności i efektywności wykonywanych zadań. 

Uczestnictwo pracowników w szkoleniach wpłynęło na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych,  

a tym samym na poprawę jakości wykonywanej pracy. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Członkostwo w stowarzyszeniu WOKISS 

opis zadania 

W roku 2021 opłacono składkę członkowską w stowarzyszeniu WOKKiS 

w wysokości 26.362,70 zł. W ramach opłacanej składki, za 

pośrednictwem Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów 

Samorządowych, zorganizowano szereg szkoleń dla pracowników 

Starostwa, co w konsekwencji wpłynęło na podniesienie ich kwalifikacji 

zawodowych, a tym samym na poprawę jakości wykonywanej pracy. 

Tematyka szkoleń była dostosowana do potrzeb pracowników Starostwa 

Powiatowego. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą 

w Poznaniu – stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest 

członkiem. 

nazwa zadania Zakup dostępu do aplikacji Inforlex 

opis zadania 

W ramach zadania w roku 2021 zakupiono dostęp do aplikacji Inforlex, 

w ramach której zapewniony jest bieżący dostęp do aktów prawnych, 

interpretacji i wyjaśnień z dziedziny prawa, co z kolei ułatwia prace 

pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Infor.pl SA z siedzibą w Warszawie – dostawca aplikacji. 

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

pracownicy Starostwa 

opis zadania 

W ramach zadania pracownicy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, 

poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach 

organizowanych przez firmy zajmujące się działalnością szkoleniową, 

podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Centrum Szkoleniowe Administracja Publiczna, Regionalna Izba 

Obrachunkowa, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, 

Centrum Szkoleniowe Przetargi Publiczne. 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji szt. 60 

liczba uczestników (pracowników urzędu 

starostwa) szkoleń, konferencji 
os. 250 

rezultatu 

procent pozytywnych opinii w badaniu 

ankietowym dotyczącym zadowolenia z jakości 

świadczonych usług przez urząd 

% b. d. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

II/1/e 

 

nazwa projektu 

Modernizacja obiektów należących do powiatu 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Inwestycji  

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Modernizacje i remonty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie Dyrektor WI 

Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12  Dyrektor WI 

Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na potrzeby Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej  
Dyrektor WI 

Roboty termomodernizacyjne w CKZiU w Gnieźnie Dyrektor WI 

Modernizacje i remonty w ZST w Gnieźnie Dyrektor WI 

Modernizacje i remonty w ZSE w Gnieźnie Dyrektor WI 

Modernizacje i remonty w ZSP nr 3 w Gnieźnie Dyrektor WI 

Modernizacje i remonty w I LO w Gnieźnie Dyrektor WI 

Modernizacje i remonty w II LO w Gnieźnie Dyrektor WI 

Modernizacje i remonty w SOSW w Kłecku Dyrektor WI 

Modernizacje i remonty w SOSW nr 2 w Gnieźnie Dyrektor WI 

Modernizacje i remonty w MOS w Gnieźnie Dyrektor WI 

Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 14 dzieci przy ul. 

Konopnickiej w Gnieźnie 

Dyrektor WI 

Prace remontowe i bieżące naprawy budynków należących do powiatu DyrektorWI 

Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy parkingu w 

Gnieźnie 
Dyrektor WI 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Modernizacje i remonty w Starostwie Powiatowym  

w Gnieźnie 
750/75020/6060 94.587 

Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12  852/85218/6050 0 

Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na 

potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
854/85406/6050 35.273,94 

Roboty termomodernizacyjne w CKZiU w Gnieźnie 801/80140/6050 10.000 

Modernizacje i remonty w ZST w Gnieźnie 

801/80195/6050 

801/80115/6050 

801/80115/4270 

55.100 

6.000 

75.343 

801/80115 

/80117/80120 

/6050 

27.737 

Modernizacje i remonty w ZSE w Gnieźnie 

801/80195/6050 

801/80195/6050 

801/80115/6050 

190.000 

20.000 

150.000 

Modernizacje i remonty w ZSP nr 3 w Gnieźnie 

801/80195/4270  

801/80195/4270  

801/80117/4210 

6.000 

11.000 

5.000 

Modernizacje i remonty w I LO w Gnieźnie 

801/80195/6050  

801/80120/4270  

801/80120/6050 

66.900 

15.000 

84.870 

Modernizacje i remonty w II LO w Gnieźnie 801/80195/6050 98.000 

Modernizacje i remonty w SOSW w Kłecku 854/85403/6050 1.502.460 

Modernizacje i remonty w SOSW nr 2 w Gnieźnie 

854/85403/4270 

801/80102/6050 

801/80102/4270 

801/80120/4270 

5.000 

50.000 

55.000 

20.000 

Modernizacje i remonty w MOS w Gnieźnie 
854/85421/6050   

854/85421/4270 

111.230  

 6.000 

Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 

14 dzieci przy ul. Konopnickiej w Gnieźnie 
855/85510/6050 1.177.185 

Prace remontowe i bieżące naprawy budynków 

należących do powiatu 
700/70005/4270 59.040 

Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby 

budowy parkingu w Gnieźnie 
900/90095/6050 90.000 

 razem 4.026.725,94 

 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Modernizacje i remonty  

w Starostwie Powiatowym  

w Gnieźnie 

94.587,00 
94.587,00  

(§ 6060) 
- - 
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Modernizacja budynku przy 

ul. Sienkiewicza 12  
0,00 0,00 - - 

Modernizacja budynku  

przy ul. Wyszyńskiego 4  

na potrzeby Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej  

54.267,60 
35.273,94  

(§ 6050) 
PFRON 18.993,66 

Roboty 

termomodernizacyjne  

w CKZiU w Gnieźnie 

9.840,00 
9.840,00  

(§ 6050) 
- - 

Modernizacje i remonty  

w ZST w Gnieźnie 
116.719,52 

2.142,58  

(§ 4210) 

53.691,80  

(§ 4270) 

60.885,14  

(§ 6050) 

- - 

Modernizacje i remonty  

w ZSE w Gnieźnie 
73.671,72 73.671,72 - - 

Modernizacje i remonty  

w ZSP nr 3 w Gnieźnie 
21.999,95 

17.000,00  

(§ 4270) 

4.999,95  

(§ 4210)  

- - 

Modernizacje i remonty  

w I LO w Gnieźnie 
76.620,71 

61.754,14  

(§ 6050) 

14.866,57  

(§ 4270) 

- - 

Modernizacje i remonty  

w II LO w Gnieźnie 
97.767,23 

97.767,23  

(§ 6050) 
- - 

Modernizacje i remonty  

w SOSW w Kłecku 
86.100,00 

86.100,00  

(§ 6050) 
- - 

Modernizacje i remonty  

w SOSW nr 2 w Gnieźnie 
119.360,00 

39.360,00  

(§ 6050) 

80.000,00  

(§ 4270) 

- - 

Modernizacje i remonty  

w MOS w Gnieźnie 
119.979,87 

80.747,83  

(§ 6050) 

5.999,87  

(§ 4270) 

PFRON 33.232,17 

Budowa dwóch placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

dla 14 dzieci przy ul. 

Konopnickiej w Gnieźnie 

1.109.469,18 
1.109.469,18  

(§ 6050) 
- - 

Prace remontowe i bieżące 

naprawy budynków 

należących do powiatu 

59.040,00 
59.040,00  

(§ 4270) 
- - 

Rewitalizacja terenów 

przyszpitalnych na potrzeby 

budowy parkingu w Gnieźnie 

25.178,10 
25.178,10  

(§ 6050) 
- - 

razem 2.064.600,88 2.012.375,05  52.225,83 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Projekt zakłada modernizacje i remonty budynków i budowli będących własnością Powiatu 

Gnieźnieńskiego w zakresie ich dostosowania do zmieniających się wymagań ze strony 

użytkowników. Każdego roku będzie ustalana lista priorytetowych, koniecznych do 

przeprowadzenia zadań o charakterze remontowym i inwestycyjnym. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Modernizacje i remonty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano regały jezdne w dwóch pomieszczeniach 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie: w archiwum zakładowym 

mieszczącym się przy ul. Gdańskiej 106 w Gnieźnie oraz w podręcznym 

archiwum Wydziału Architektury i Budownictwa przy ul. Papieża Jana 

Pawła II 9/10 w Gnieźnie 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe Rol-Mot sp. z o.o. z siedzibą  

w Ciepielowie. 

nazwa zadania Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12 

opis zadania 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

roku o samorządzie powiatowym, art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 

marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały nr 102 Rady 

Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację 

zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, 

Powiat Gnieźnieński pozyskał w roku 2020 kwotę  5.204.963 zł.  

Pomimo dwukrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej nie 

udało się wybrać wykonawcy na realizację zadania. Oferty złożone 

przez wykonawców znacznie przewyższały budżet zadania.  Oferenci 

przekazywali informację, że brak dokumentacji budowlanej  

w przypadku prac w starym budynku znacząco zwiększa koszty.  

W związku z powyższym zamawiający postanowił ogłosić przetarg na 

wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Modernizacja 

budynku przy ul. Sienkiewicza 12. 

W ramach procedury wybrano najkorzystniejszą ofertę, która złożyła 

firma Instal-Tech Marcin Marzec z siedzibą w Krakowie. Zamówienie 

obejmujące wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, 

opinii i pozwoleń będzie zrealizowane w 2022r. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Instal-Tech Marcin Marzec z siedzibą w Krakowie. 

nazwa zadania 
Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na potrzeby Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

opis zadania 

W ramach zadania planowana była modernizacji budynku przy  

ul. Wyszyńskiego 4 poprzez: wykonanie termomodernizacji obiektu 

poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz dostosowanie pomieszczeń budynku do 

potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym wykonanie sali 

doświadczenia świata. Ze względu na niewystarczające środki 

finansowe przesunięto tą część zadania na rok 2022. W roku 2021 

zrealizowano budowę podjazdu dla niepełnosprawnych. W wyniku 

przeprowadzonej procedury wybrano wykonawcę budowy podjazdu  

– Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Derkacz-Duchewicz  

sp. z o.o. Całkowita wartość zadania: 54.267,60 zł, z czego kwota 

18.993,66 zł stanowiła dofinasowanie z PFRON w ramach umowy 

WRR/000432/15/D. W 2021 roku projekt został zgłoszony do naboru do 

Polskiego Ładu gdzie uzyskał promesę finansowania. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

PUH Jan Derkacz-Duchewicz sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie. 

nazwa zadania Roboty termomodernizacyjne w CKZiU w Gnieźnie 

opis zadania 

W marcu 2021 roku przeprowadzono audyt ex post, który wykazał 
uzyskane efekty termomodernizacyjne. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

BIBcon.PL Jakub Kliś z siedzibą w Baranowie. 

nazwa zadania Modernizacje i remonty w ZST w Gnieźnie 

opis zadania 

W 2021 roku w ramach zadania: 

▪ opłacono 2. ratę za  przyłączenie budynku szkoły do sieci 

ciepłowniczej PEC sp. z o.o., które miało miejsce w 2019 roku  

- opata przyłączeniowa została rozłożona została na dwie raty  

w dwóch kolejnych latach: 2020 i 2021, 

▪ przeprowadzono modernizację budynku ZST, w ramach której: 

➢ zainstalowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu w obiekcie 

szkoły oraz wyposażono w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

korytarz piwniczny oraz korytarz przy sali sportowej, które 

oświetlone są wyłącznie światłem sztucznym (prace wykonano  

w maju 2021 r.), 

➢ wykonano ekspertyzę kominiarską potrzebną do sporządzenia 
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kosztorysu odnośnie robót budowlanych w zakresie remontu 

dachu (wykonano w sierpniu 2021 r.), 

➢ wykonano izolację rur doprowadzających ogrzewanie w szkole  

– zadanie wykonał dział techniczny PEC celem ograniczenia strat 

ciepła,  (wykonano w listopadzie 2021 r.); 

➢ przeprowadzono remont schodów zewnętrznych w budynku 

szkoły – zdemontowano i rozebrano rozpadające się schody, 

wykonano nowy podkład betonowy i obudowano kostką brukową 

(wykonano we wrześniu 2021 r.), 

▪ doprowadzono do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego  

i technicznego ściany i sufit wokół luksferów na II piętrze oraz 

wymieniono luksfery na klatce schodowej pomiędzy parterem  

a II piętrem - zgodnie z kosztorysem, zniszczone luksfery na 

klatkach schodowych (parter, I i II piętro) wymieniono na okna PCV. 

Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, montaż oraz obróbkę 

okien, ścian i sufitów przylegających łącznie z malowaniem 

(wykonano w sierpniu 2021 r.), 

▪ przeprowadzono remont dachu po zalaniu - część kwoty  

z odszkodowania za zalanie pomieszczeń i korytarza na II piętrze 

przeznaczono na zakup artykułów malarskich (gips, farby, 

podkłady) tak, aby systemem gospodarczym doprowadzić 

pomieszczenia do poprzedniego stanu (zakupiono w grudniu 2021 

r.), 

▪ przeprowadzono remont dachu – zarwanych płyt korytkowych  

– w związku z zarwaniem/zapadnięciem się części dachu, w trybie 

pilnym, został wykonany remont oraz wymieniono świetlik 

(wykonano w listopadzie 2021 r.). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

dot. modernizacji budynku ZST - trzykrotnie poprawiana ekspertyza 

kominiarska wydłużyła czas remontu, a brak kosztorysu na wykonanie 

remontu dachu uniemożliwił złożenie wniosku do CUW o wyrażenie 

zgody na realizację zamówienia publicznego związanego z remontem 

dachu w miejscach przecieków, w związku z czym wpisano dwa nowe 

pilne zadania do wykonania w ramach posiadanych środków 

finansowych (remont schodów zewnętrznych i izolację rur 

doprowadzających ciepło), pozostała kwota nie została wykorzystana. 

dot. remontu dachu po zalaniu - wykorzystano kwotę przeznaczoną na 

zakup artykułów malarskich do malowania zalanych pomieszczeń, 

kwota 6000 złotych przeznaczona została na remont dachu, jednak  

w związku z problemami z dokumentacją i procedurami nie została 

wykorzystana. 

dot. remontu dachu – zarwanych płyt korytkowych - Wydział Inwestycji 

wskazywał, że po wejściu firmy na dach okaże się jak duże są 

zniszczenia i potrzeby prac po wykonaniu remontu zarwanej części 

połaci dachu. Okazało się, że kominy są w bardzo złym stanie. Złożono 

wniosek, podpisano umowę z wykonawcą robót na 11 kominów, jednak 

warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie zaplanowanych prac  

i 21 grudnia 2021 r. rozwiązano umowę za porozumieniem stron. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

(1) PEC sp. z o.o. w Gnieźnie; (2) Zakład Elektro Jerzy Zobel 

Instalatorstwo Elektryczne w Gnieźnie; (3) Zakład Kominiarski Marek 

Musiał w Gnieźnie; (4) My-Bud Maksymilian Majewski w Strzyżewie 

Kościelnym; (5) P.H.U.P.  „EDITH” w Gnieźnie; (6) Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe Jan Derkacz-Duchewicz sp. z o.o. w Gnieźnie. 
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nazwa zadania Modernizacje i remonty w ZSE w Gnieźnie 

opis zadania 

 

W 2021 roku w ramach zadania: 

▪ prowadzono prace budowlane w Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Gnieźnie – w pracowni matematyczno-fizycznej zmodernizowano 

oświetlenie oraz sufit. Powyższe działania pozwoliły na 

zlikwidowanie starych zacieków na suficie oraz na likwidację 

oświetlenia nie spełniającego standardów. W pracowni biologicznej 

zmodernizowano oświetlenie oraz sufit. Powyższe działania 

pozwoliły na likwidację oświetlenia nie spełniającego standardów 

oraz montaż lamp spełniających wymogi w zmodernizowanym 

suficie. W następstwie decyzji PSSE, nakazującej remont 

zabytkowych klatek schodowych, niezbędne było wykonanie 

projektu budowlanego. Projekt ten musiał być wykonany przez 

uprawnionego projektanta i zostać uzgodniony przez Miejskiego 

Konserwatora Zabytków w Gnieźnie. Dzięki temu można rozpocząć 

działania związane z wyłonieniem wykonawcy renowacji schodów 

▪ prowadzono prace budowlane w zakresie PPOŻ - wykonano 

ekspertyzy dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej budynku 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie. Ekspertyza wskazuje 

sposób dostosowania m.in. klatek schodowych oraz budynku do 

aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej. 

▪ realizowano termomodernizację budynku Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Gnieźnie - zadanie realizowane w latach 2021-

2023. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na jego realizację 

wynoszą 3.500.000,00 zł, z tego w roku 2021 - kwota 150.000,00 zł 

(środki własne Powiatu kwalifikowalne), w roku 2022 - kwota 

1.750.000,00 zł (300.000,00 zł wkład własny kwalifikowalny, 

750.000,00 wkład własny niekwalifikowalny, 700.000,00 pożyczka 

Jessica), rok 2023 - kwota 1.750.000,00 zł (300.000,00 zł wkład 

własny kwalifikowalny, 750.000,00 wkład własny niekwalifikowalny, 

700.000,00 pożyczka Jessica). w dniu 7 lipca 2021 roku na stronie 

zamówień publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego zostało 

umieszczone ogłoszenie dotyczące „Wykonania audytu 

energetycznego budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia na ul. Bolesława 

Chrobrego 23 w Gnieźnie” w ramach zadania „Termomodernizacja 

budynku Zespołu Szkól Ekonomicznych w Gnieźnie”. W wyniku 

przeprowadzonej procedury oceny ofert wybrano najkorzystniejszą 

ofertę złożoną przez GraFig Projekt Grażyna Figuła. Niniejszy 

dokument stanowi podstawę do opracowania wniosku o przyznanie 

pożyczki w ramach inicjatywy JESICCA. Wniosek wraz  

z załącznikami został złożony do BGK na początku roku 2022. Środki 

niewykorzystane w roku 2021 będą przesunięte na rok 2022. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Wykonawcą zadania pt. „Wykonanie projektu budowlanego 2 klatek 

schodowych w zabytkowym budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Gnieźnie” była Pracownia Architektoniczna Karol Wegner z Gniezna, 

wyłoniona dzięki postępowaniu zorganizowanemu przez CUW. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Ar-Bud Arkadiusz Miękiszak z Gniezna, Pracownia Architektoniczna 

Karol Wegner z Gniezna, GraFig Projekt Grażyna Figuła. 
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nazwa zadania Modernizacje i remonty w ZSP nr 3 w Gnieźnie 

opis zadania 

W 2021 roku w ramach zadania: 

▪ wymieniono drzwi do sal w piwnicy - częste awarie, źle 

zaprojektowanego w okresie powstawania budynku systemu 

kanalizacyjnego spowodowały całkowite zniszczenie drewnianych 

drzwi. W następstwie konieczna była ich wymiana. Drzwi zostały 

wymienione przez firmę PPHU Extherm sp. j. w sierpniu 2021 roku, 

▪ wymieniono piłkochwyty – piłkochwyty otaczające boisko szkolne 

były nie wymieniane od czasu realizacji projektu (od ponad 10 lat). 

Negatywny wpływ warunków atmosferycznych spowodował ich 

zniszczenie. Wymianę pilkochwytów wykonywała firma ROMI Roman 

Jankowski z Dąbrówki. W ramach zadania została wymieniona 

siatka na boisku szkolnym wraz z potrzebnymi materiałami do jej 

zamontowania (październik 2021 roku), 

▪ zakupiono piec gazowy do lokalu mieszkalnego - piec po ponad 12 

latach użytkowania wymagał wymiany. Stary piec stwarzał 

niebezpieczeństwo oraz nie spełniał aktualnych wymagań. Piec 

został zakupiony i zamontowany prze firmę Instalacje Wod–Kan–CO-

Gaz- Klimatyzacje Marcin Mortek z Gniezna. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

1.PPHU Extherm sp. j. z Gniezna, ROMI Roman Jankowski z Dąbrówki, 

Insatalacje Wod-Kan–CO-Gaz-Klimatyzcje Marcin Mortek z Gniezna. 

nazwa zadania Modernizacje i remonty w I LO w Gnieźnie 

opis zadania 

W 2021 roku w ramach zadania: 

▪ przeprowadzono modernizację budynku I LO w Gnieźnie, w ramach 

której naprawiono pokrycie dachu budynku szkoły i biblioteki, 

zmodernizowano 29 rozdzielnic w budynku szkoły, 

▪ przeprowadzono remont holu i szatni (remont lady w szatni, 

odbudowa słupów, siedziska, malowanie). 

▪ realizowano termomodernizacja budynku I Liceum 

Ogólnokształcąco w Gnieźnie - zgodnie z wnioskiem  

nr WOA.272.10.2021.WI ogłoszono postępowanie przetargowe na 

„Przygotowanie dokumentacji w zakresie audytu energetycznego, 

ekspertyz środowiskowych, studium wykonalności i dokumentacji 

technicznej, pod modernizację budynku I Liceum 

Ogólnokształcącego”. W wyniku przeprowadzonej procedury oceny 

ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę: Project Energy sp. z o.o.  

z siedzibą w Łodzi - umowa nr WOA.273.8.2021.WI z dnia 

03.11.2021r. na kwotę 84.870,00 zł. W dniu 03.12.2021r. wpłynęło 

pismo od wykonawcy z prośbą o wydłużenie terminu realizacji 

umowy do dnia 21.02.2022r. Jednocześnie wykazał zakres prac 

projektowych dodatkowych o łącznej wartości  97.000 zł netto.  

Wszystkie uwagi przedstawione przez wykonawcę zostały uznane za 

bezzasadne. Do dnia 31.12.2021r. Wykonawca nie zrealizował 

przedmiotu umowy. 
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zakład Dekarsko-Blacharski Andrzej Jakubowski, Zakład Elektro 

Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Zobel, Promesse Przedsiębiorstwo 

Usług Promocyjnych, Project Energy sp. z o.o.  

nazwa zadania Modernizacje i remonty w II LO w Gnieźnie 

opis zadania 

W 2021 roku w ramach zadania zrealizowano następujący zakres prac: 

▪ demontaż boazerii, wymiana instalacji elektrycznej, szpachlowanie 

i malowanie, wymiana oświetlenia, wymiana podłogi, usunięcie 

starej nawierzchni, szpachlowanie, malowanie, wymiana drzwi, 

▪ montaż oświetlenia LED-owego dwustronnego, 

▪ wymiana oświetlenia na lampy energooszczędne, 

▪ schody przy zejściu do szatni zostały zmodernizowane i pokryte 

nową wykładziną antypoślizgową. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Po zdjęciu drewnianej boazerii między podłogą a ścianami ujawniono 

kilkucentymetrowe luki, za zgodą jednostki nadrzędnej uzupełniono 

braki co podniosło koszty wykonania w stosunku do planu. W trakcie 

prac stwierdzono, że należy wymienić nadproża w istniejących 

otworach drzwiowych 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Drzewiecki z siedzibą  

w Niechanowie, Open-Trans sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ELPOS 

Firma Usługowo-Produkcyjna Stefan Pokładecki z siedzibą w Gnieźnie, 

Daria Menclewicz „Nova Energa” z siedzibą w Niechanowie,  

GM ELEKTRO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, „DĄB” Firma 

Wielobranżowa s. c. z siedzibą w Gnieźnie. 

nazwa zadania Modernizacje i remonty w SOSW w Kłecku 

opis zadania 

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022. Początkowo inwestycja  

realizacja była poprzez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

im. Hm. Z Imbierowicza w Kłecku, a w 2021 roku realizację zadania 

przeniesiono na Starostwo Powiatowe. W II połowie 2021 roku 

przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację 

zadania. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano 

wykonawcę - Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sierzchuła z siedzibą 

w Gnieźnie, z którym w dniu 02.09.2021r. podpisano umowę  

nr WOA.273.4.2021.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ze względu na warunki pogodowe i stan kadrowy nie udało się 

zrealizować zaplanowanego w harmonogramie zakresu prac. Tym 

samym płatność I transzy i pozostałych będzie zrealizowana w roku 

2022.  

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła z siedzibą w Gnieźnie. 

nazwa zadania Modernizacje i remonty w SOSW nr 2 w Gnieźnie 

opis zadania 

W 2021 roku w ramach zadania: 

▪ dokończono remontu dachu - w związku z nieukończonymi pracami  

naprawy dachu w latach poprzednich (ze względu na brak środków 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2021 

48 

 

finansowych) prace kontynuowano w roku 2021; kwota 

przeznaczona na zadanie: 5.000 zł, 

▪ realizowano budowę windy wraz z dokumentacją w SOSW nr 2  

w Gnieźnie - w 2021 przeprowadzono zamówienie publiczne mające 

na celu wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego wraz  

z niezbędną pozostałą dokumentacją techniczną, 

▪ przeprowadzono remont komina oraz wejścia na dach budynku  

- w 2021 w trakcie kontroli stanu technicznego stwierdzono bardzo 

zły stan techniczny komina. Zastosowany system ogrzewania 

budynku SOSW nie wymaga tak wysokiego komina w związku z czym 

postanowiono rozebrać część komina stwarzającą zagrożenie, 

jednocześnie zachowując wysokość wymaganą do prawidłowego 

działania. W ramach zadania wykonano częściową rozbiórkę starego 

komina oraz modernizację pozostałej jego części: wytynkowano, 

opierzono zakończenie komina i naprawiono pokrycie dachowe 

wokół. Zakupiono również nową drabinę techniczną z atestem  

i dokonano montażu na ścianie budynku, 

▪ przeprowadzono remont nawierzchni na przejściu z boiska do 

budynku placówki - na skutek decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej  z 2019 roku nakazującej naprawę chodnika, po 

uzyskaniu środków finansowych dokonano kompleksowej naprawy 

nawierzchni na przejściu z boiska do budynku placówki. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Pracownia Architektoniczna Karol Wegner, Weydmann Andrzej. Zakład 

usług murarskich, TOR Marek Ignasiak. 

nazwa zadania Modernizacje i remonty w MOS w Gnieźnie 

opis zadania 

W 2021 roku w ramach zadania: 

▪ realizowano działania mające na celu przystosowanie budynku 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla osób niepełnosprawnych 

„Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” na rok 2020, 

obszar B – 111.230 zł, w tym środki PFRON 33.232,17 zł 

(854/85421/6050) - zadanie realizowane w latach 2020-2021. Jego 

przedmiotem jest przystosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie 

i montaż dźwigu osobowego. W budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego 

na 2021 rok zabezpieczono na ten cel środki finansowe w kwocie 

111.230,00 zł. Ponadto na realizację zadania pozyskano 

dofinansowanie z PFRON z „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III na rok 2020, obszar B” na realizację projektu  

pn.: „Przystosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 33.232,17 zł. W dniu  

28 stycznia 2021 roku podpisano umowę na realizację zadania  

nr WOA.273.1.2021 z firmą Vertical Tomasz Pilarski z Gniezna.  

W związku z intensywnymi opadami deszczu i pojawieniem się wody 

w podszybiu windy koniecznym było wykonanie robót dodatkowych. 

W dniu 28 kwietnia 2021 roku podpisano protokół konieczności 

wykonania robót dodatkowych i aneks nr 1 do umowy. Koszt robót 

dodatkowych określono na 2.200,00 zł. Protokół końcowy odbioru 
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robót sporządzono w dniu 26 maja 2021 roku, a pozytywny odbiór 

windy przez Urząd Dozoru Technicznego nastąpił w dniu 21 maja 

2021 roku.  

Ponadto, w ramach zadania przeprowadzono „Roboty budowlane 

związane z izolacją podszybia w MOS” zgodnie z wnioskiem  

nr WI.7010.12.1.2021 i umową nr WI.7013.12.3.2021 z dnia 9 

listopada 2021 roku na kwotę 13.530,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr 

1198/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku Powiat Gnieźnieński 

przekazał nakłady inwestycyjne w kwocie 13.530,00 zł Zespołowi 

Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gnieźnie. 

▪ wykonano bramę wjazdową MOS - zamontowano bramę wjazdową 

do MOS od ul. Spichrzowej, celem umożliwienia wjazdu na teren 

ośrodka. Dawny wjazd został zlikwidowany wraz ze sprzedażą 

gruntu przy MOS. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Vertical Tomasz Pilarski, PUH Jan Derkacz- Duchewicz sp. z o.o. 

nazwa zadania 
Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 14 dzieci 

przy ul. Konopnickiej w Gnieźnie 

opis zadania 

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe 

przeznaczone na jego realizację wynoszą 2.095.636,97 zł, z tego  

w 2020 roku – 918.452,69 zł, w 2021 roku – 1.177.184,28 zł.  

W ramach realizacji zadnia w dniu 5 marca 2020 roku z Pracownią 

Projektową Justyna Mikołajczak została podpisana umowa  

nr WOA.273.78.78.2020.WI na wykonanie inwentaryzacji oraz 

koncepcji przebudowy budynku Domu Dziecka przy ul. Paczkowskiego 

16 (płatność w 2020 roku). Na podstawie sporządzonej analizy 

ostatecznie wybrano koncepcję budowy dwóch placówek opiekuńczo–

wychowawczych dla 14 dzieci (w każdym).  

W dniu 14 września 2020 roku z Zakładem Budowlanym Grinbud 

Jarosław Sieszchuła została podpisana umowa nr 

WOA.273.371.2020.WI. W dniu 22 października 2020 roku podpisano 

aneks do umowy nr 1 dotyczący zmiany kierownika budowy, a w dniu 

31 grudnia 2020 roku aneks do umowy nr 2 dotyczący wydłużenia 

realizacji umowy do dnia 15 lutego 2021 roku. Oprócz opłacenia 

faktury końcowej za budowę placówek, w I połowie 2021 roku 

dokonano również opłat za przyłącze elektryczne, przyłącze gazowe 

oraz za kontrolę sanitarną oraz wydanie opinii sanitarnej w zakresie 

stanu sanitarnego obiektu. W dniu 26 lutego 2021 roku dokonano 

odbioru domów dziecka. Łączne nakłady wyniosły 2 027 921,87 zł. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła z siedzibą w Gnieźnie. 
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nazwa zadania 
Prace remontowe i bieżące naprawy budynków należących do 

powiatu 

opis zadania 

Zadanie dotyczy naprawy fragmentu wolutowego szczytu  

w dwukondygnacyjnym ryzalicie w elewacji frontowej południowej 

wilii, zlokalizowanej w granicy działki nr 55/2 KM 42 przy ul. Kościuszki 

7 w Gnieźnie. Ze względu na bardzo zły stan techniczny szczytu 

budynku koniecznym było jego naprawienie. Obiekt jest objęty 

ochroną konserwatorską. Wydział Inwestycji przygotował 

dokumentacje do ogłoszenia przetargu. Zgodnie z wnioskiem  

nr WI.7014.14.2.2021 dokonano wyboru wykonawcy i w dniu  

7 października 2021 roku podpisano umowę nr WOA.273.6.2021 roku  

z firmą JG-BUD Jan Grzybowski z Daszewic. w dniu 6 grudnia 2021 roku 

spisano protokół końcowego odbioru robót. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

JG-BUD Jan Grzybowski z siedzibą w Daszewicach. 

nazwa zadania 
Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy 

parkingu w Gnieźnie 

opis zadania 

Zadanie realizowane w roku 2021. Łączne nakłady finansowe 

przeznaczone na jego realizację wynosiły 90 000,00 zł. Na podstawie 

wniosku nr WI.7011.23.1.2021 Powiat Gnieźnieński zaprosił do złożenia 

oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Ekspertyza zasadności 

wykonania parkingu i strefy płatnego parkowania na ul. 3 Maja  

w Gnieźnie”. Wśród złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą Parking 

Support Witold Mullaer, ul. Harcerska 13, 64-600 Kowanówko, umowa 

nr WI.7011.23.2.2021 zawarta w dniu 14 grudnia na kwotę: 25.178,10 

zł. Wykonawca zrealizował zdanie w roku 2021. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Parking Support Witold Mullaer z siedzibą w Kowanówku. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 
liczba zmodernizowanych obiektów należących 
do powiatu 

szt. 13 
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numer projektu  

II/2/b 

 

nazwa projektu 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (przebudowa skrzyżowań, sygnalizacja świetlna) 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2212P w m. Gniezno ul. Winiary budowa 

sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 
Dyrektor PZD 

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Pawła Cymsa w Gnieźnie  

(SP nr 8) 
Dyrektor PZD 

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. 17 Dywizji Piechoty w Gnieźnie 

(SP nr 8) 
Dyrektor PZD 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2212P w m. Gniezno ul. 

Winiary budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 

pieszych 

600/60014/6050 60.000 

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Pawła Cymsa 

w Gnieźnie (SP nr 8) 
600/60014/6050 127.079 

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. 17 Dywizji 

Piechoty w Gnieźnie (SP nr 8) 
600/60014/6050 113.276 

 razem 300.355 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2212P w m. 

Gniezno ul. Winiary budowa 

sygnalizacji świetlnej na 

przejściu dla pieszych 

60.000,00 30.000,00 Miasto Gniezno 30.000,00 

Przebudowa przejścia dla 

pieszych przy ul. Pawła 

Cymsa w Gnieźnie (SP nr 8) 

127.078,23 75.078,23 

Rządowy 

Fundusz 

Rozwoju Dróg 

52.000,00 

Przebudowa przejścia dla 

pieszych przy ul. 17 Dywizji 

Piechoty w Gnieźnie  

(SP nr 8) 

113.275,15 75.675,15 

Rządowy 

Fundusz 

Rozwoju Dróg 

37.600,00 

razem 300.353,38 180.753,38  119.600,00 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę 

skrzyżowań. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2212P w m. Gniezno ul. Winiary 

budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano sygnalizacje świetlną na przejściu dla 

pieszych z detektorem mikrofalowym. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podstawę zawarcia umowy stanowiło zapytanie cenowe oraz kosztorys 

ofertowy. Umowę nr 48/W/20 zawarto w dniu 16.10.2020 roku  

z Zakładem Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa 

Drogowego Józef Wojciechowski z siedzibą w Cielimowie. 

nazwa zadania 
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Pawła Cymsa w Gnieźnie 

(SP nr 8) 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano sygnalizacje świetlną na przejściu dla 

pieszych wzbudzaną detektorami ruchu i przyciskami z sygnalizacją 

dźwiękową dla osób niedowidzących, dwustronne oświetlenie LED 

przejścia i stref oczekiwania dla pieszych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w postępowaniu trybem podstawowym. 

Umowę nr 20/21 zawarto w dniu 16.11.2021 roku z Firmą Usługowo 

–Handlową „ANNA” Anna Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie. 

Dokumentację projektowo–kosztorysową zgodnie z umową nr 46/W/21 

z dnia 10.09.2021 roku oraz nadzór nad realizacją robót zgodnie  

z umową nr 50/W/21 z dnia 16.11.2021 roku sprawował Mieczysław 

Łebedyński prowadzący Biuro Inżynieryjno–Techniczne KIER Mieczysław 

Łebedyński z siedzibą w Gnieźnie. 

nazwa zadania 
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. 17 Dywizji Piechoty  

w Gnieźnie (SP nr 8) 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano dwustronne oświetlenie LED przejścia  

i stref oczekiwania dla pieszych oraz wyniesione przejście dla pieszych 

wraz z barierami ochronnymi. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wykonawca został wybrany w postępowaniu trybem podstawowym. 

Umowę nr 21/21 zawarto w dniu 23.11.2021 roku z Firmą Usługowo 

–Handlową „ANNA” Anna Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie. 
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Dokumentację projektowo–kosztorysową zgodnie z umową nr 45/W/21 

z dnia 10.09.2021 roku oraz nadzór nad realizacją robót zgodnie  

z umową nr 53/W/21 z dnia 23.11.2021 roku sprawował Mieczysław 

Łebedyński prowadzący Biuro Inżynieryjno–Techniczne KIER Mieczysław 

Łebedyński z siedzibą w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba przebudowanych skrzyżowań szt. 0 

koszt przebudowy jednego skrzyżowania zł 0 

liczba zbudowanych/przebudowanych 

sygnalizacji świetlnych 
szt. 2 

koszt budowy/przebudowy jednego systemu 

sygnalizacji świetlnej 
zł 93.539,12 

rezultatu 

poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 

poprawa płynności ruchu w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b. d. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

II/2/c 

 

nazwa projektu 

Remonty Dróg – poprzez wykonanie nakładek bitumicznych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2250P w m. Grabowo Dyrektor PZD 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2261P w m. Sokołowo Dyrektor PZD 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2149P w m. Zdziechowa Dyrektor PZD 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2160P Goraniec–Żydowo Dyrektor PZD 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2212P w m. Wełnica Dyrektor PZD 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2227P w m. Arcugowo Dyrektor PZD 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2250P 

w m. Grabowo 
600/60014/4270 76.686,69 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2261P 

w m. Sokołowo 
600/60014/4270 55.542,86 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2149P 

w m. Zdziechowa 
600/60014/4270 58.512,60 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2160P 

Goraniec–Żydowo 
600/60014/4270 57.619,84 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2212P 

w m. Wełnica 
600/60014/4270 116.049,27 

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2227P 

w m. Arcugowo 
600/60014/4270 98.569,74 

 razem 462.981 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Remont – nakładka 

bitumiczna droga powiatowa 

nr 2250P w m. Grabowo 

76.686,28 
76.686,28  

(§ 4270) 
- - 

Remont – nakładka 

bitumiczna droga powiatowa 

nr 2261P w m. Sokołowo 

55.542,86 
55.542,86  

(§ 4270) 
- - 

Remont – nakładka 

bitumiczna droga powiatowa 

nr 2149P w m. Zdziechowa 

58.512,60 
58.512,60  

(§ 4270) 
- - 

Remont – nakładka 

bitumiczna droga powiatowa 

nr 2160P Goraniec–Żydowo 

57.619,84 
57.619,84  

(§ 4270) 
- - 

Remont – nakładka 

bitumiczna droga powiatowa 

nr 2212P w m. Wełnica 

116.049,27 
116.049,27  

(§ 4270) 
- - 

Remont – nakładka 

bitumiczna droga powiatowa 

nr 2227P w m. Arcugowo 

98.569,74 
98.569,74  

(§ 4270) 
- - 

razem 462.980,59 462.980,59  - 

 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest remont dróg powiatowych poprzez wykonanie nowych nakładek 

bitumicznych na istniejącej nawierzchni. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2250P  

w m. Grabowo 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remontu nakładki bitumicznej na odcinku 

o długości 373 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem 

postępowania w trybie  zapytania o cenę. Umowę nr 30/W/21 zawarto 

w dniu 19.05.2021 roku z Zakładem Drogowo–Transportowym Sławomir 

Begier z siedzibą w Nekli. 

 

nazwa zadania 
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2261P  

w m. Sokołowo 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remontu nakładki bitumicznej na odcinku 

o długości 300 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem 

postępowania w trybie  zapytania o cenę. Umowę nr 31/W/21 zawarto 

w dniu 19.05.2021 roku z Firmą Usługowo–Handlową „ANNA” Anna 

Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie. 

nazwa zadania 
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2149P  

w m. Zdziechowa 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remontu nakładki bitumicznej na odcinku 

o długości 264 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem 

postępowania w trybie  zapytania o cenę. Umowę nr 32/W/21 zawarto 

w dniu 19.05.2021 roku z Zakładem Drogowo–Transportowym Sławomir 

Begier z siedzibą w Nekli. 

nazwa zadania 
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2160P Goraniec 

–Żydowo 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remontu nakładki bitumicznej na odcinku 

o długości 300 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem 

postępowania w trybie  zapytania o cenę. Umowę nr 33/W/21 zawarto 

w dniu 19.05.2021 r. z Zakładem Drogowo–Transportowym Sławomir 

Begier z siedzibą w Nekli. 
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nazwa zadania 
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2212P  

w m. Wełnica 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remontu nakładki bitumicznej na odcinku 

o długości 690 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem 

postępowania w trybie  zapytania o cenę. Umowę nr 35/W/21 zawarto 

w dniu 27.05.2021 roku z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Drogowym 

sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie. 

nazwa zadania 
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2227P  

w m. Arcugowo 

opis zadania 

W ramach zadania wykonano remontu nakładki bitumicznej na odcinku 

o długości 600 mb. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wybór wykonawcy został poprzedzony przeprowadzeniem 

postępowania w trybie  zapytania o cenę. Umowę nr 38/W/21 zawarto 

w dniu 17.06.2021 roku z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Drogowym 

sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 
długość wykonanych nakładek dróg  km 2,527 

koszt wykonania nakładek dróg zł 462.980,59 

rezultatu 

poprawa bezpieczeństwa w stosunku do roku 

poprzedniego 
% b.d. 

zmniejszenie ilości remontów cząstkowych  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b.d. 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/a 

 

nazwa projektu 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa 
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2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest Dyrektor SLR 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest 900/90026/4300 0,00 

 razem 0,00 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Likwidacja wyrobów 

zawierających azbest 
0,00 0,00 - 0,00 

razem 0,00 0,00  0,00 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

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

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

eliminacji.  Programy na szczeblu krajowym określają zadania niezbędne do oczyszczenia kraju  

z azbestu do 2032 roku. 

W związku z powyższym celem realizacji przedsięwzięcia jest: 

▪ usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

▪ minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu, 

▪ likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Likwidacja wyrobów zawierających azbest 

opis zadania 

Akcja likwidacji azbestu, której koordynatorem jest Wydział 

Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, jest realizowana przy udziale 

środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu oraz miasta i gmin 

powiatu gnieźnieńskiego. Finansowanie kosztów usuwania wyrobów 

budowlanych zawierających azbest, rozbiórki (demontażu) 

i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów azbestowych przyznawane 

jest w wysokości 100% całościowych kosztów tych działań 

z zastrzeżeniem, że maksymalna dla każdej nieruchomości kwota 

finansowania na realizację zadania wynosi 20.000 zł. 

Umowa z Wykonawcą zadania - spółką Eco-Pol Sp. z o.o. z siedzibą  

w Pruszczu, została podpisana w grudniu 2021 roku i dopiero wówczas 

wykonawca rozpoczął realizację zadania, dlatego nie wydatkowano 

środków w 2021 roku i przeniesiono je na rok 2022.  
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Eco-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu - wykonawca zadania wybrany 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w drodze przetargu 

nieograniczonego, z którym w dniu 14 grudnia 2021 roku zawarto 

umowę nr WOA.273.14.2020.SLR.  

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 
liczba złożonych wniosków szt. 0 

liczba nieruchomości objętych projektem szt. 0 

rezultatu 

ilość zdemontowanego i unieszkodliwionego 

azbestu 
tona 0 

Ilość nowych pokryć dachowych m2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

II/3/b 

 

nazwa projektu 

Zmniejszenie ryzyka powodziowego 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Zmniejszenie ryzyka powodziowego Dyrektor SLR 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Zmniejszenie ryzyka powodziowego 010/01008/2830 150.000 

 razem 150.000 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Zmniejszenie ryzyka 

powodziowego 
146.685,00 

146.685,00  

(§ 2830) 
- - 

razem 146.685,00 146.685,00 - - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest regulacja stosunków wodnych, utrzymanie w sprawności coraz 

bardziej wyeksploatowanych systemów melioracji jakimi są rowy oraz ochrona użytków rolnych 

przed suszą lub podtopieniami. Na gospodarkę wodną istotny wpływ ma systematyczna i planowana 

konserwacja urządzeń wodnych. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Zmniejszenie ryzyka powodziowego 

opis zadania 

Potrzeby związane z utrzymaniem w sprawności, coraz bardziej 

wyeksploatowanych systemów melioracyjnych z roku na rok stają się 

coraz bardziej pilne i wymagają coraz większych nakładów 

finansowych. Spółki wodne nie posiadają wystarczających środków 

finansowych, aby na swoim terenie systematycznie konserwować 

wszystkie rowy. Kryteria oraz warunki jakie muszą spełniać spółki 

wodne, aby mogły ubiegać się o uzyskanie dofinansowania określała 

Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXXIII/195/2020 w sprawie 

trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu 

Gnieźnieńskiego spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu 

Gnieźnieńskiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 

wykonania zadania. 

Decyzje o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmował Zarząd 

Powiatu Gnieźnieńskiego po rozpatrzeniu pisemnego wniosku złożonego 

przez spółkę. Przedstawiciele Wydziału Środowiska, Leśnictwa 

i Rolnictwa Starostwa Powiatowego na podstawie złożonych wniosków 

przeprowadzili wizje lokalne w terenie wraz z udokumentowaniem 

fotograficznym stanu rowów. Następnie wnioski, wraz z kosztorysem 

wykonania prac melioracyjnych oraz dokumentacją fotograficzną, 

zostały złożone do Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Po zapoznaniu się 

i przeanalizowaniu wniosku, zgodnie z warunkami zawartymi  

w ww. uchwale w sprawie zasad udzielania dotacji na wykonanie prac 

konserwacyjnych rowów melioracyjnych, Zarząd podjął decyzję  

o wysokości dofinansowania. Konsekwencją podjęcia decyzji było 

zawarcie umów dotacji ze spółkami, na podstawie których wykonano 

prace. Po odbiorze przeprowadzonych prac oraz złożeniu przez spółki 

stosownej dokumentacji wraz z rachunkiem wypłacono dotacje. 

W roku 2021 konserwacji poddanych zostało ponad 48,8 km rowów  

(35   rowów) na terenie powiatu gnieźnieńskiego. 
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Gminna Spółka Wodna w Łubowie nie przystąpiła do prac zgodnie  

z umową, dlatego dotacja nie została wypłacona. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

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

Gminna Spółka Wodna w Mieleszynie, Spółka Wodna Żydowo-

Czerniejewo-Strychowo, Spółka Wodna Rybno Wielkie, Gminna Spółka 

Wodna w Kiszkowie, Gminna Spółka Wodna w Niechanowie, Gminna 

Spółka Wodna w Trzemesznie, Gminna Spółka Wodna w Witkowie, 

Spółka Wodna Trzemżal, Gminna Spółka Wodna Czerniejewo, Spółka 

Wodna w Fałkowie, Gminna Spółka Wodna Łubowo. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 
długość rowów melioracyjnych poddanych 

konserwacji 
km 48,8 

rezultatu 

liczba zagrożeń powodziowych na terenie 

powiatu 
szt. 0 

liczba podtopień terenów wykorzystywanych 

rolniczo 
szt. 0 

powierzchnia terenów wykorzystywanych 

rolniczo, które zostały podtopione 
ha 0 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/d 

 

nazwa projektu 

Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej. Dzieciom potrzebne są rodziny (piecza zastępcza) 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej Dyrektor PCRP 

Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych Dyrektor PCRP 

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i prowadzących 

rodzinne domy dziecka  
Dyrektor PCRP 

Promocja i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej Dyrektor PCRP 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych 855/85508/4170 3.600 

Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji  rodziny 

zastępczej 
855/85508/4300 15.000 

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe 

i prowadzących rodzinne domy dziecka 
855/85508/4300 5.000 

Promocja i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej 855/85508/4300 7.000 

 razem 30.600 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Grupy wsparcia dla rodzin 

zastępczych 
3.600,00 3.600,00 - - 

Szkolenie kandydatów do 

pełnienia funkcji  rodziny 

zastępczej 

13.650,00 13.650,00 - - 

Szkolenie dla kandydatów na 

rodziny zastępcze zawodowe 

i prowadzących rodzinne 

domy dziecka 

5.000,00 5.000,00 - - 

Promocja i rozwój rodzinnej 

pieczy zastępczej 
6.993,16 6.993,16 - - 

razem 29.243,16 29.243,16  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej. Realizacja projektu ma się przyczynić 

do:  
1. pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,  

2. zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  

3. propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,  

4. podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat rodzicielstwa zastępczego.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych 

opis zadania 

W roku 2021 Zespół Pieczy Zastępczej zorganizował 12  spotkań  

w ramach grup wsparcia, w tym dla rodzin zastępczych spokrewnionych 

– 6 spotkań, dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych  

- 6 spotkań. W szkoleniach udział wzięło łącznie 119 osób, a ich 

tematyka obejmowała następujące zagadnienia: 

▪ świętowanie w rodzinie, 
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▪ zadania rozwojowe małego dziecka - wymiana doświadczeń, 

▪ zadania rozwojowe dzieci starszych - wymiana doświadczeń, 

▪ wymiana doświadczeń dot. regulowania sytuacji prawnej dziecka, 

▪ odpowiedzialność dzieci, 

▪ komunikacja w rodzinie zastępczej. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej 

opis zadania 

Jednym z zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest 

prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, organizowanie szkoleń przygotowujących do pełnienia 

funkcji rodzica zastępczego oraz wydawanie zaświadczeń 

kwalifikacyjnych. W roku 2021 odbyło się szkolenie PRIDE dla 

kandydatów na rodziców zastępczych, do udziału w którym zostało 

zakwalifikowanych 9 osób, z czego zaświadczenie kwalifikacyjne 

ukończenia szkolenia otrzymały 3 osoby. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

 

nazwa zadania 
Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe  

i prowadzących rodzinne domy dziecka 

opis zadania 

W 2021 roku odbyło się jedno szkolenie na rodzinę zastępczą 

zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego, w którym wzięło 

udział 1 małżeństwo. Ponadto, odbyło się również jedno szkolenie na 

rodzinę zawodową specjalistyczną, w którym również wzięło udział  

1 małżeństwo.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

nazwa zadania Promocja i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej 

opis zadania 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, w celu promocji                 

i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, stworzyło spot reklamowy, 

który wyświetlany był na telebimie przy ul. Poznańskiej w Gnieźnie. 

Pracownicy Zespołu Pieczy Zastępczej dostarczali do Ośrodków Pomocy 

Społecznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego plakaty i ulotki 

promujące rodzicielstwo zastępcze. Odbył się również tydzień drzwi 

otwartych rodzicielstwa zastępczego zorganizowany w PCPR. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba kandydatów na rodziny zastępcze os. 9 

liczba zorganizowanych szkoleń dla 

niespokrewnionych rodzin zastępczych  
szt. 1 

liczba osób biorących udział w szkoleniach dla 

niespokrewnionych rodzin zastępczych 
os. 9 

liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych  

w powiecie gnieźnieńskim 
szt. 3 

liczba dzieci pozostających pod opieką 

placówek opiekuńczo-wychowawczych  

w powiecie gnieźnieńskim  

os. 32 

rezultatu 

liczba nowopowstałych rodzin zastępczych  rodziny 24 

liczba dzieci pozostających pod opieką rodzin 

zastępczych  
os. 218 

liczba miejsc w całodobowych placówkach 

pieczy instytucjonalnej 
szt. 37 

liczba dzieci umieszczonych w placówkach 

pieczy instytucjonalnej 
os. 32 

zmniejszenie się liczby dzieci pozostających 

pod opieką placówek opiekuńczo 

-wychowawczych w powiecie gnieźnieńskim  

w stosunku do roku poprzedniego 

% 22 

 

 

 
 
 
 
 
 

numer projektu  

II/3/f 

 

nazwa projektu 

Monitoring zagrożeń 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców Powiatu 

Gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikację  mobilną Komunikatora SISMS 
Dyrektor OZK 
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Zakup radiotelefonu cyfrowego na potrzeby PCZK Dyrektor OZK 

Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych Dyrektor OZK 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Bezpłatny system ostrzegania i informowania 

mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez SMS  

oraz aplikację  mobilną Komunikatora SISMS 

754/75421/4360 7.000 

Zakup radiotelefonu cyfrowego na potrzeby PCZK 754/75421/ 4210 2.000 

Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych - 0 

 razem 9.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Bezpłatny system 

ostrzegania i informowania 

mieszkańców Powiatu 

Gnieźnieńskiego poprzez 

SMS oraz aplikację  mobilną 

Komunikatora SISMS 

5.000,00 
5.000,00  

(§ 4360) 
- - 

Zakup radiotelefonu 

cyfrowego na potrzeby PCZK 
1.961,11 

1.961,11  

(§ 4210) 
- - 

Usługa powiadamiania SMS 

dla osób głuchoniemych 
0,00 0,00 - - 

razem 6.961,11 6.961,11  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest ostrzeganie i informowanie mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego  

o zagrożeniach meteorologicznych na terenie powiatu gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikację 

mobilną Komunikatora SISMS. Celem projektu jest również zapewnienie bezpieczeństwa osobom 

głuchoniemym oraz zwiększenie mobilności osób i służb związanych z działalnością Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego dzięki wykorzystaniu usługi powiadamiania SMS dla osób 

głuchoniemych. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Bezpłatny system ostrzegania i informowania mieszkańców Powiatu 

Gnieźnieńskiego poprzez SMS oraz aplikację mobilną Komunikatora 

SISMS 

opis zadania 

Realizacja zadania obejmowała opłatę za usługę aktywacyjną oraz 

opłatę za świadczenie usług w pakiecie wiadomości sms systemu 

teleinformatycznego Samorządowego Informatora SMS oraz opłatę 

abonamentową SISMS, dzięki której funkcjonował całodobowy system 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2021 

65 

 

ostrzegania i informowania mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego  

o zagrożeniach meteorologicznych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma AMM System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  

– wykonawca zadania (umowa nr WOA.273.546.2020.OZK z dnia 

30.12.2020 r.). Wybór wykonawcy został dokonany zgodnie  

z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym  

w Gnieźnie. 

nazwa zadania 
Zakup radiotelefonu cyfrowego na potrzeby Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

opis zadania 

Realizacja zadania obejmowała zakup radiotelefonu cyfrowego na 

potrzeby łączności radiowej Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Gnieźnie. Zakup ten był niezbędny dla prawidłowego 

funkcjonowania sieci łączności radiowej w województwie 

wielkopolskim. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma LEWEL Radiokomunikacja s.c. J&J Dominiak z siedzibą w  Płocku 

– wykonawca zadania. Wybór wykonawcy został dokonany zgodnie  

z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym  

w Gnieźnie. 

nazwa zadania Usługa powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych 

opis zadania 

Finansowanie zadania przejęła Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Gnieźnie. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

KP PSP w Gnieźnie, Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych  

w Gnieźnie, KPP w Gnieźnie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, 

operator PLUS GSM (wykonawca) – partnerzy zadania zgodnie  

z porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 20 czerwca 2009 r.   

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba osób zarejestrowanych w systemie 

Samorządowego Informatora SMS (SISMS) oraz 

Komunikatorze SISMS 

os. 3.020 

liczba osób korzystających z usługi 

powiadamiania SMS dla głuchoniemych 
os. b. d. 

liczba zdarzeń wymagających interwencji 

wszystkich trzech służb tj. policji, straży 

pożarnej i pogotowia ratunkowego 

szt. b. d. 

liczba zdarzeń wymagających interwencji służb 

ratowniczych oraz instytucji i podmiotów 

związanych z zarządzaniem kryzysowym  

szt. b. d. 
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rezultatu 

skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych do 

miejsca zdarzenia w stosunku do roku 

poprzedniego 

% b. d. 

 

 
 
 
 
 
 

numer projektu  

II/3/g 

 

nazwa projektu 

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

ratowniczych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Gnieźnieńskiego 
Dyrektor SLR 

Zakup bojowych ubrań strażackich dla OSP Dyrektor OZK 

Zakup zestawu ratownictwa medycznego OSP-R1 w torbie dla Urzędu 

Miejskiego w Gnieźnie z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej 
Dyrektor OZK 

Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych – budynek użyteczności 

publicznej wraz ze sprzętem audiowizualnym dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. 

Komendant KP PSP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej 

Powiatu Gnieźnieńskiego 

900/90095/4210 

900/90095/4260 

900/90095/4270 

900/90095/4300 

900/90095/4360 

900/90095/4430 

20.000,00 

 

Zakup bojowych ubrań strażackich dla OSP 754/75412/2820 50.000 

Zakup zestawu ratownictwa medycznego OSP-R1 w torbie 

dla Urzędu Miejskiego w Gnieźnie z przeznaczeniem dla 

Straży Miejskiej 

754/75495/4210 1.000,00 

Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych  

– budynek użyteczności publicznej wraz ze sprzętem 

audiowizualnym dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Gnieźnie. 

754/75495/6170 10.000,00 

 razem 81.000,00 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Dofinansowanie działalności 

Społecznej Straży Rybackiej 

Powiatu Gnieźnieńskiego 

8.983,41 

863,00 (§ 4210) 

- - 

3.084,38  

(§ 4260) 

1.476,00  

(§ 4270) 

1.038,07  

(§ 4300) 

248,46 (§ 4360) 

2.273,50  

(§ 4430) 

Zakup bojowych ubrań 

strażackich dla OSP 
50.000,00 

50.000,00  

(§ 2820) 
- - 

Zakup zestawu ratownictwa 

medycznego OSP-R1 w torbie 

dla Urzędu Miejskiego  

w Gnieźnie  

z przeznaczeniem dla Straży 

Miejskiej 

756,00 756,00 (§ 4210) - - 

Zakup mobilnego symulatora 

zagrożeń pożarowych  

– budynek użyteczności 

publicznej wraz ze sprzętem 

audiowizualnym dla 

Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Gnieźnie 

63.000,00 10.000,00 

WFOŚiGW  
w Poznaniu 

44.000,00 

Nadleśnictwo 

Gniezno 
3.000,00 

Nadleśnictwo 

Czerniejewo 
3.000,00 

Nadleśnictwo 

Gołąbki 
3.000,00 

razem 122.739,41 69.739,41  53.000,00 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

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

Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie czy 

Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Gnieźnieńskiego 

opis zadania 

Straż Rybacka współpracuje z Wydziałem Środowiska, Leśnictwa  

i Rolnictwa podczas kontroli stanu środowiska w powiecie 

gnieźnieńskim szczególnie w zakresie gospodarki wodnej oraz 

zachowania i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na akwenach 

wodnych. Zgodnie z Regulaminem Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 
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Gnieźnieńskiego przyjętym Uchwałą nr XIX/203/2008 Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku Powiat Gnieźnieński  

w miarę możliwości finansowych, zapewnia strażnikom niezbędny do 

wykonywania czynności kontrolnych sprzęt specjalistyczny i ochronny, 

wyposażenie techniczne i umundurowanie, naprawę, ubezpieczenie  

i przeglądy sprzętu używanego do przeprowadzania kontroli, 

ubezpieczenia strażników od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

itp. W 2021 roku: 

▪ przeprowadzono naprawy i przegląd techniczny pojazdu oraz 

opłacono wymianę dowodu rejestracyjnego, 

▪ poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem samochodu, 

przyczep, strażników od NNW, 

▪ sfinansowano bieżące opłaty za dostawę mediów (woda, ścieki, 

energia elektryczna, energia cieplna) do lokalu użytkowanego przez 

Społeczną Straż Rybacką, 

▪ sfinansowano bieżące opłaty za używanie służbowych telefonów 

komórkowych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Auto - Szałek – Serwis Gniezno, P.U.H.W. „Auto – Car” Tadeusz 

Olejniczak, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział  

w Poznaniu, Orange Polska S.A., Powiatowy Zarząd Geodezji, 

Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. 

nazwa zadania Zakup bojowych ubrań strażackich dla OSP 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania zostały udzielone dotacje celowe  

dla 17 ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu 

gnieźnieńskiego, zgodnie z rekomendacją przedstawioną przez 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Gnieźnie Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego i hełmu 

strażackiego. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania 

Zakup zestawu ratownictwa medycznego OSP-R1 w torbie dla 

Urzędu Miejskiego w Gnieźnie z przeznaczeniem dla Straży 

Miejskiej. 

opis zadania 

W ramach realizacji zadania został zakupiony zestaw ratownictwa 

medycznego OSP-R1 w torbie dla Urzędu Miejskiego w Gnieźnie  

z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Sklep Pożarniczy Florian z siedzibą w Kaliszu. Wybór wykonawcy został 

dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie. 
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nazwa zadania 

Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych – budynek 

użyteczności publicznej wraz ze sprzętem audiowizualnym dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. 

opis zadania 

W 2021 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  

w Gnieźnie wzbogaciła się o narzędzie do prowadzenia działań  

z zakresu szeroko pojętej prewencji społecznej. Na potrzeby jednostki 

zakupiono mobilny symulator zagrożeń pożarowych – moduł lasu wraz 

ze sprzętem adiuwizualnym. Nabyty sprzęt służy do edukacji szerokiej 

grupy odbiorców z terenu powiatu gnieźnieńskiego w temacie zagrożeń 

pożarowych. Środki wydatkowano zgodnie z regulaminem udzielania 

zamówień publicznych, których kwota nie przekracza równowartości 

kwoty 130 000,00 złotych netto, obowiązującym w KP PSP Gniezno. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

WFOŚiGW w Poznaniu, Nadleśnictwo Gniezno, Nadleśnictwo 

Czerniejewo, Nadleśnictwo Gołąbki - przekazanie środków na zakup 

ww. sprzętu. KW PSP Poznań - przepływ środków przez Fundusz 

Wsparcia PSP 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba zakupionych pojazdów (radiowozów i in.) szt. 0 

liczba zakupionego sprzętu szt. 19 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na zakup sprzętu 
zł 60.756,00 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na inwestycje dotyczące 

rozbudowy KPP w Gnieźnie 

zł 0,00 

rezultatu 
spadek przestępczości w powiecie 

gnieźnieńskim w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba zakupionego sprzętu obejmuje: 

▪ KP PSP w Gnieźnie – mobilny symulator zagrożeń zez sprzętem audiowizualnym, ubrania 

specjalne, myjka wysokociśnieniowa, przenośny zestaw do oświetlania terenu 

▪ OSP – umundurowanie bojowe dla 17 jednostek 

▪ Straż Miejska - zestaw ratownictwa medycznego OSP-R1 w torbie 

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

▪ KP PSP w Gnieźnie – 10.000,00 zł 

▪ Ochotnicze Straże Pożarnej – 50.000,00 zł 

▪ Straż Miejska – 756,00 zł 
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numer projektu  

II/3/l 

 

nazwa projektu 

Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną  

i przyrodniczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego 
Dyrektor SLR 

Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (SWiAT) Powiatowe Centrum 

Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej 
Dyrektor SLR 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę 

ekologiczną i przyrodniczą na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego 

900/90095/4210 160.000,00 

Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (SWiAT) 

Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy 

Przyrodniczej 

900/90095/6059 

900/90095/6050 

194.829,20 

170,80 

 razem 355.000,00 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Konkursy i inne imprezy 

upowszechniające wiedzę 

ekologiczną i przyrodniczą 

na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego 

86.871,47 
24.021,01  

(§ 4210) 

WFOŚIGW 

Poznań 
62.850,46 

Środowisko Wiedza  

i Alternatywne Technologie 

(SWiAT) Powiatowe Centrum 

Stacji Meteorologicznych  

i Wiedzy Przyrodniczej 

170,80 170,80 (§ 6050) - 0,00 

razem 87.042,27 24.191,81  62.850,46 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego z zakresu 

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

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

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

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

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

uczestnikom jak dbać o środowisko. 

W ramach projektu przewiduje się również realizację zadania: Środowisko Wiedza i Alternatywne 

Technologie (SWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej, 

którego celem jest połączenie wiedzy o środowisku z wykorzystaniem alternatywnych technologii  

w celu racjonalnego korzystania z zasobów przyrody zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Projekt zakłada kompleksową i długoterminową edukację mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego 

związaną ze zmieniającym się klimatem, warunkami życia i prowadzeniem działalności rolniczej, 

bieżący monitoring i reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną  

i przyrodniczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego 

opis zadania 

Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców powiatu 

gnieźnieńskiego z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska,  

m. in.: ochrony powietrza, ochrony przed hałasem czy gospodarki 

odpadami. W ramach niniejszego projektu organizowane są konkursy  

z zakresu wiedzy ekologicznej, konkursy fotograficzne, muzyczne, 

plastyczne dotyczące ochrony środowiska oraz prowadzone są masowe 

edukacyjne akcje ekologiczne dla przedszkoli i szkół na wszystkich 

szczeblach oraz mieszkańców. Akcje ekologiczne prowadzone są  

w sposób, który uświadomi ich uczestnikom, jak dbać o środowisko.  

W 2021 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

▪ okazji Dnia Ziemi, w ramach XXVI Prezentacji Ekologicznych pod 

hasłem „Przywróćmy naszą ziemię”, Starostwo Powiatowe  

w Gnieźnie razem z Polskim Klubem Ekologiczny Okręg Wielkopolski 

Koło w Gnieźnie, Urzędem Miejskim w Gnieźnie oraz 

Nadleśnictwem Gniezno, zaprosili dzieci i młodzież do udziału  

w konkursach, których główną ideą jest popularyzacja 15 celu 

zrównoważonego rozwoju AGENDY 2030 ONZ „Życie na lądzie”: 

chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie 

ekosystemów lądowych, zrównoważyć gospodarowanie lasami, 

powstrzymać i odwrócić proces degradacji gleby oraz powstrzymać 

utratę różnorodności biologicznej. Do konkursu zgłosiły się 22 

placówki edukacyjne: 5 przedszkoli, 13 szkół podstawowych, MOS, 

3 szkoły średnie, a wpłynęło 230 prac w 5 kategoriach, 

▪ Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz: Polski Klub Ekologiczny 

Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie  

i Nadleśnictwo Gniezno zorganizowali w dniu 12 czerwca 2021 roku 

akcję „Odzyskujesz – zyskujesz”. Każdy, kto tego dnia przyniósł 

makulaturę otrzymał upominek m. in.  sadzonkę drzewka, krzewu 
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lub innej roślinki, nasiona roślin łąkowych - do posadzenia lub 

wysiania we własnym ogródku lub na tarasie czy balkonie albo inne 

nagrody rzeczowe. Dodatkowo, zbierano nakrętki dla dzieci 

potrzebujących wsparcia. Tego dnia udało się zebrać ok. 2 ton 

makulatury i ok. 120 kg nakrętek. 

▪ w dniu 23 czerwca 2021 młodzież  z Zespołu Szkól Przyrodniczo - 

Usługowych w Gnieźnie uczestniczyła w sprzątaniu Lasu Miejskiego. 

Akcja „Sprzątania świata”, której celem jest budowanie 

świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony 

środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję  

i stosowanie racjonalnej gospodarki odpadami, została  

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie  

i Nadleśnictwo Gniezno. Przedsięwzięcie miało nakłonić młodych 

ludzi do szerszych postaw proekologicznych i wzbudzić większą 

wrażliwość na czystość środowiska naturalnego. Tegoroczna 

ogólnopolska akcja odbywała się pod hasłem: Myślę więc nie 

śmiecę! Od 2010 r. w ramach przeprowadzanych akcji udało się 

zebrać ok. 24 ton odpadów. 

Dzięki oprawie techniczno–merytorycznej realizowanej przez 

pracowników wydziału, współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym, 

Nadleśnictwem Gniezno, gminami, placówkami oświatowymi i innymi 

podmiotami, skorzystaniu z gadżetów promocyjnych starostwa oraz 

wydatkowaniu środków w sposób celowy i gospodarny możliwe było 

zaoszczędzenie środków własnych z budżetu powiatu.  

Mając na uwadze wspieranie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie złożyło wnioski na dofinansowanie 

dwóch przedsięwzięć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i otrzymało dotację na ich realizację. 

Dzięki otrzymanym środkom zrealizowano następujące projekty: 

▪ „Grasz w zielone ? – Gram” – stworzenie strefy zielonej w II Liceum 

Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ekonomicznych  w Gnieźnie” - 

celem projektu było stworzenie strefy zielonej w formie ogródka 

dydaktycznego i  podniesienie u uczniów II LO w Gnieźnie oraz 

uczniów ZSE w Gnieźnie poziomu kompetencji kluczowych  

w zakresie wiedzy przyrodniczej. W ramach przedsięwzięcia 

zakupiono ławki zewnętrzne, pojemniki na segregację odpadów, 

edukacyjne gry ekologiczne, monitory interaktywne, rośliny do 

posadzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

▪ „Doposażenie sal dydaktycznych I i III Liceum Ogólnokształcącego  

w Gnieźnie w sprzęty niezbędne do realizacji działań 

edukacyjnych” - celem projektu jest przybliżenie uczniom I LO  

i III LO zagadnień związanych z potrzebą ograniczania emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

W ramach przedsięwzięcia zakupiono komputer z monitorem  

i klawiaturą, monitor interaktywny, drukarkę, mikroskopy, 

klimatyzatory, umeblowanie, pojemniki na segregację odpadów, 

zestawy demonstracyjne i pomoce dydaktyczne. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ze względu na trudną sytuację, w związku z pandemią COVID-19 

wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 realizację kolejnych szkoleń, 

warsztatów, konferencji i konkursów odwołano, a środki przeznaczono 

na doposażenie placówek oświatowych. 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Centrum Ogrodnicze Jucca w Jasinie, Investment Trading Consulting 

sp. z o.o. z siedzibą w m. Skarszewy, P.W Art.-Bud J. Łachowski  

z siedzibą w Bydgoszczy, Fundacja Klub Młodych Liderów z siedzibą  

w Mielcu, Abrys Technika sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, P.H.U. Mini 

– Max J. Szukalski z siedzibą w Gnieźnie, P. W. Graal K. Gralak  

z siedzibą w Zgierzu, NeoRobots sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie, Aktin 

Nowoczesne Technologie Edukacyjne z siedzibą w Sosnowcu, Fabryka 

Pomocy Naukowych sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, Zielona Fabryka  

z siedzibą w Gnieźnie, Szkółka Byczkowscy w Glince Duchownej, SPQR 

Ł. Obrzut z siedzibą w Sosnowcu, Delta Optical z siedzibą w Nowych 

Osinach, Teleskopy Insolutions z siedzibą w Warszawie, Lin Polska  

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ABC Wyposażenia Majętny, 

Bieńkowscy z siedzibą w Katowicach.  

  

nazwa zadania 

„Środowisko, Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT)  

- Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy 

Przyrodniczej” 

opis zadania 

W ramach zadania, przy udziale środków WRPO 2014 - 2020 - Osi 

Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.5. „Ochrona przyrody”, 

Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna”, na podstawie umowy  

o dofinansowanie nr RPWP.04.05.04-30-0029/19-00 zawartej w dniu 16 

grudnia 2020 roku, realizowany jest projekt pt. „Środowisko, Wiedza  

i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) - Powiatowe Centrum Stacji 

Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej” (okres realizacji projektu: 

2020 – 2022). 

Celem projektu ŚWiAT Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie 

są działania edukacyjno – informacyjne dotyczące obserwacji przyrody  

i analizy zmian klimatu na terenie powiatu poprzez przeprowadzenie 

kampanii przy wykorzystaniu wyników pochodzących z poszczególnych 

stacji meteorologicznych. Projekt zakłada wybudowanie 9 szt. stacji 

meteorologicznych na terenie gmin powiatu gnieźnieńskiego wraz  

z nowoczesnymi interaktywnymi ekologicznymi ścieżkami przyrodniczo-

edukacyjnymi przy każdej stacji, budowę i wyposażenie ogródków 

meteorologicznych, stworzenie Eko-ogrodu znajdującego się przy 

Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie oraz powstanie 

Powiatowego Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy 

Przyrodniczej. 

W pierwszej połowie 2021 roku poniesiono koszty związane  

z przygotowaniem map pod porozumienia z gminami w sprawie 

użyczenia terenu oraz określenia  zasad współpracy w ramach projektu 

na kwotę 170,80 zł. Z kolei we wrześniu została podpisana umowa  

nr WOA.273.5.2021.SLR na realizację przedsięwzięcia z wykonawcą 

wyłonionym w drodze przetargu, którym zostało konsorcjum. W jego 

skład wchodzą: Meteolab sp. z o.o. z siedzibą Goczałkowicach-Zdroju 

oraz Gardenia Tomasz Hernacki z siedzibą w Gnieźnie. W roku 2021 

wykonawca rozpoczął sporządzanie dokumentacji projektowej pod 

pozwolenie na budowę. W 2021 roku nie wydatkowano środków - 

zostały przeniesione na 2022 rok. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

gminy powiatu gnieźnieńskiego (porozumienie w sprawie użyczenia 

terenu), Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru  

i Nieruchomości w Gnieźnie, konsorcjum: Meteolab sp. z o.o. z siedzibą 

Goczałkowicach-Zdróju oraz Gardenia Tomasz Hernacki z siedzibą  

w Gnieźnie 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba zorganizowanych/przeprowadzonych 

szkoleń, konferencji, konkursów, spotkań, 

warsztatów 

szt. 3 

liczba osób biorących udział w szkoleniach, 

konferencjach, konkursach, spotkaniach, 

warsztatach 

os. ok. 760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/p 

 

nazwa projektu 

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor ZOZ w Gnieźnie 
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2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Skupienie wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Gnieźnie w ramach jednej lokalizacji 

Dyrektor ZOZ  

w Gnieźnie 

Realizacja projektu pn. Usługi elektroniczne Szpitala Pomnik Chrztu Polski  

w Gnieźnie dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych 

świadczeń medycznych (w ramach WRPO 2014-2020/OSI) 

Dyrektor ZOZ  

w Gnieźnie 

Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposażenia i budową 

lądowiska (w ramach POIŚ 2014-2020/SOR) 

Dyrektor ZOZ  

w Gnieźnie 

Realizacja projektu pn. Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia 

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 

leczniczymi samorządu województwa (w ramach WRPO 2014-2020/EDM) 

Dyrektor ZOZ  

w Gnieźnie 

Remont oddziału dziecięcego 
Dyrektor ZOZ  

w Gnieźnie 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Skupienie wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w ramach jednej 

lokalizacji  

- 0 

Realizacja projektu pn. Usługi elektroniczne Szpitala 

Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie dla zwiększenia 

efektywności i dostępności realizowanych świadczeń 

medycznych (w ramach WRPO 2014-2020/OSI) 

- 0 

Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem 

wyposażenia i budową lądowiska (w ramach POIŚ 2014-

2020/SOR) 

- 0 

Realizacja projektu pn. Wyposażenie środowisk 

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między 

podmiotami leczniczymi samorządu województwa  

(w ramach WRPO 2014-2020/EDM) 

851/85195 245.149 

Remont oddziału dziecięcego 851/85111/2800 20.000 

razem 265.149 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Skupienie wszystkich 

jednostek organizacyjnych 

Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Gnieźnie w ramach jednej 

lokalizacji 

227.630,00 0,00 ZOZ Gniezno 227.630,00 
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Realizacja projektu  

pn. Usługi elektroniczne 

Szpitala Pomnik Chrztu 

Polski w Gnieźnie dla 

zwiększenia efektywności  

i dostępności realizowanych 

świadczeń medycznych  

(w ramach WRPO 2014-

2020/OSI) 

0,00 0,00 ZOZ Gniezno 0,00 

Modernizacja i rozbudowa 

SOR wraz z zakupem 

wyposażenia i budową 

lądowiska (w ramach POIŚ 

2014-2020/SOR) 

261.262,00 0,00 

ZOZ Gniezno 

 

Dotacja POIŚ 

213.939,00 

 

47.323,00 

Realizacja projektu  

pn. Wyposażenie środowisk 

informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych 

i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia 

informatyczne 

umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz stworzenie 

sieci wymiany danych 

między podmiotami 

leczniczymi samorządu 

województwa (w ramach 

WRPO 2014-2020/EDM) 

150.704,00 20.022,00 ZOZ Gniezno 130.682,00 

Remont oddziału dziecięcego 55.969,00 20.000,00 ZOZ Gniezno 35.969,00 

razem 695.565,00 40.022,00  655.543,00 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

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

medycznych w powiecie gnieźnieńskim. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Skupienie wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Gnieźnie w ramach jednej lokalizacji 

opis zadania 

Realizacja zadania w 2021 roku obejmowała 3 podzadania: 

▪ wykonanie dokumentacji projektowych wraz z nadzorem autorskim, 

▪ tymczasowe dostosowanie obiektu wraz z zakupem sprzętu  

i wyposażenia, 

▪ dostosowanie, remonty, rozpoczęcie prac, nadzór inwestorski. 

1. w ramach podzadania: wykonanie dokumentacji projektowych wraz 

z nadzorem autorskim: 

a) pełnienia funkcji inżyniera kontraktu świadczyły osoby  
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w składzie: 

➢ branża budowlana – Stefan Sosiński, 

➢ branża elektryczna – Andrzej Kabaciński, 

➢ branża telekom. – Paweł Karolczak, 

➢ branża sanitarna – Paula Pacanowska, 

b) kontynuowano umowę z firmą: „Biuro Konsultingowe Urszula 

Lisiecka” i „Kancelarią Doradcy Prawnego Magdalena 

Michałowska” na obsługę prawną, a także z „Kancelaria 

Adwokacka Małkiewicz Polachowski”, 

c) sprawowanie nadzoru autorskiego zapewniła firma SPA Biuro 

Projektów Sadowski, 

2. W ramach podzadania: tymczasowe dostosowanie obiektu wraz  

z zakupem sprzętu i wyposażenia w 2021 - bez wydatków. 

3. W ramach podzadania: dostosowanie, remonty, rozpoczęcie prac, 

nadzór inwestorski - bez wydatków. 

Trwają rozliczenia końcowe z firmą ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. 

sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Usterki i rozliczenia z głównym wykonawcą. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

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

sp. k. z siedzibą w Poznaniu, Biuro Konsultingowe Urszula Lisiecka, 

Kancelaria Doradcy Prawnego Magdalena Michałowska z siedzibą  

w Poznaniu, Kancelaria Adwokacka Małkiewicz Polachowski, Stefan 

Sosiński, Andrzej Kabaciński, Paweł Karolczak, Paula Pacanowska,  

ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jacewie.  

nazwa zadania 

Realizacja projektu pn. Usługi elektroniczne Szpitala Pomnik Chrztu 

Polski w Gnieźnie dla zwiększenia efektywności i dostępności 

realizowanych świadczeń medycznych (w ramach WRPO 2014-

2020/OSI) 

opis zadania 

Projekt zakłada modernizację i uzupełnienie funkcjonalne środowiska 

informatycznego ZOZ Gniezno, obejmującego systemy/aplikacje 

informatyczne w zakresie: 

▪ wytwarzania i udostępniania Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej, 

▪ konsolidacji danych medycznych wytwarzanych, gromadzonych  

i przetwarzanych w środowisku informatycznym ZOZ Gniezno,  

▪ elektronicznego obiegu dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych 

ZOZ Gniezno, 

▪ systemu informacji i nawigacji wewnętrznej oraz kierowania  

i przywołania pacjenta w ZOZ Gniezno, 

▪ zarządzania ZOZ Gniezno (ang. Back Office) oraz Logiki biznesowej 

(ang. Business Intelligence) 

oraz zapewnienie technicznej gotowości do integracji z projektami 

szczebla krajowego (P1/P2). 

Szpital realizował wdrożenie ww. projektu wg przetargu 

nieograniczonego, w tym: 

a) część I - dostawa i wdrożenie rozwiązania informatycznego 

realizującego budowę usług elektronicznych oraz rozbudowę 

systemów informatycznych: części medycznej (HIS)  

i administracyjnej (ERP) z integracją zautomatyzowanego 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2021 

78 

 

rozwiązania dla logistyki gospodarki lekowej obejmującego 

specjalizowany sprzęt i specjalizowanie oprogramowanie 

aplikacyjne. Wdrożenie odbywa się przez firmę Comarch 

Healthcare Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie; umowa  

nr 12/IT/UE/VI/2020 [/CAGK/1272/U/2020] zawarta w Gnieźnie  

w dniu 2 października 2020 roku. Przedmiot umowy obejmuje 

m.in.: 

1) dostarczenie i udzielenie licencji,  

2) przeprowadzenie wdrożenia, 

3) przeprowadzenie szkolenia, 

4) udzielenie gwarancji i świadczenie usług gwarancyjnych 

określonych wg § 12 umowy, 

5) niezbędne uzupełnienie infrastruktury informatycznej. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Przesunięcie terminu realizacji zadania – harmonogramowanie prac 

wdrożenia. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

IT Tomasz Kokowski, COMP Spółka Akcyjna, Comarch Healthcare Spółka 

Akcyjna, Konsultant IT Sp. z o.o. 

nazwa zadania 
Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposażenia  

i budową lądowiska (w ramach POIŚ 2014-2020/SOR) 

opis zadania 

Realizacja w ramach zadania w tym:  

▪ modernizacja i rozbudowę SOR oraz budowa lądowiska, 

▪ zakup wyposażenia na SOR, 

▪ zakup licencji, ich wdrożenie i obsługę. 

Wykonano niezbędne prace budowlane, montażowe i remontowe oraz 

zrealizowano zakup sprzętu medycznego. Wraz z zakończeniem 

odbiorów budynku głównego nastąpi końcowy odbiór projektu i jego 

końcowe rozliczenie. Trwają prace związane z modernizacją lądowiska 

po zmianie przepisów. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Przesunięcie terminu realizacji zadania – harmonogramowanie prac 

odbiorów p. poż. i końcowe odbiory całości inwestycji. Zmiana 

wymagań prawnych w zakresie lądowisk. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Konkret, FUH Paqus Sławomir Paśka, ANMER Marek Ziembowicz, 

Prodmar, Rom & Dor Usługi ppoż Roman Pietraszewski, Ego Studio, 

Tina Gniezno, Ochrona przeciwpożarowa Waldemar Ulatowski, Drager, 

ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jacewie, 

Suprice, LUKAS Łydka Adam, Alteris S.A., Asmedica Sp. z o.o., Walmed 

sp. z o.o. 

nazwa zadania 

Realizacja projektu pn. Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych  

w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych 

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa 

opis zadania 
Realizacja zadania w 2021 obejmowała wdrożenie, aplikacje systemy 

szpitalne i specjalistyczne zgodnie z umową U.Sz.W/7/2020.34/46. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

nazwa zadania Remont oddziału dziecięcego 

opis zadania 

Oddział Dziecięcy został przekształcony w Oddział Zakaźny i do dnia 

19.05.2021r., w jego pomieszczeniach były realizowane świadczenia 

opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. W związku z zaprzestaniem udzielania 

przedmiotowych świadczeń zaszła konieczność ponownego 

przystosowania pomieszczeń na potrzeby Oddziału Dziecięcego. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

-   

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba lokalizacji, w których funkcjonują 

oddziały i inne jednostki ZOZ-u 
szt. 3 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na budowę  

szpitala przy ul. 3 Maja i lądowiska 

zł 227.630 

rezultatu 
spadek kosztów utrzymania obiektów ZOZ-u  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/3/r 

 

nazwa projektu 

Bezpieczny Powiat 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

 



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2021 

80 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla osób z powiatu i gmin 

zajmujących się zarządzaniem kryzysowym 
Dyrektor OZK 

Uhonorowanie funkcjonariuszy za zasługi dla bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu 
Dyrektor OZK 

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego Dyrektor KTBRD 

Organizacja konkursu dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego – „Czujka na 

straży Twojego bezpieczeństwa” 
Komendant KP PSP 

Bezpieczny autobus Dyrektor OZK 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla osób z powiatu 

i gmin zajmujących się zarządzaniem kryzysowym 
754/75495/4300 10.000 

Uhonorowanie funkcjonariuszy za zasługi dla 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 
754/75495/3040 1.000 

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego - - 

Organizacja konkursu dla mieszkańców powiatu 

gnieźnieńskiego – „Czujka na straży Twojego 

bezpieczeństwa” 

754/75495/4210 2.000 

Bezpieczny autobus 754/75495/6050 51.350 

 razem 64.350 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przeprowadzenie szkolenia 

obronnego dla osób  

z powiatu i gmin 

zajmujących się 

zarządzaniem kryzysowym 

0,00 0,00 - - 

Uhonorowanie 

funkcjonariuszy za zasługi 

dla bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu 

0,00 0,00 - - 

Bezpieczeństwo uczestników 

ruchu drogowego 
- - - - 

Organizacja konkursu dla 

mieszkańców powiatu 

gnieźnieńskiego – „Czujka 

na straży Twojego” 

bezpieczeństwa 

1.982,12 
1.982,12 

(§ 4190) 
- - 

Bezpieczny autobus 36.900,00 
36.900,00 

(§ 6050) 
- - 

razem 38.882,12 38.882,12  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, budowanie ich 

świadomości na temat możliwości wystąpienia różnego typu zagrożeń, ze szczególnym 

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

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

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Komunikacji, Transportu  

i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Przeprowadzenie szkolenia obronnego dla osób z powiatu i gmin 

zajmujących się zarządzaniem kryzysowym 

opis zadania 

W 2021 roku szkolenie obronne nie odbyło się z uwagi na wprowadzony 

na terenie całego kraju stan epidemicznego oraz zaangażowanie 

wszystkich jednostek administracji rządowej i samorządowej w walkę  

z wirusem COVID-19. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania 

 

Uhonorowanie funkcjonariuszy za zasługi dla bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu 

 

opis zadania 

W ramach zadania przewiduje się uhonorowanie funkcjonariuszy służb 

z powiatu gnieźnieńskiego za szczególne zasługi dla bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu oraz niesienie pomocy z narażeniem życia  

i zdrowia. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 
- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

nazwa zadania 

 

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego 

 

opis zadania 

W ramach zadania zrealizowano bezkosztowo działania mające na celu 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. 

Obejmowały one stworzenie możliwości kierującym pojazdami 

dokonania bezpłatnej weryfikacji i oceny stanu technicznego pojazdu 

w stacjach kontroli pojazdów w powiecie gnieźnieńskim. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 
- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, Wojewódzki Inspektorat 

Transportu Drogowego, stacje kontroli pojazdów z terenu powiatu 

gnieźnieńskiego 
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nazwa zadania 
Organizacja konkursu dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego – 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” 

opis zadania 

Zadanie polegało na zakupie 26 sztuk czujek tlenku węgla. Czujki były 

głównymi nagrodami w konkursie skierowanym dla mieszkańców 

powiatu gnieźnieńskiego dotyczącego bezpieczeństwa w ramach 

corocznej akcji prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną pod 

nazwą „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Czujki 

rozlosowane z pośród osób które poprawnie wypełniły oraz zgłosiły 

krzyżówkę konkursową. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie 

nazwa zadania Bezpieczny autobus 

opis zadania 

W ramach zadania zaplanowano realizację innowacyjnego projektu  

pn. „Bezpieczny autobus”, polegającego na wyposażeniu 

instruktażowego autobusu w zakresie zachowania odpowiednich 

standardów  bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

W roku 2020 rozpoczęto realizację projektu poprzez podpisanie umowy 

na świadczenie usług doradztwa proceduralnego w zakresie wyżej 

opisanego projektu. Przedmiotem podpisanej umowy jest  

w szczególności świadczenie usług doradztwa w oparciu o udostępnione 

informacje, dokumenty i wyjaśnienia przy opracowaniu pełnej 

dokumentacji dialogu technicznego, pełnej dokumentacji 

postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego oraz 

dokonywaniu wszelkich czynności w związku ze sporami w zakresie 

zamówienia publicznego dotyczącego projektu, którego funkcją będzie 

realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa 

w ruchu drogowym.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma Kancelaria Doradcy Prawnego Magdalena Michałowska z siedzibą 

w Rokietnicy – wykonawca zadania (umowa nr WOA.273.549.2020.OZK 

z dnia 30.11.2020 r.). Wybór wykonawcy został dokonany zgodnie  

z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym  

w Gnieźnie. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba zorganizowanych akcji bezpłatnej 

diagnostyki w zakresie oceny stanu 

technicznego pojazdu 

szt. 0 

liczba pojazdów zweryfikowanych przez stacje 

kontroli pojazdów podczas zorganizowanych 

akcji bezpłatnej diagnostyki 

szt. b. d. 
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liczba osób korzystających z alkogogli os. b. d. 

liczba osób korzystających z symulatora 

zderzeń 
os. b. d.  

liczba osób biorących udział w prezentacji  

/ demonstracji dotyczącej udzielania pierwszej 

pomocy 

os. b. d. 

rezultatu 

liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 

z powodu złego stanu technicznego pojazdu 
szt. b. d.  

liczba wypadków i kolizji z udziałem 

kierujących w stanie nietrzeźwości 
szt. b. d. 

 
 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

II/4/a 

 

nazwa projektu 

Aktywni, odpowiedzialni obywatele - Powiat Gnieźnieński wspiera rozwój ekonomii społecznej 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Funkcjonowanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Przygotowanie spotu promującego OPP z terenu powiatu gnieźnieńskiego, 

które mogą otrzymać 1%. 

Dyrektor WZSS 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Funkcjonowanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 
852/85295/4300  2.000 

 razem 2.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Funkcjonowanie Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

2.000,00 2.000,00 - - 

razem 2.000,00 2.000,00  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Przygotowanie spotu promującego OPP z terenu powiatu gnieźnieńskiego, które mogą otrzymać 1% 

w ramach prowadzenia bieżącej działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

celem rozpropagowania organizacji pożytku publicznego. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Funkcjonowanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

opis zadania 

W ramach zadania przygotowano spot, w postaci krótkiej, 30-

sekundowej animacji komputerowej, promujący organizacje pożytku 

publicznego z terenu powiatu gnieźnieńskiego, które mogą otrzymać 

1%.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

NAPRO Natalia Robakowska z siedzibą w Gnieźnie – wykonawca spotu. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba utworzonych punktów konsultacyjno-

doradczych ekonomii społecznej 
szt. 0 

liczba osób, które skorzystały z porad / 

konsultacji oferowanych przez punkty 

konsultacyjno-doradcze ekonomii społecznej 

os. 0 

liczba zorganizowanych / przeprowadzonych 

szkoleń z zakresu ekonomii społecznej 
szt. 0 

liczba uczestników szkoleń z zakresu ekonomii 

społecznej 
os. 0 

rezultatu 

liczba utworzonych spółdzielni socjalnych / 

przedsiębiorstw społecznych 
szt. 0 

liczba utworzonych miejsc pracy w związku  

z realizacją projektu 
szt. 0 
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numer projektu  

II/4/b 

 

nazwa projektu 

Gnieźnieńskie Targi Pracy i Giełdy Pracy 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie  

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Gnieźnieńskie Targi Pracy  Dyrektor PUP 

Giełdy Pracy Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Gnieźnieńskie Targi Pracy  - - 

Giełdy Pracy - - 

 razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Gnieźnieńskie Targi Pracy  - - - - 

Giełdy Pracy - - - - 

razem - -  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Targi Pracy i Giełdy Pracy umożliwiają spotkanie pracodawców z osobami poszukującymi pracy oraz 

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

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

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

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Gnieźnieńskie Targi Pracy 

opis zadania 
Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy w 2021 roku nie odbyły się.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. 
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inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania Giełdy Pracy 

opis zadania 

Giełdy są sposobem pozyskania przez pracodawcę odpowiedniego 

kandydata do pracy spośród osób zarejestrowanych w urzędzie  

i spełniających jego wymagania i oczekiwania. W 2021 roku nie 

organizowano giełd pracy. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba zorganizowanych targów pracy szt. 0 

liczba firm i instytucji uczestniczących  

w targach pracy 
szt. 0 

liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

skierowanych na targi pracy 
os. 0 

liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

uczestniczących w targach pracy 
os. 0 

liczba zorganizowanych giełd pracy szt. 0 

rezultatu 
liczba osób, które uzyskały zatrudnienie  

w wyniku udziału w giełdach pracy 
os. 0 
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numer projektu  

II/4/c 

 

nazwa projektu 

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez realizację projektów z udziałem środków 

unijnych 

 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie gnieźnieńskim (V)” 
Dyrektor PUP 

Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

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

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)” 
- - 

Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

gnieźnieńskim (V)” 

- - 

 razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu 

„Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie gnieźnieńskim (V)” 

3.088.629,03 - 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny, 

Fundusz Pracy 

3.088.629,03 

Realizacja projektu 

„Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w 

powiecie gnieźnieńskim (V)” 

1.747.519,67 - 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny, 

Fundusz Pracy 

1.747.519,67 

razem 4.836.148,70 -  4.836.148,70 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Projekt zakłada aktywizację zawodową bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

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

i szkolenia dla bezrobotnych oraz udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Ponadto przyznano bony: stażowe, szkoleniowe i na zasiedlenie. 

Ponadto, udzielono wsparć określonych w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roki o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)” 

opis zadania 

Projekt był realizowany w latach 2019-2020, w okresie od 1 stycznia 

2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i będzie kontynuowany do  

31 grudnia 2022 roku. W ramach projektu wsparciem objęto osoby  

w wieku 18-29 lat zarejestrowane jako bezrobotne w PUP w Gnieźnie. 

W 2021 roku na staże skierowano 97 osób (65 kobiet), a na szkolenia 98 

osób (62 kobiety). 

W ramach projektu realizowano szkolenia grupowe: 

▪ pracownik biurowy z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera, 

▪ obsługa urządzeń fiskalnych i komputera, 

▪ obsługa wózka jezdniowego. 

Zrealizowano również następujące bony szkoleniowe: 

▪ operator koparki jednonaczyniowej klasa III, 

▪ prawo jazdy kat. C oraz C+E (dla 4 osób), 

▪ prawo jazdy kat. C” oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona (dla  

3 osób), 

▪ kwalifikacja wstępna przyspieszona, 

▪ operator koparkoładowarki klasa III, 

▪ kwalifikacja wstępna, 

▪ monter nowoczesnych systemów krycia dachów oraz uprawnienia 

elektryczne 1 kV, 

▪ prawo jazdy kat. D. 

Łącznie przyznano 19 bonów: 13 szkoleniowych (w tym 1 dla kobiety), 

2 stażowe (w tym 2 dla kobiet) oraz 4 na zasiedlenie (wszystkie dla 

kobiet). Ponadto, 50 osobom przyznano jednorazowe środki na 

podjęcie działalności gospodarczej, w tym 22 kobietom. Łącznie  

w 2021 roku w projekcie udział wzięły 264 osoby, w tym 156 kobiet. 

101 osób (w tym 44 kobiety) zostało objętych wsparciem w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Uczestnicy projektu przerywają udział w przedsięwzięciu. Z tego 

względu pośrednicy pracy oraz doradcy zawodowi sporządzają listy 

rezerwowe, aby móc skierować kolejne osoby do udziału w projekcie. 

Ponadto, podczas rekrutacji motywowano uczestników do wzięcia 

udziału w wybranych formach wsparcia w celu podniesienia swoich 

kwalifikacji oraz nabycia doświadczenia zawodowego. Opracowywano 

Indywidualne Plany Działania. Natomiast specjaliści ds. rozwoju 

zawodowego informowali szczegółowo o organizowanych szkoleniach  
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i korzyściach płynących z udziału w nich. Urząd dokłada wszelkich 

starań, aby wszystkie wskaźniki osiągnąć na założonym poziomie. 

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 uniemożliwione były 

kontrole na miejscu prowadzenia poszczególnych form wsparcia,  

w związku z powyższym pracownicy PUP w miarę możliwości 

przeprowadzali kontrole zdalne. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podmioty, którym zlecono organizację szkolenia wyłonione  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Info-Tech Gniezno 

P. Głowacki z siedzibą w Żydowie, Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia 

Zawodowego Kierowców w Gnieźnie.   

Podmioty, którym zlecono organizację szkolenia w ramach bonów 

szkoleniowych: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KANN  

sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, HigH Marcin Kukawka z siedzibą  

w Poznaniu, J. Modrzejewski Ośrodek Szkolenia Kierowców Słowianin  

z siedzibą w Gnieźnie, L. Bąbelczyk Akademia Jazdy BIS z siedzibą  

w Poznaniu, Ośrodek Szkolenia Kierowców „Strażak” T. Dolata  

z siedzibą w Czeszewie, Ośrodek Szkolenia Kierowców oraz 

Doskonalenie Techniki Jazdy R. Centka z siedzibą w Gnieźnie, Liga 

Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Gnieźnie, 

Firma „Projekt” M. Urbańska Filia I Centrum Szkolenia Kadr Gdańsk, 

Celidox Ośrodek Szkolenia Kierowców Prawko C. Drozdowski z siedzibą 

w Poznaniu.  

nazwa zadania 
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

w powiecie gnieźnieńskim (V)” 

opis zadania 

Projekt był realizowany w latach 2019-2020, w okresie od 1 stycznia 

2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i będzie kontynuowany do  

31 grudnia 2022 roku. W ramach projektu wsparciem objęto osoby 

powyżej 29. roku życia zarejestrowane jako bezrobotne w PUP  

w Gnieźnie. 

W 2021 r. na staże skierowano 106 osób (77 kobiet), a na szkolenia  

67 osób (32 kobiety). 

W ramach projektu realizowano szkolenia grupowe: 

▪ obsługa wózka jezdniowego, 

▪ pracownik biurowy z obsługą urządzeń fiskalnych i komputera, 

▪ obsługa urządzeń fiskalnych i komputera, 

a także szkolenia indywidualne: 

▪ prawo jazdy kat. C oraz C+E (dla 5 osób), 

▪ obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną 

wymianą butli gazowych, 

▪ operator koparkoładowarki klasa III (dla 2 osób), 

▪ prawo jazdy kat. C+E (dla 2 osób), 

▪ prawo jazdy kat. B (dla 2 osób), 

▪ kurs spawania stali niestopowych spoinami pachwinowymi proces – 

135 (MAG), 141 (TIG), 

▪ prawo jazdy kat. D. 

Ponadto, 50 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, w tym 18 kobietom. Łącznie w 2021 roku  

w projekcie wzięły udział 223 osoby, w tym 127 kobiet. 
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Uczestnicy projektu przerywają udział w przedsięwzięciu. Z tego 

względu pośrednicy pracy oraz doradcy zawodowi sporządzają listy 

rezerwowe, aby móc skierować kolejne osoby do udziału w projekcie. 

Ponadto, podczas rekrutacji motywowano uczestników do wzięcia 

udziału w wybranych formach wsparcia w celu podniesienia swoich 

kwalifikacji oraz nabycia doświadczenia zawodowego. Opracowywano 

Indywidualne Plany Działania. Natomiast specjaliści ds. rozwoju 

zawodowego informowali szczegółowo o organizowanych szkoleniach  

i korzyściach płynących z udziału w nich. Urząd dokłada wszelkich 

starań, aby wszystkie wskaźniki osiągnąć na założonym poziomie. 

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 uniemożliwione były 

kontrole na miejscu prowadzenia poszczególnych form wsparcia,  

w związku z powyższym pracownicy PUP w miarę możliwości 

przeprowadzali kontrole zdalne. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Podmioty, którym zlecono organizację szkolenia wyłonione  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Info-Biz 

Profesjonalna Edukacja z siedzibą w Grudziądzu, Neo Consulting  

& Investment sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.    

Podmioty, którym zlecono organizację szkolenia dla osób bezrobotnych 

w trybie indywidualnym: J. Modrzejewski Ośrodek Szkolenia Kierowców 

Słowianin z siedzibą w Gnieźnie, Ideal BHP K. Grzelak z siedzibą  

w Mogilnie, Ośrodek Szkolenia Kierowców „Strażak” T. Dolata  

z siedzibą w Czeszewie, Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KANN 

sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Ośrodek Szkolenia Kierowców  

D. Wawer z siedzibą w Gnieźnie, Zakład Doskonalenia Zawodowego  

w Poznaniu, Ośrodek Szkolenia Kierowców oraz Doskonalenie Techniki 

Jazdy R. Centka z siedzibą w Gnieźnie, Liga Obrony Kraju Ośrodek 

Szkolenia Zawodowego Kierowców w Gnieźnie.       

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba osób objęta wsparciem w ramach 

projektów współfinansowanych z EFS 
os. 487 

wysokość środków pozyskanych z EFS na 

realizację projektu 
zł 4.917.755,12 

rezultatu 
liczba osób, które uzyskały zatrudnienie po 

zakończeniu udziału w projekcie 
os. 318 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

We wskaźnikach produktu oraz rezultatu wykazano wyłącznie osoby bezrobotne. 
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numer projektu  

II/4/d 

 

nazwa projektu 

Staże dla bezrobotnych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie  

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Staże dla bezrobotnych Dyrektor PUP 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Staże dla bezrobotnych - - 

 razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Staże dla bezrobotnych 795.522,00 0,00 Fundusz Pracy 795.522,00 

razem 795.522,00 0,00  795.522,00 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest zdobycie doświadczenia podczas odbywania stażu w miejscu pracy oraz 

sprostanie wymogom stawianym kandydatom do zatrudnienia przez pracodawców, u których  

te staże się odbywają. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Staże dla bezrobotnych 

opis zadania 

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez 

nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. W roku 2021 Powiatowy 

Urząd Pracy w Gnieźnie objął wsparciem w ramach stażu 168 osób  

w ramach środków Funduszu Pracy, w tym 37 osób rozpoczęło staż 

dzięki środkom pozyskanym z Rezerw Ministra dla osób 

zamieszkujących wieś i dla osób zwolnionych z pracy. Łącznie staż 

zakończyło 107 osób, a 95 osób po zakończonym stażu podjęło 

zatrudnienie. Dwanaście osób przerwało udział w stażu. W roku 2022 
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staże kontynuuje 49 osób. Efektywność zatrudnienia uzyskana po 

odbyciu stażu wynosi 88,79 %. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu liczba osób, które odbyły staż os. 107 

rezultatu 
liczba osób, które po odbytym stażu uzyskały 

zatrudnienie 
os. 95 

 
 
 
 
 
 

numer projektu  

II/6/a 

 

nazwa projektu 

Rozwój uzdolnień indywidualnych dzieci młodzieży  

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży Dyrektor CK eSTeDe 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2020 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży 921/92109/2800 30.000 

 razem 30.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2020 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Warsztaty artystyczne dla 

dzieci i młodzieży 
28.925,95 

28.925,95 

(§ 2800) 
- - 

razem 28.925,95 28.925,95  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest organizacja zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży. W jego ramach 

realizowano zajęcia rozbudzające zainteresowania plastyczne, muzyczne i teatralne, rozwijające 

indywidualne zdolności twórcze dzieci i młodzieży.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży 

opis zadania 

W ramach zadania realizowano następujące przedsięwzięcia: 

▪ cykl baśni dla dzieci – cykl baśni Hansa Christiana Andersena 

prezentowany, ze względu na obostrzenia pandemiczne, w sieci.  

Przez 5 tygodni (od maja do czerwca) na stronach internetowych 

eSTeDe zamieszczano materiały, w których aktorzy Teatru Za 

Miastem czytali baśnie duńskiego pisarza, 

▪ Powiatowy Dzień Dziecka w dniu 29 maja 2021 roku w amfiteatrze  

i na terenie ogrodu Centrum Kultury “Scena to dziwna”, odbył się 

Powiatowy Dzień Dziecka. Na scenie eSTeDe wystąpił Teatr 

Rozrywki Trójkąt z autorskim spektaklem detektywistycznym dla 

dzieci pt. “Wielka Tajemnica”. Teatr przeniósł nas do świata 

tajemniczej kradzieży oraz dochodzenia prowadzonego przez 

sławnego detektywa Filipa Filipowskiego. Przedstawienie zawierało 

elementy polskiej historii, wpadającą w ucho muzykę oraz 

scenografię złożoną z kilkudziesięciu kolorowych parasoli.  

Po spektaklu na terenie ogrodu CK eSTeDe można było wziąć udział 

w warsztatach rękodzieła oraz licznych zabawach plastycznych, 

ruchowych i tanecznych. Pojawiły się również duże bańki mydlane 

oraz uwielbiane przez dzieci malowanie kolorowym piaskiem. 

Atrakcje przewidziane podczas wydarzenia powstały we współpracy 

ze: Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Środowiskowym Domem 

Samopomocy „Dom Anki”, Hufcem ZHP Gniezno, 44 Szczepem 

Harcerskim Krzemień oraz Zespołem Tańca Ludowego „Gniezno”, 

Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia  Zawodowego  

i Ustawicznego w Gnieźnie oraz Radą Osiedla Stare Miasto, 

▪ warsztaty dla dzieci i młodzieży podczas Historycznych Konfrontacji 

– w dniach 4-6 czerwca 2021 roku w Centrum Kultury eSTeDe 

odbyła się pierwszą edycję „Historycznych Konfrontacji”. Podczas 

imprezy odbywały się warsztaty historyczne przygotowane przez 

eSTeDe oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” w trakcie 

których dzieci i młodzież wykonali korony z kartonu, misy z gliny, 

kolorowe mydła oraz sakiewki, 

▪ spektakl dla dzieci „Opowieść o fortepianie” – w dniu 13 lipca 2021 

roku artyści Filharmonii Pomysłów przenieśli najmłodszych, 

zgromadzonych w amfiteatrze eSTeDe,  do muzycznego świata.   

W spektaklu „Opowieść o fortepianie” przed widzami stanął stary, 

zakurzony, owiany tajemnicą fortepian. Zastanawiano się nad 

powodem, dla którego nikt nie może zagrać na instrumencie. 

Ostatecznie najlepszymi muzykami okazały się dzieci, które mogły 
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wziąć udział w muzycznych warsztatach i zaprezentować swoje 

umiejętności,  

▪ spektakl dla dzieci „Zakątek dźwiękowierszy” – w dniu 27 lipca 

2021 roku w amfiteatrze eSTeDe wystawiony został spektakl dla 

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oparty na 

wierszach Juliana Tuwima i Jana Brzechwy,  

▪ warsztaty dla dzieci i młodzieży podczas Festiwalu Historycznego 

“Tajemnice Trzech Stuleci” – w dniach 23-25 lipca 2021 roku  

w Centrum Kultury eSTeDe odbyła się druga edycję Festiwal 

Historyczny „Tajemnice Trzech Stuleci”. Podczas imprezy odbyły 

się warsztaty rękodzieła przygotowane przez eSTeDe dla dzieci  

i młodzieży związane z tematyką nawiązujące do historii naszego 

regionu, 

▪ spektakl dla dzieci „Alicja w Krainie Iluzji” oraz warsztaty podczas 

Festiwalu Wyobraźni – w dniu 11 września 2021 roku, podczas 

Festiwalu Wyobraźni, w amfiteatrze eSTeDe odbyło się 

interaktywne widowisko dla dzieci. W widowisku wykorzystane 

zostały bardzo duże i kolorowe postaci – doskonale widoczne  

i robiące wrażenie nie tylko na najmłodszych, a widzowie nie 

pozostali wyłącznie na poziomie biernego odbiorcy. W ramach 

Festiwalu Wyobraźni odbyło się wiele zajęć i warsztatów dla dzieci. 

W ogrodzie eSTeDe najmłodsi wzięli udział w zabawach ruchowych, 

muzycznych i plastycznych nawiązujących do wystawionego 

wcześniej spektaklu „Alicja w Krainie Iluzji”.  Zabawy przygotowali 

aktorzy Teatru Za Miastem, harcerze z 44 Szczepu Harcerskiego 

„Krzemień” oraz pracownicy eSTeDe,  

▪ warsztaty iluzji dla młodzieży – w dniach 10-12 sierpnia 2021 roku 

odbyły się warsztaty iluzjonistyczne dla młodzieży. Uczestnicy 

warsztatów mogli poznać podstawy iluzji karcianej oraz tricków  

z użyciem gumek recepturek i monet. Zajęcia poprowadził Ryszard 

Błaszczyk – młody iluzjonista z Poznania, twórca pierwszej w pełni 

customowej talii w Polsce, CEO Different Deck, 

▪ spektakl dla dzieci “Idzie lalkarz światem” – w dniu 24 sierpnia 

2021 roku zorganizowano spotkanie dla dzieci z Pracownią 

Konserwacji Bajek.  Autorski spektakl zawierał ciekawe elementy 

interakcji, zabawy i zajęć warsztatowych. Lalki, przygoda i piosenki 

oraz wzruszająca historia wiecznego wędrowca to tylko niektóre 

zalety spektaklu. Opowieść pokazała dzieciom przede wszystkim 

jak wiele szczęścia w życiu daje pasja i zainteresowania. 

▪ spektakl dla dzieci „Podróżnicy w czasie” w dniu 31 sierpnia 2021 

roku w eSTeDe odbył się spektakl „Podróżnicy w czasie”  

w wykonaniu teatru PantoMimka. Aktorzy opowiedzieli dzieciom  

o podróżniczkach, które stoją na straży linii czasowej. Jednak, gdy 

czas został zaburzony, przemierzyli niezliczone epoki, by dzięki 

swej niezwykłej bystrości i naukowemu podejściu naprawić bieg 

wydarzeń. Uczestnicy spektaklu podczas wspólnych zabaw zwiedzili 

odległe krainy z przeszłości, w których poznali obyczaje i kultury 

ówczesnych ludzi. Podróżniczki próbowały odkryć zagadkę 

marnowania czasu przez  współczesnych ludzi, 

▪ spektakl mikołajkowy dla dzieci „Świąteczne marzenie” – w dniu  

5 grudnia 2021 roku zorganizowano mikołajkowy spektakl dla 

dzieci. „Świąteczne marzenie” to niezwykła opowieść  



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2021 

95 

 

o marzeniach, przemijaniu i wyobraźni. Aktorzy podczas wspólnych 

twórczych zabaw wraz z dziećmi sprawili, że w zapomnianym 

sklepie z zabawkami zaczęła działać magia świąt. Obudziły się 

uśpione zabawki i powróciły dawne przyjaźnie, powróciła radość. 

Po spektaklu dzieci spotkały się ze Świętym Mikołajem i otrzymały 

słodkie upominki, 

▪ Gnieźnieńska Noc Naukowców – w dniu 3 grudnia 2021 roku 

zorganizowano na warsztaty naukowe dla dzieci i dorosłych. 

Podczas Gnieźnieńskiej Nocy Naukowców odbyły się następujące 

warsztaty: „Magia twojej pamięci”, „Matma, lubię to”, 

„Robotyka”, „Ciemnia fotograficzna”, „Piękny umysł dziecka”, 

„Fizyka dla smyka – tajemnice światła”, „Matematyczne i fizyczne 

efekty specjalne”,  „Pokaz drukarek i druku 3D”, „Mechatronika  

- prezentacja fragmentu linii technologicznej do sortowania”. 

Organizatorami Gnieźnieńskiej Nocy Naukowców było Centrum 

Kultury „Scena to dziwna” oraz Akademia Nauki Gniezno, 

 a współorganizatorami Stolica eXperymentu i Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Patronat nad 

wydarzeniem objął Starosta Gnieźnieński, 

▪ wystawa i konkurs Lego – w dniach 8 grudnia 2021 roku – 7 stycznia 

2022 roku w eSTeDe zorganizowano wystawę eksponatów 

zbudowanych z klocków Lego. Ekspozycja zawierała elementy 

klocków wyprodukowanych w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego 

wieku oraz klocki ze współczesnej kolekcji. Udostępniona została 

m. in. makieta historyczna autorstwa Bartosza Borowiaka 

przedstawiająca Katedrę Gnieźnieńską z XI wieku oraz makieta 

wydarzenia historycznego pt. “Przyjazd Paderewskiego do Poznania 

26 grudnia 1918r.”. W ramach został ogłoszony konkurs dla dzieci  

o tematyce świątecznej, na kreatywną budowlę z LEGO.  

Do konkursu zgłoszono 12 prac spośród których wyłoniono  

3 zwycięskie, a ich autorzy otrzymali nagrody w postaci zestawów 

LEGO City, 

▪ warsztaty muzyczne „Tak się rodzi pasja” – w dniu 25 września 

2021 roku dzieci z domów dziecka wzięły udział w muzycznych 

warsztatach. W trakcie zajęć z Muzycznymi Czarodziejami 

stworzyły utwór muzyczny, który został zaprezentowały pod koniec 

warsztatów. Każdy z uczestników miał możliwość zagrać na 

instrumentach perkusyjnych, stworzyć tekst do piosenki  

i zaśpiewać. Razem z prowadzącymi, którzy zagrali na gitarach, 

stworzyli zespól muzyczny.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Cykl baśni dla dzieci, z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią, 

prezentowany był jedynie w sieci. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Dom Anki”, Hufiec ZHP Gniezno, 44 Szczep Harcerski Krzemień, 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia  Zawodowego  

i Ustawicznego w Gnieźnie, Fundacja Historyczna „Przywracamy 

Pamięć”, Rada Osiedla Stare Miasto, Akademia Nauki Gniezno, Stolica 

eXperymentu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Gnieźnie. 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba zorganizowanych/przeprowadzonych 

zajęć, warsztatów  
szt. 14 

liczba osób uczestniczących w zajęciach, 

warsztatach  
os. 1.940 

rezultatu 

przyrost liczby uczestników warsztatów  

w danym roku w stosunku do roku poprzedniego  
% 35% 

spadek liczby warsztatów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% 40% 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

II/6/b 

 

nazwa projektu 

Czas do przedszkola 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Inwestycji 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu „Czas do przedszkola” Dyrektor SOSW Kłecko 
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II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Realizacja projektu „Czas do przedszkola” 

801/80105/3020 8.129 

801/80105/4010 284.599,10 

801/80105/4040 17.389 

801/80105/4110 55.195,82 

801/80105/4120 7.746,20 

801/80105/4210 17.584 

801/80105/4220 17.266 

801/80105/4240 400 

801/80105/4260 2.310 

801/80105/4270 750,00 

801/80105/4280 850,00 

801/80105/4300 13.400 

801/80105/4410 750,00 

801/80105/4440 10.942,20 

 razem 437.311,32 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu „Czas do 

przedszkola” 
424.648,32 

8.129,00  

(§ 3020) 

- - 

284.599,10  

(§ 4010) 

17.388,57  

(§ 4040) 

55.195,82 

(§ 4110) 

7.746,20  

(§ 4120) 

15.725,02  

(§ 4210) 

8.636,53  

(§ 4220) 

310,61 (§ 4240) 

2.145,79  

(§ 4260) 

750,00 (§ 4270) 

850,00 (§ 4280) 

11.508,48  

(§ 4300) 

721,00 (§ 4410) 

10.942,20  

(§ 4440) 

razem 424.648,32 424.648,32  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z orzeczeniem  

o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

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

w zakresie świadomości wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dzieci. 

 

2. pis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Realizacja projektu „Czas do przedszkola” 

opis zadania 

W roku 2021 przedszkole realizowało następujące działania: 

▪ realizacja podstawy programowej wychowania, 

▪ prowadzenie dokumentacji nauczania, 

▪ ogólne wychowanie przedszkolne, 

▪ przygotowywanie i wydawanie posiłków dla dzieci zgodnie  

z ustalonymi normami żywieniowymi (stały kontakt dietetyką 

zatrudnionego w SOSW z rodzicami przy dietach specjalnych), 

▪ codzienny transport dzieci busem szkolnym, 

▪ zajęcia rewalidacyjne, 

▪ terapie specjalistyczne (logopeda), 

▪ gimnastyka korekcyjna. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 
liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną os. 10 

liczba rodziców objętych wsparciem os. 10 

rezultatu 
liczba osób,  które podniosą swoje kwalifikacje 

w zakresie realizacji projektu 
os. - 
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numer projektu  

II/6/d 

 

nazwa projektu 

Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Program stypendialny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i uczniów 

uzdolnionych artystycznie 
WES 

Międzynarodowa wymiana młodzieży WES 

Promocja szkolnictwa zawodowego – „Noc zawodowców” WES 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Program stypendialny dla młodzieży szkół 

ponadpodstawowych i uczniów uzdolnionych artystycznie 
854/85416/3240 57.400 

Międzynarodowa wymiana młodzieży 
801/80195/4170 5.000 

801/80195/4300 65.000 

Promocja szkolnictwa zawodowego – „Noc zawodowców” 

801/80195/4210 2.500 

801/80195/4220 500 

801/80195/4300 7.000 

 razem 137.400 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Program stypendialny dla 

młodzieży szkół 

ponadpodstawowych  

i uczniów uzdolnionych 

artystycznie 

57.400,00 
57.400,00 

(§ 3240) 
- - 

Międzynarodowa wymiana 

młodzieży 
0,00 0,00 - - 

Promocja szkolnictwa 

zawodowego – „Noc 

zawodowców” 

0,00 0,00 - - 

razem 57.400,00 57.400,00  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji zakłada szereg działań o charakterze pomocowym 

i wspierającym rozwój młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie powiatu gnieźnieńskiego.                    

W ramach projektu Powiat realizuje program pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym. Ponadto, prowadzone przez Powiat międzynarodowe spotkania młodzieży służą 

budowaniu więzi między różnymi środowiskami narodowymi, łamią stereotypy i uczą otwartości  

na świat oraz jego różnorodność: społeczną, kulturalną, światopoglądową i zwyczajową. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Program stypendialny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych  

i uczniów uzdolnionych artystycznie 

opis zadania 

W ramach zadania przyznawane są stypendia dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych i placówek oświatowych powiatu gnieźnieńskiego 

za wybitne osiągniecia naukowe wynikające z regulaminów 

opracowanych przez szkoły i placówki oświatowe. 

Powiat Gnieźnieński na podstawie porozumień ze szkołami i placówki 

oświatowymi powiatu gnieźnieńskiego przekazał środki finansowe  

do jednostek na wypłatę stypendiów. W ramach zadania w I Liceum 

Ogólnokształcącym w Gnieźnie, w II Liceum Ogólnokształcącym  

w Gnieźnie, w III Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie, w Zespole 

Szkół Technicznych w Gnieźnie, w Zespole Szkół Przyrodniczo  

– Usługowych w Gnieźnie, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3  

w Gnieźnie oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie przyznano 

po 3 stypendia o wartości 200,00 zł na okres 10 miesięcy, natomiast  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie przyznano  

2 stypendia po 200,00 zł na okres 10 miesięcy. Ponadto, w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie oraz Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku przyznano po 2 stypendia  

w wysokości 120,00 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy. W Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie przyznano  

2 stypendia po 180,00 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy,  

a w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gnieźnie  

- 2 stypendia po 150,00 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy.   

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania Międzynarodowa wymiana młodzieży 

opis zadania 

W listopadzie 2021 roku planowano zorganizować wydarzenie  

pn. Polsko-Niemieckie Dni Kultury Młodzieżowej – KulturellSwitch 

Gniezno 2021, które miało przyczynić się do rozwoju intelektualnego  

i ruchowego młodzieży polsko-niemieckiej oraz stanowić alternatywę 

dla przebywania w świecie cyfrowym. Projekt miał na celu 
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wzmocnienie zdrowia psychicznego młodzieży i zwalczanie 

uzależnienia cyfrowego, pogłębionego w dobie pandemii.  

Dla młodzieży z Polski i Niemiec, w dniach od 25-28 listopada 2021 

roku zaplanowano warsztaty muzyczne, artystyczne (tworzenie murali, 

graffiti) oraz taneczne. Elementem spotkania miały być również m. in.: 

szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, zawody sportowe czy Wieczór 

Kultur. W przedostatnim dniu pobytu w Gnieźnie uczestnicy mieli 

zaprezentować efekty kilkudniowych zajęć podczas gali 

podsumowującej projekt.  

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią Covid-19 

oraz rezygnacją grupy niemieckie z przyjazdu wydarzenie zostało 

odwołane.   

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

nazwa zadania Promocja szkolnictwa zawodowego – „Noc zawodowców” 

opis zadania 

Noc Zawodowców to przedsięwzięcie promujące szkolnictwo 

zawodowe, którego pomysłodawcą oraz inicjatorem jest Centrum 

Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. 

Wyzwania rynku pracy stawiają przed młodym człowiekiem wiele 

wyzwań. Jednym z nich jest wybór szkoły, która pozwoli na planowanie 

swojej przyszłości zawodowej. Trzeba podkreślać, że nauka w szkole 

branżowej I stopnia nie oznacza końca edukacji, a wręcz przeciwnie, 

otwiera kolejne możliwości na dalsze kształcenie w zawodzie  

i podjęcie studiów kierunkowych. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią Covid-19 

oraz rezygnacją grupy niemieckie z przyjazdu wydarzenie zostało 

odwołane.   

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba przedsięwzięć, programów 

realizowanych w ramach projektu 
szt. 3 

liczba szkół i placówek, w których zrealizowany 

był projekt 
szt. 12 

liczba uczniów objętych projektem os. 31 

rezultatu 

przyrost liczby przedsięwzięć realizowanych  

w ramach projektu w danym roku w stosunku 

do roku poprzedniego  

% b/d 

spadek uczniów objętych projektem w danym 

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

II/6/f 

 

nazwa projektu 

Tworzenie i doposażenie laboratoriów szkolnych oraz zakup pomocy naukowych i sprzętu 

specjalistycznego 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Realizacja projektu „Rozwijam siebie-kompleksowe wsparcie dla uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno 

-Wychowawczym w Kłecku” 

Dyrektor SOSW Kłecko 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Realizacja projektu „Rozwijam siebie-kompleksowe 

wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Kłecku” 

- - 

 razem - 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Realizacja projektu 

„Rozwijam siebie 

-kompleksowe wsparcie dla 

uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi  

w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym  

w Kłecku” 

157.746,92 - 

EFS 133.383,29 

budżet państwa 15.693,63 

wkład własny 

niepieniężny 

(wynajem sal) 

8.670,00 

razem 157.746,92 -  157.746,92 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Realizacja projektu ma przyczynić się do podniesienia standardu bazy dydaktycznej  

w ogólnokształcących szkołach ponadpodstawowych powiatu gnieźnieńskiego oraz w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych. Doposażenie istniejących laboratoriów, utworzenie nowych 

oraz zakup brakujących pomocy dydaktycznych, jak również zakup sprzętu specjalistycznego, 
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winien doprowadzić do poprawy jakości i skuteczności działań edukacyjnych oraz powstania 

nowych form zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Realizacja projektu „Rozwijam siebie - kompleksowe wsparcie dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku” 

opis zadania 

Celem projektu „Rozwijam siebie - kompleksowe wsparcie dla uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Kłecku” jest zapewnienie równego dostępu 

do dobrej jakości kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadpodstawowego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych  

i pozaformalnych ścieżek kształcenia, dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi z SOSW w Kłecku. W ramach projektu 

zostaną wyposażone sale do terapii specjalistycznych oraz pracownia 

do przedmiotów przyrodniczych. W salach terapeutycznych oraz poza 

Ośrodkiem będą prowadzone różnorodne zajęcia specjalistyczne  

i zajęcia pozalekcyjne podnoszące kompetencje oraz umożliwiające 

poprawę przyswajania wiedzy ogólnej uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Z kolei nauczyciele podniosą swoje 

kompetencje i uzyskają kwalifikacje poprzez uczestnictwo w studiach 

podyplomowych, szkoleniach, kursach. 

Projekt, zaplanowany do realizacji w latach 2018-2021, przewiduje:  

[1] wyposażenie pracowni przyrodniczej, sal do terapii: logopedycznej  

i alternatywnych metod komunikacji AAC, integracji sensorycznej, 

TOMATISA, muzykoterapii, hortiterapii, hydroterapii, bajkoterapii, 

arteterapii, [2] organizację dla uczniów: zajęć pozalekcyjnych  

w ramach kółka przyrodniczego oraz zajęć specjalistycznych  

w zakresie: logopedii i alternatywnych metod komunikacji AAC, 

integracji sensorycznej, muzykoterapii, hydroterapii, hipoterapii, 

alpakoterapii, bajkoterapii, arteterapii, TOMATISA, hortiterapii,  

[3] studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia dla nauczycieli. 

W roku 2021 w ramach projektu realizowano następujące działania:  

▪ zajęcia pozalekcyjne w ramach kółka zainteresowań „Tropiciele 

przyrody”,  

▪ zajęcia specjalistyczne w zakresie: logopedii i alternatywnych 

metod komunikacji AAC, integracji sensorycznej, terapii słuchowej 

metodą TOMATISA, hortiterapii, muzykoterapii, bajkoterapii, 

arteterapii, hydroterapii, hipoterapii, alpakoterapii.  

Wszystkie zajęcia skierowane były dla uczniów szkoły podstawowej  

i szkoły ponadpodstawowej, odbywały się wg harmonogramu, 

uczniowie zostali zakwalifikowani do poszczególnych terapii po 

przeprowadzeniu diagnozy potrzeb ze względu na niepełnosprawność. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa - brak możliwości 

zrealizowania wszystkich zajęć z hydroterapii. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

(1) Przewóz Osób KACPEREK B. Senger z siedzibą w Kłecku – usługa 

transportowa - przewóz uczniów na zajęcia hydroterapii, hipoterapii  

i alpakoterapii; (2) Stajnia nad Stawami M. Szafran z siedzibą  

w Dębówcu – zajęcia hipoterapii; (3) Nasza Zagroda K. Lorek z siedzibą 

w Gnieźnie – zajęcia alpakoterapii. 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba nowo powstałych laboratoriów szt. 7 

liczba doposażonych laboratoriów szt. 7 

liczba zakupionych pomocy dydaktycznych szt. 2.078 

rezultatu 

liczba nowych zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, uruchomionych w związku  

z utworzeniem /doposażeniem laboratoriów 

oraz zakupem pomocy dydaktycznych 

szt. 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

II/7/a 

 

nazwa projektu 

Wsparcie zespołów reprezentacyjnych Powiatu w tym chóru i orkiestry 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Kontynuacja działalności Orkiestry Dętej Powiatu Gnieźnieńskiego, chóru 

mieszanego „Metrum” i Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno” 
Dyrektor CK eSTeDe 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Kontynuacja działalności Orkiestry Dętej Powiatu 

Gnieźnieńskiego, chóru mieszanego „Metrum” i Zespołu 

Tańca Ludowego „Gniezno” 

921/92109/2800 65.100 

 razem 65.100 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Kontynuacja działalności 

Orkiestry Dętej Powiatu 

Gnieźnieńskiego, chóru 

mieszanego „Metrum”  

i Zespołu Tańca Ludowego 

„Gniezno” 

65.001,29 
65.001,29 

(§ 2800) 
- - 

razem 65.001,29 65.001,29  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest działalność zespołów reprezentacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego. 

Orkiestra dęta, cór oraz zespół ludowy włączają się i uświetniają imprezy oraz uroczystości 

organizowane na terenie powiatu. Stanowią dodatkową ofertę kulturalną. Ponadto, biorą udział  

w przeglądach i konkursach, reprezentując nasz powiat w kraju i za granicą.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Kontynuacja działalności Orkiestry Dętej Powiatu Gnieźnieńskiego, 

chóru mieszanego „Metrum” i Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno” 

opis zadania 

W 2021 roku próby zespołów odbywały się Centrum Kultury „Scena to 

dziwna”.   

Zespół Tańca Ludowego „Gniezno”: 

▪ w dniu 29 maja 2021 roku, podczas Powiatowego Dnia Dziecka, 

przygotował zabawy taneczne dla dzieci i dorosłych, 

▪ w dniu 20 czerwca 2021 roku zaprezentował się w trakcie imprezy 

plenerowej zorganizowanej z okazji 125-lecia Izb Rolniczych na 

ziemiach polskich oraz 25–lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 

▪ w dniu 24 czerwca 2021 roku wystąpił na deskach amfiteatru 

eSTeDe podczas koncertu powiatowych zespołów reprezentacyjnych 

oraz przygotował „dzień otwarty”, na który zaprosił wszystkich, 

którzy chcieliby dołączyć do zespołu. Podczas zajęć otwartych 

można było poznać podstawowe kroki tańców ludowych, zapoznać 

się z przepiękną muzyką ludową, a także posłuchać wiadomości  

o strojach ludowych, instrumentach i zwyczajach, a dzieci wzięły 

udział w ludowych zabawach, 

▪ w dniu 3 lipca 2021 roku zaprezentował się podczas festynu  

w Mieleszynie, 

▪ w dniu 29 sierpnia 2021 roku wystąpił podczas dożynek w Mielżynie, 

▪ w dniu 12 września 2021 roku wystąpił podczas Festiwalu 

Wyobraźni, 

▪ w dniach 18-19 września 2021 roku wziął udział w I Przeglądzie 

Folkloru i Twórczości Szamotulskiej „Jakżem jechoł do Szamotuł”, 

gdzie zdobył III nagrodę w kategorii: zespoły z programem 

opracowanym scenicznie, 
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▪ w dniu 16 października 2021 roku zorganizował koncert i nabory do 

zespołu.  

W 2021 roku kilkukrotnie koncertował Chór Mieszany „Metrum”: 

▪ w dniu 12 września 2021 roku podczas gali na zakończenie 

Festiwalu Wyobraźni,  

▪ w dniu 3 listopada 2021 roku podczas Święta Przyjaciół 

poświęconego m. in. pamięci Jarosława Krenza – dotychczasowego 

dyrygenta chóru, 

▪ w dniu 21 listopada 2021 roku w parafii św. Wawrzyńca w Poznaniu. 

Orkiestra Dęta Powiatu Gnieźnieńskiego: 

▪ w dniu 24 czerwca 2021 roku zagrała „Koncert Świętojański na 

huczne rozpoczęcie wakacji” dla publiczności zgromadzonej  

w amfiteatrze Centrum Kultury, 

▪ w dniu 22 sierpnia 2021 roku zapewniła oprawę muzyczną 

uroczystości 700-lecia parafii w Kędzierzynie, 

▪ w dniu 3 listopada 2021 roku koncertowała podczas Święta 

Przyjaciół, które poświęcone było między innymi pamięci Bogdana 

Andrzejczaka, wieloletniego członka orkiestry.  

Ponadto, w ramach projektu zakupiono:  

▪ spodnie łowickie, halki łowickie, poduszkę, lalkę oraz tkaninę na 

stroje szamotulskie dla Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno”,  

▪ tkaninę na stroje dla członków chóru „Metrum”,  

▪ ustnik, tuner, trąbkę Yamaha, werbel marszowy, 

oraz opłacono usługi: 

▪ uszycia strojów dla  członków chóru „Metrum”, 

▪ noclegowa i gastronomiczną oraz przewóz członków Zespołu Tańca 

Ludowego „Gniezno” do Szamotuł na Przegląd Folkloru i Twórczości 

Szamotulskiej. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba orkiestr i chórów wpieranych w ramach 

realizacji projektu 
szt. 3 

liczba muzyków grających/występujących  

w orkiestrach i chórach  
os. 74 

liczba koncertów orkiestr i chórów na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego  
szt. 11 

liczba koncertów orkiestr i chórów poza 

granicami powiatu gnieźnieńskiego 
szt. 3 

rezultatu 

liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez 

orkiestry i chóry w związku z udziałem  

w przeglądach i konkursach o randze krajowej 

lub międzynarodowej. 

szt. 1 

we wskaźnikach produktu i rezultatu uwzględniono: Chór Mieszany Metrum, Orkiestrę Dętą Powiatu Gnieźnieńskiego oraz 

Zespół Tańca Ludowego „Gniezno” 
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numer projektu  

II/7/b 

 

nazwa projektu 

Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury Dyrektor CK eSTeDe 

 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury 921/92109/6220 2.260.553,18 

 razem 2.260.553,18 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przebudowa oraz 

doposażenie Centrum 

Kultury 

2.221.699,43 
2.221.699,43 

(§ 6220) 
- - 

razem 2.221.699,43 2.221.699,43  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji 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. 
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2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury 

opis zadania 

W ramach zadania realizowany jest projekt pod nazwą „Zwiększenie 

atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum 

Kultury „Scena to dziwna” przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie”, 

polegający na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku Centrum 

Kultury „Scena to dziwna” wraz z zagospodarowaniem terenu, małą 

architekturą i infrastrukturą techniczną, którego realizacja  

ma przyczynić się do rozwoju i poprawy jakości oferty kulturalnej oraz 

do zwiększenia dostępności do kultury w powiecie gnieźnieńskim,  

w tym dla osób niepełnosprawnych i osób wykluczonych społecznie. 

W 2021 roku dokończono realizację przebudowy Centrum Kultury. 

W ramach prac związanych z zakończeniem inwestycji: 

▪ wykonano roboty budowlane,  

▪ zapewniono nadzór inwestorski, 

▪ dostarczono wyposażenie (meble), 

▪ wykonano ekspertyzę techniczną, roboty wykończeniowe  

i odbiorcze dźwigu osobowego, 

▪ wykonano automatykę sterującą HVAC NW2 EWVA na sali 

widowiskowej. 

Ponadto, dokonano rozliczenia z podwykonawcami pierwszego 

generalnego wykonawcy inwestycji w ramach solidarnej 

odpowiedzialności. Zapłacono wynagrodzenie przysługujące 

podwykonawcom firmy CMX Zielniki, firmom:  
▪ Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych,  

▪ WALKO Walkowiak sp. j,  

▪ Grupa Inżynierii Sanitarnej Nemo, 

wraz z odsetkami i kosztami procesu. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba zakupionych jednostek estradowego 

sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego 
szt. 0 

liczba innego sprzętu zakupionego w celu 

realizacji statutowej działalności CK „eSTeDe” 
szt. 0 

rezultatu 

liczba organizowanych imprez estradowych  

z wykorzystaniem zakupionego sprzętu 
szt. 0 

liczba organizowanych/przeprowadzonych 

zajęć z wykorzystaniem zakupionego sprzętu 
szt. 0 
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numer projektu  

II/7/c 

 

nazwa projektu 

Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez Wydział Promocji i Turystyki Dyrektor WPT 

Przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury „Scena to 

dziwna” 
Dyrektor CK eSTeDe 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez Wydział 

Promocji i Turystyki 

921/92195/4170 5.500 

921/92195/4210 8.000 

921/92195/4220 4.500 

921/92195/4300 26.000 

Przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez Centrum 

Kultury „Scena to dziwna” 
921/92109/2800 60.000 

 razem 104.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przedsięwzięcia kulturalne 

organizowane przez Wydział 

Promocji i Turystyki 

24.924,12 

4.495,00  

(§ 4170) 
- - 

20.429,12  

(§ 4300) 
- - 

Przedsięwzięcia kulturalne 

organizowane przez Centrum 

Kultury „Scena to dziwna” 

59.802.37 
59.802,37  

(§ 2800) 
- - 

razem 84.726,49 84.726,49  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem realizacji projektu jest zaspokojenie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców 

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

ciekawą formą spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań kulturalnych oraz stanowią 

propozycję do budowania oferty turystycznej powiatu. Celem projektu jest organizacja imprez  
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między innymi w formie: koncertów, spektakli, warsztatów, festiwali, festynów czy spotkań 

autorskich. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez Wydział Promocji  

i Turystyki 

opis zadania 

Rok 2021 w powiatowej kulturze odnotował pewne „ożywienie”  

w stosunku do roku 2020. Mimo wszystko, nadal był to jednak okres 

trudny, ze względu na wciąż silnie oddziałującą na życie gospodarczo-

społeczne pandemię COVID-19. Nadal więc  ograniczana była możliwość 

organizacji imprez i spotkań o charakterze kulturalnym co 

powodowało, iż samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego zmuszony był do 

rezygnacji z wielu planowanych na rok 2021 wydarzeń kulturalnych. 

Z początkiem roku 2021 zrezygnowano z organizacji uroczystej gali 

noworocznej, w której na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego oraz Starosty Gnieźnieńskiego udział brali 

przedstawiciele Rady Powiatu, gmin powiatu gnieźnieńskiego, 

instytucji, służb i straży. Od blisko 10 lat ważnym elementem 

spotkania było wręczenie Nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła 

Białego, przyznawanej przez wszystkich dotychczasowych starostów 

gnieźnieńskich osobom wyróżniającym się swoją działalnością 

zawodową, kulturalną, artystyczną, bądź społeczną. Laureaci nagrody 

za rok 2020 oraz laureaci czekający na możliwość uroczystego 

odebrania nagrody za rok 2019 mieli sposobność do otrzymania 

wyróżnień we wrześniu 2021 roku podczas uroczystej gali, która odbyła 

się w Centrum Kultury eSTeDe. W dniu 25 września nagrody z rąk 

kapituły odebrali: były Prezydent Gniezna dr Bogdan Trepiński, 

fotografik Jerzy Andrzejewski, a także wieloletni dyrektor IKE UAM 

prof. dr hab. Leszek Mrozewicz oraz uznany gnieźnieński kardiolog  

dr n. med. Andrzej Główka. Spotkanie uświetnił okolicznościowy 

koncert Agi Czyż. 

Pierwsze miesiące 2021 roku wciąż nie dawały realnych szans na pełne 

wznowienie działalności kulturalnej. W związku z tym, tradycyjne 

uroczystości związane z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej  

(13 kwietnia), obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  

a także rocznicy sowieckiej agresji na Polskę (17 września) przybrały 

formę symbolicznego uczczenia pamięci i złożenia wiązanek przez 

przedstawicieli Zarządu oraz Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.  

W roku 2021 odwołano ponadto organizację dożynek powiatowych. 

Przedsięwzięcie, które tradycyjnie odbywało się na przełomie sierpnia  

i września, z uwagi na bardzo atrakcyjny program kulturalny zawsze 

przyciągało wielu mieszkańców powiatu, będąc znakomitą formą 

prezentacji nie tylko dokonań regionalnego rolnictwa, ale i dorobku 

regionalnych twórców. Poluzowanie obostrzeń pozwoliło jednak na 

organizację pierwszych Targów Rolno-Ogrodniczych Powiatu 

Gnieźnieńskiego, które odbyły się w niedzielę 19 września na terenie 

Prochowni - Ośrodka Jeździeckiego Zielona Enklawa w Żydowie. 

Wydarzenie przebiegające pod hasłem „Kupujemy u sąsiada”, 

przyciągnęło nie tylko amatorów lokalnych produktów i przetworów, 

ale także miłośników rękodzieła, regionalnego folkloru oraz szeroko 
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pojętej ekologii. Poza prezentacją bogatej oferty stoisk i punktów 

gastronomicznych, w programie imprezy przewidziano również 

tematyczne prelekcje oraz warsztaty prowadzone przez pracowników 

CK eSTeDe. Wydarzenie zorganizowano dzięki współpracy Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie, Gminy Czerniejewo, Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej oraz  Prochowni – Ośrodka Jeździeckiego Zielona Enklawa.  

W znacznej mierze ograniczona lub odwołana została współorganizacja 

imprez kulturalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego, 

dofinansowywanych z budżetu lokalnego samorządu. Powiat 

Gnieźnieński, na wniosek uprawnionych podmiotów oraz po pozytywnej 

opinii Zarządu Powiatu, wsparł finansowo organizację następujących 

wydarzeń: 

▪ koncert „Adela – ponad granicami” w Archikatedrze Gnieźnieńskiej 

w dniu 27 sierpnia 2021 roku. Podczas wydarzenia wystąpili: 

gitarzysta Łukasz Kuropaczewski, akordeonista Maciej Frąckiewicz 

oraz perkusista Bartek Miler. W programie znalazły się takie utwory, 

jak „Asturias” Isaaca Albeniza czy „Milonga” Fernando Carlosa 

Tavolaro, 

▪ wykład online pt. „Wokół Lema” autorstwa uznanego pisarza  

i dziennikarza Daniela Odiji, animatora kultury, nominowanego do 

nagrody Nike. Wykład online zorganizowany został w dniu  

23 kwietnia 2021 roku w Czytelni na Piętrze w I Liceum 

Ogólnokształcącym w Gnieźnie przy ul. Kostrzewskiego 3 z okazji 

Międzynarodowego Dnia Książki, 

▪ „Historyczne konfrontacje”, cykl wykładów i prelekcji 

zorganizowany w Gnieźnie w dniach 4-6 czerwca 2021 roku przez 

Fundację Historyczną „Przywracamy pamięć”,  

▪ II Festiwal Historyczny Tajemnice Trzech Stuleci, organizowany 

przez Karola Soberskiego prowadzącego działalność pod nazwą 

Media Lokalne Karol Soberski, w dniach 23-25 lipca 2021 roku  

w Gnieźnie, 

▪ koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej 

„Poznańskie Słowiki” z repertuarem utworów Wolfganga Amadeusza 

Mozarta, w ramach 10. Koncertu Prymasowskiego, który odbył się  

w dniu  20 czerwca 2021 roku w Archikatedrze Gnieźnieńskiej, 

▪ Detektywistyczny spektakl słowno-muzyczny dla dzieci pt. „Wielka 

tajemnica”, zorganizowany z okazji dnia dziecka w dniu  29 maja 

2021 roku w amfiteatrze Centrum Kultury eSTeDe, 

▪ organizacja wystawy fotografii autorstwa członków Wielkopolskiego 

Związku Fotografów Przyrody w dniu  26 listopada 2021 roku  

w Czytelni na Piętrze w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie 

przy ul. Kostrzewskiego 3, w ramach przedsięwzięć promujących 

czytelnictwo, 

▪ Gnieźnieńskie Spotkania Chóralne „Stąd nasz ród” w hołdzie 

Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu w dniu 19 września 2021 roku, 

▪ dodruk tomiku wierszy „Chcę być. Strofy Lednickie”, dedykowanego 

kolejnej edycji Lednickiej Wiosny Poetyckiej, 

▪ Studio Lato Radio Plus na plaży w Skorzęcinie w dniu 25 lipca 2021 

roku z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego oraz 

pracowników CK eSTeDe.  

Ponadto, w odpowiedzi na apel Wielkopolskiego Muzeum 

Niepodległości w Poznaniu, Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału  
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w Poznaniu, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-

1919, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacji Zakłady 

Kórnickie oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu Rada Powiatu 

Gnieźnieńskiego w dniu 30 września 2021 roku wyraziła poparcie dla  

ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym, upamiętniającym 

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. 

Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła jednak na plany 

współpracy z innymi instytucjami kultury. Nie odbyła się między innymi 

organizowana tradycyjnie we współpracy z Muzeum Początków Państwa 

Polskiego w Gnieźnie „Noc Kupały”, w której każdego roku aktywnie 

(organizacyjnie i finansowo) uczestniczył Powiat Gnieźnieński.  

Ponadto, w ramach działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

ale poza WSPO, sfinansowano również działalność powiatowej 

biblioteki w Kłecku. Zadanie realizowane jest zgodnie z zapisami 

Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, na podstawie 

porozumienia Powiatu Gnieźnieńskiego z Miastem i Gminą Kłecko.  

W ramach dotacji Biblioteka zobligowana była między innymi do 

udostępniania zbiorów, wzbogacania księgozbioru związanego z kulturą 

i dziedzictwem regionu czy promowania czytelnictwa wśród 

mieszkańców. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

(1) Daniel Odija zam. w Słupsku, Agnieszka Czyż zam. w Poznaniu, 

Maciej Pietrzak zam. w Poznaniu; (2) Centrum Kultury „Scena to 

dziwna” z siedzibą w Gnieźnie, Czytelnia na Piętrze z siedzibą  

w Gnieźnie, Teatr Rozrywki Trójkąt z siedzibą w Zielonej Górze, 

Prochownia - Ośrodek Jeździecki Zielona Enklawa z siedzibą  

w Żydowie, Fundacja „Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki” z siedzibą 

w Poznaniu, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Fundacja Historyczna 

„Przywracamy pamięć” z siedzibą w Gnieźnie; (3) Copypoint z siedzibą 

w Gnieźnie, Studio flag R. Lampa z siedzibą w Złotym Potoku, Eurozet 

Radio Plus z siedzibą w Gnieźnie, WPU J. Z. Brzuszkiewicz z siedzibą  

w Gnieźnie, wypożyczalnia namiotów „Pod gołym niebem” z siedzibą  

w Gnieźnie, Lunch Bar 4YOU Marcin Bartkowiak z siedzibą w Gnieźnie. 

nazwa zadania 
Przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury 

„Scena to dziwna” 

opis zadania 

W ramach zadania Centrum Kultury „Scena to dziwna” zrealizowało 

następujące imprezy:  

▪ urodziny Jacka Kaczmarskiego - z eSTeDe nierozerwalnie związana 

jest postać Jacka Kaczmarskiego. Przypadające w tym roku 64. 

urodziny Jacka Kaczmarskiego planowo miały odbyć się z udziałem 

niewielkiej publiczności, jednak poprzez wprowadzone obostrzenia 

impreza została w całości przeniesiona do sieci. W ramach 

wydarzenia do eSTeDe zaproszono osoby związane z postacią Jacka 

Kaczmarskiego: Krzysztofa Gajdę, profesora z Wydziału Filologii 

Polskiej i Klasycznej UAM i autora biografii barda oraz Krzysztofa 

Nowaka, znawcę twórczości poety. Goście opowiadali wspomnienia 

i historie, w których główną rolę odgrywał Kaczmarski. 

Przedsięwzięcie zamknął koncert Szymona Podwina, gospodarza 

Wrocławskiego Salonu Jacka Kaczmarskiego oraz projektu 
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muzycznego Triada Poetica. Podczas występu w eSTeDe muzyk 

wykonał interpretacje piosenek Jacka Kaczmarskiego,  

m. in. „Zmartwychwstania Mandelsztama”, „Zwątpienia”, „Ballady 

 o ubocznych skutkach alkoholizmu”, „Ballady o bieli”. Koncertowy 

program Szymona Podwina dopełniły utwory własne oraz 

kompozycje do wierszy Krzysztofa Cezarego Buszmana, Juliana 

Tuwima, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka 

czy Zuzanny Ginczanki, 

▪ wystawa prac Jerzego Andrzejewskiego - Jerzy Andrzejewski to 

jeden z najlepszych artystów fotografików w Polsce, którzy 

zajmują się architekturą romańską i gotycką. Na wystawie w galerii 

eSTeDe, w terminie od 5 do 15 maja 2021 roku, można było 

zobaczyć zdjęcia najważniejszych świątyń, powstałych od połowy  

X do początków XVI wieku, zarówno całych budowli oraz ich detali 

(m. in. sklepień, portali, dekoracji rzeźbiarskich).  Ekspozycja 

zawierała 25 niepublikowanych wcześniej fotografii będących 

efektem podróży autora do Francji, Niemiec i po Polsce, 

▪ uroczystość uchwalenia Konstytucji 3 Maja – w dniu 3 maja 2021 

roku na stronach internetowych CK eSTeDe stworzono możliwość 

wysłuchania koncertu specjalnie przygotowanego z okazji  

uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Koncert przygotował 

duet muzyczny Espresso w składzie: Adrianna Działak-Patrzek 

(skrzypce i altówka) oraz Sebastian Patrzek (instrumenty 

klawiszowe). Zespół Espresso wykonuje różne gatunki muzyki: od 

klasycznej, sakralnej, filmowej aż po muzykę rozrywkową. 

Dodatkowo z okazji święta na ul. 3 Maja zawieszone zostały flagi,  

▪ Historyczne Konfrontacje – w terminie od 4 do 6 czerwca 2021 roku 

wraz z Fundacją Historyczną „Przywracamy Pamięć” zorganizowano 

pierwszą edycję „Historycznych Konfrontacji”, w ramach których  

w CK eSTeDe odbyły się spotkania z pisarzami książek 

historycznych, dyskusje o historii z archeologami i eksploratorami, 

warsztaty dla dzieci oraz kiermasz książek i rękodzieła. Ideą 

przedsięwzięcia była przede wszystkim promocja książki 

historycznej, możliwość indywidualnych spotkań z pisarzami, jak 

również uczestnictwo w prelekcjach dotyczących tematów, które 

intrygują wszystkich miłośników historii, począwszy od XV,  

a skończywszy na XXI wieku. Nie zabrakło też pasjonujących 

dyskusji o historii, archeologii i odkrywaniu tajemnic. W ramach 

wydarzenia odbył się również kiermasz książek, któremu 

towarzyszyły kiermasz rękodzieła i warsztaty dla dzieci, 

▪ Fala Fest – w dniu 19 czerwca 2021 roku w eSTeDe odbyła się 

pierwsza edycja Fala Fest. W ramach wydarzenia odbyły się 

warsztaty „podstawy produkcji muzyki w FL Studio”, wolny 

mikrofon oraz koncerty lokalnych artystów rapowych. Zagrali: 

Bymek, Kwaczart, Tedoka0verdose x BLANK, Dzieci Sarah Lynn, 

Pvco Manny i Peter, SQCCI oraz FALA Showcase, 

▪ koncert Dixie Company Mała Akademia Jazzu – w dniu 12 czerwca 

2021 roku w amfiteatrze eSTeDe wystąpił zespół Dixie Company  

- poznańska formacja jazzu tradycyjnego, która realizuje program 

muzyczny skierowany do najmłodszych słuchaczy o nazwie Mała 

Akademia Jazzu. Jego celem jest edukacja dzieci i młodzieży oraz 

przygotowanie do obcowania z tzw. kulturą wyższą do jakiej 
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niewątpliwie należy muzyka jazzowa. Słuchaczom koncertu 

przekazano wiedzę na temat genezy i historii jazzu tradycyjnego,  

a także przybliżono najbardziej znanych artystów i kompozytorów 

związanych z tym gatunkiem. Muzycy zademonstrowali najbardziej 

rozpoznawalne standardy, charakterystyczne instrumenty jak 

bandżo czy tarka, zgłębiali tajniki improwizacji oraz śpiewu tzw. 

skatem. Uczestnicy wydarzenia mieli okazją nie tylko do 

znakomitej zabawy, ale także do poznania arkanów „starego 

dobrego jazzu” w lekkiej formie i z przymrużeniem oka, 

▪ koncert „Z muzyką do lata” - recital Michała Pilasa odbył się 9 lipca 

2021 roku. Koncert zawierał utwory z przesłaniem, nutą nostalgii, 

uśmiechem na twarzy, utwory znane i mniej znane, autorskie  

i covery przeplatane anegdotami i opowieściami z życia człowieka, 

którego nie da się zaszufladkować i wcisnąć w wąską tekę 

gatunkową,  

▪ Festiwal Historyczny „Tajemnice Trzech Stuleci” – w lipcu 2021 

roku wraz z Fundacją Historyczną „Przywracamy Pamięć” 

zorganizowano II Festiwal Historyczny „Tajemnice Trzech Stuleci”, 

czyli jedno z największych w Polsce spotkań miłośników historii, 

pasjonatów skarbów i tajemnic, odkrywców i badaczy lokalnych 

dziejów, eksploratorów i pisarzy. Podczas trzech dni festiwalu od 

23 do 25 lipca, odbyły się 24 prelekcje, panel dyskusyjny, targi 

książki i rękodzieła historycznego oraz 5 wystaw i warsztaty dla 

dzieci i młodzieży, 

▪ 55-lecie pracy twórczej Tadeusza Panowicza oraz wystawa  

„Od Piasta do Piasta – Numizmatyka” - Tadeusz Panowicz to jeden  

z najsłynniejszych regionalistów w powiecie gnieźnieńskim  

i Wielkopolsce. W dniu 28 lipca 2021 roku świętował 55-lecie 

działalności. Z tej okazji w Centrum Kultury „Scena to dziwna” 

odbył się benefis oraz wernisaż wystawy „Od Piasta do Piasta  

– Numizmatyka”.  Nie zabrakło wzruszeń, anegdot i ciekawych 

historii z życia Tadeusza Panowicza. Jubileusz zgromadził liczne 

grono przyjaciół Tadeusza Panowicza, miłośników historii, 

samorządowców, nauczycieli historii, działaczy społecznych oraz 

ludzi szeroko pojętego środowiska kultury i sztuki,  

▪ koncert Akustycznej Radiostacji - Akustyczną Radiostację tworzy 

grupa lokalnych muzyków. Podczas koncertu w eSTeDe w dniu  

6 sierpnia 2021 roku gnieźnianie mogli usłyszeć przede wszystkim 

znane polskie utwory w nowych aranżacjach. Wśród nich znalazły 

się m. in. „Pod papugami” Czesława Niemena, „Sen o Victorii” 

Dżemu i „Dni, których nie znamy” Marka Grechuty. Akustyczna 

Radiostacja zaprezentowała również własne utwory, a teksty 

niektórych z nich zostały zapożyczone z poezji Jana 

Twardowskiego, 

▪ „Wąskotorówka z atrakcjami” – w dniu 31 lipca 2021 roku eSTeDe 

zorganizowało imprezę plenerową na terenie stacji GKW. Sobotnia 

„Wąskotorówka z atrakcjami” zgromadziła sporo osób 

zainteresowanych zarówno kolejką wąskotorową jak i warsztatami 

dla dzieci. Zajęcia dla dzieci prowadziły instruktorki z Centrum 

Kultury „Scena to dziwna”. Całe wydarzenie uświetnił zespól Dixie 

Team, który grał na stacji Gniezno, na otwartej platformie kolejki 

oraz na stacji Jelonek,  
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▪ wystawa autorstwa Doroty Woźniak – w dniu 20 sierpnia 2021 roku 

zaproszono na otwarcie wystawy „Paleta Wschodu” autorstwa 

Doroty Woźniak. Artystka jest z wykształcenia architektem, 

ukończyła również edukację artystyczną w zakresie sztuk 

plastycznych. W kręgu jej zainteresowań od wielu lat jest sztuka  

i kultura Bliskiego Wschodu. Paleta Wschodu to zbiór ilustracji  

-wizualizacji podróży po kraju szafranu i wody różanej, pełnym 

kolorów i zapachów. Podczas wernisażu można było obejrzeć prace 

artystki, była również okazja przeniesienia się niemalże dosłownie 

do Iranu, odbiorcy  mogli posmakować lokalnych specjałów oraz 

tradycyjnej herbaty. Wystawę można było oglądać do 6 września 

2021 roku w galerii eSTeDe,  

▪ Fala Fest II – w dniu 20 sierpnia 2021 roku w amfiteatrze Centrum 

Kultury „Scena to dziwna” odbyła się FALA FEST v2. Pierwsza, 

czerwcowa edycja rapowej imprezy cieszyła się dużym 

zainteresowaniem, dlatego postanowiono zrealizować kolejną jej 

odsłonę. Podczas sierpniowego koncertu wystąpili: ADZ/USZATY, 

biaski, Krzaquu, BLANK, FALA SHOWCASE, ANANAS, MIŁY ATZ,  

▪ spektakl „Dwoje na fotelu” – w dniu 28 sierpnia 2021 roku odbył się 

spektakl „Dwoje na fotelu” w wykonaniu Mojego Teatru. Komedia 

była bezpośrednim nawiązaniem do sztuki Marka Zgaińskiego  

pt. „Arka, czyli dwoje na kanapie”,   

▪ Festiwal Wyobraźni - od 10 do 12 września 2021 roku 

zorganizowano największą imprezę eSTeDe - „Festiwal Wyobraźni”. 

W ramach 9. edycji festiwalu przygotowano bogaty program 

artystycznych przedsięwzięć, a jedną z gwiazd był Marek 

Piekarczyk. Akustyczny koncert Marka Piekarczyka, wypełnił  

w sobotnie popołudnie przestrzeń amfiteatru eSTeDe. Przez trzy 

festiwalowe dni w eSTeDe można było usłyszeć różne gatunki 

muzyczne, uczestniczyć w spektaklach, warsztatach, a nawet 

tworzeniu murali. Na scenie zaprezentowali się m. in.: Zippy Ogar, 

Miu oraz VHS. Jednym z wydarzeń dedykowanych dzieciom, było 

barwne, interaktywne widowisko „Teatru Za Miastem” pt. „Alicja  

w krainie Iluzji” oraz szereg zabaw i gier tematycznie 

nawiązujących do Krainy Czarów. Nieco starsi widzowie mogli 

natomiast obejrzeć spektakl „Zamiłowani” w wykonaniu Teatru 

SOMA i wyjątkowy pokaz fireshow. Całość przedsięwzięcia 

zakończyła otwarta prezentacja sekcji i zespołów działających na 

co dzień w eSTeDe, 

▪ wystawa autorstwa Doroty Degórskiej – Bartkowicz – w dniu 22 

września 2021 roku w galerii eSTeDe odbył się wernisaż prac 

autorstwa Doroty Degórskiej-Bartkowicz. Wystawa, zatytułowana 

„Zjawiska ulotne”, była okazją do zaprezentowania dorobku 

malarskiego twórczyni. Na ekspozycji znalazły się obrazy, 

przedstawiające - zgodnie z motywem przewodnim - ulotne 

momenty w otoczeniu natury, dlatego nie brakowało przede 

wszystkim przestrzeni wypełnionej słońcem, przeważnie 

zmierzającym ku horyzontowi. Wystawę można było oglądać do 29 

września 2021 roku,  

▪ muzyczne popołudnia z muzyką taneczną - w miesiącach 

wakacyjnych odbywały się zabawy taneczne. Cyklicznie,  

w niedzielne popołudnia w ogrodzie eSTeDe prezentowały się 
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lokalne zespoły muzyczne, a mieszkańcy Gniezna oraz turyści 

chętnie uczestniczyli w kolejnych biesiadach. Podczas imprez 

zatytułowanych „Niedzielne popołudnie z muzyką taneczną” 

wystąpili między innymi:  ”Kapela Ślymoki” czy zespół „Quexons”,  

▪ Święto Przyjaciół – tradycyjnie, w dniu 3 listopada 2021 roku odbyła 

się najstarsza, cykliczna impreza eSTeDe – Święto Przyjaciół. W tym 

roku podczas wydarzenia wspominano cztery osoby: Jarosława 

Krenza - wokalistę i pedagoga, dyrygenta Chóru Mieszanego 

"Metrum" oraz Kwartetu Wokalnego „Ad Libitum” działających przy 

eSTeDe, Jarosława Walerczaka - dziennikarza, radiowca, miłośnika 

kultury, Bogdana Andrzejczaka – członka Orkiestry Powiatu 

Gnieźnieńskiego, działającej przy eSTeDe oraz Emiliana Wahla  

– kierownika budowy Centrum Kultury „Scena to dziwna”, 

▪ koncert Open Blues – w dniu 10 grudnia 2021 roku odbył się koncert 

zespołu Open Blues w składzie: Przemek Łosoś – wokalista  

i harmonijkarz, Wiesław Kryszewski – gitarzysta, Igor Nowicki  

– pianista, Marcin Grabowski – gitarzysta basowy, Grzegorz Minicz  

– perkusista,  

▪ koncert z okazji Święta Niepodległości – w dniu 10 listopada 2021 

roku, w przededniu Narodowego Święta Niepodległości 

zorganizowano koncert Roberta Mazurkiewicza i Przemysława 

Bielawy zatytułowany „Koncert Piosenki Polskiej”. Program, który 

zaprezentowali muzycy powstał z okazji 100-lecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości,  

▪ Rockowisko - w dniu 30 października 2021 roku eSTeDe 

zorganizowało Rockowisko. Podczas Straight Qutta Gniezno 

wystąpili: Scerlet Echo Decoy, Hanz Bonanza oraz In Hell,s Duty,  

▪ „Klasyka & Jazz” w eSTeDe – w dniu 15 października 2021 roku 

zorganizowano koncert pt. „Klasyka & Jazz”, podczas którego 

zaprezentował się duet Sara Powaga i Maciej Szymański grający 

standardy jazzowe w aranżacjach na skrzypce i gitarę oraz klasykę 

muzyki soulowej, alternatywnej i rockowej w wersji wokalno-

instrumentalnej. W programie usłyszeć można było utwory:  

D. Brubecka, G. Gershwina, B. Withersa, F. Sinatry, N. Przybysz,  

K. Zalewskiego, Mikromusic i wielu innych. Przed koncertem duetu, 

zaprezentowali się najmłodsi oraz dorośli uczestnicy „Sceny 

skrzypiec” eSTeDe prowadzonej pod kierunkiem Sary Powagi, 

▪ „Dopokąd idę…” – w dniu 4 września 2021 roku w eSTeDe odbył się 

wieczór z poezją Cypriana Kamila Norwida. “Dopokąd idę…” to 

niezwykłe wydarzenie słowno-muzyczne. Na jego program złożyły 

się wiersze, myśli i listy Norwida w aktorskiej interpretacji Jerzego 

Zelnika. Całość dopełniła muzyka w wykonaniu kompozytora  

i pianisty Wojciecha Konikiewicza oraz oprawa multimedialna.  

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Gnieźnieńskie Towarzystwo Młodych Artystów, Fundacja Historyczna 

„Przywracamy Pamięć, Quexons, Kapela Ślymoki, Scerlet Echo Decoy, 

Hanz Bonanza, In Hell,s Duty, ŚDS „Dom Anki”, Gnieźnieńska Kolej 

Wąskotorowa. 
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3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba organizowanych imprez kulturalnych  szt. 33 

liczba osób biorących udział w imprezach 

kulturalnych 
os. 4.750 

rezultatu 

przyrost liczby osób biorących udział  

w imprezach kulturalnych w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 

% b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba organizowanych imprez kulturalnych: 10 – WPT, 23 – CK eSTeDe. 

Wskaźnik produktu: liczba osób biorących udział w imprezach kulturalnych odnosi się tylko do 

przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury „Scena to dziwna”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

III/2/a 

 

nazwa projektu 

Promocja powiatu poprzez reklamę typu ATL i BTL 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Przedsięwzięcia typu ATL i BTL Dyrektor WPT 

Składka członkowska do WOT Dyrektor WPT 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Przedsięwzięcia typu ATL i BTL 750/75075/4300 4.500 

Składka członkowska do WOT 630/63095/4430 13.110 

 razem 17.610 
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2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Przedsięwzięcia typu ATL  

i BTL 
4.404,30 

4.404,30  

(§ 4300) 
- - 

Składka członkowska do WOT 13.110,00 
13.110,00  

(§ 4430) 
- - 

razem 17.514,30 17.514,30  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest wykreowanie wyobrażenia na temat powiatu, jako miejsca, gdzie można 

spędzić kilka dni. Aby to osiągnąć konieczna jest szersza promocja nie tylko walorów kulturowych 

powiatu, ale również rekreacyjnych i wypoczynkowych. Temu służyć może: masowa produkcja 

materiałów promocyjnych dystrybuowanych poza powiatem, promocja internetowa (na własnej 

stronie turystycznej, za pośrednictwem innych portali, w tym również branżowych, w mediach 

społecznościowych), obecność w środkach masowego przekazu (poprzez: płatną reklamę, 

wydarzenia o charakterze PR oraz emisję filmów i spotów reklamowych), udział w targach 

turystycznych oraz wykorzystanie innych kanałów dystrybucji zmieniających się wprost 

proporcjonalnie do postępu technologicznego. Projekt zakłada szeroko rozumianą promocję 

powiatu - poprzez reklamę ATL (publiczną i masową) oraz BTL (niekonwencjonalną). 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Przedsięwzięcia typu ATL i BTL 

opis zadania 

W związku z realizacją projektu, w roku 2021 zlecono przygotowanie 

kilkuminutowego filmu promocyjnego o laureatach nagrody 

Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego oraz zamówiono gadżety 

promocyjne (stroików bożonarodzeniowych szklanych z zasilaniem). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Kar-Mar K. Łapiński z siedzibą w Mieleszynie, jeszczeinaczej.pl  

T. Góralczyk z siedzibą w Gnieźnie – wykonawcy, których wybór został 

dokonany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Starostwie 

Powiatowym w Gnieźnie. 

nazwa zadania Składka członkowska do WOT 

opis zadania 

Powiat Gnieźnieński od 1 stycznia 2008 roku jest członkiem 

Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (na podstawie uchwały  

nr IX/86/2007 z dnia 26 września 2007 roku Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji 

Turystycznej). WOT działa od 1 stycznia 2004 roku. Zrzesza 

przedstawicieli samorządów, branży turystycznej i stowarzyszeń 

działających w turystyce i kulturze. Zgodnie z zasadami opłacania 

składek w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, dla samorządów 
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terytorialnych (uchwała nr 3 Walnego Zebrania WOT z dnia 14 stycznia 

2005 r.) wynosi ona 10 groszy od mieszkańca. Siedziba WOT mieści się  

w Poznaniu, a zadaniem stowarzyszenia jest dbanie o rozwój turystyki 

w Wielkopolsce, lobbowanie na rzecz turystyki, m. in. poprzez 

współpracę z samorządem wojewódzkim i z Polską Organizacją 

Turystyczną w Warszawie. Członkostwo Powiatu Gnieźnieńskiego  

w WOT ma się przyczynić do wzrostu atrakcyjności turystycznej 

powiatu oraz aktywizacji działań promocyjnych powiatu na szczeblu 

regionalnym i krajowym. 

W roku 2021 działalność Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej objęła 

m. in.: [1] wzmocnienie relacji z członkami WOT; [2] działania 

promocyjne i medialne tj.: (a) prowadzenie stron internetowych 

wielkopolska.travel, wot.org.pl i wielka-petla.pl, utworzenie zakładki 

o Wielkopolsce na portalu inyourpocket.com, (b) prowadzenie profili  

w mediach społecznościowych: facebook, instagram, twitter, linkedin, 

youtube, spotify, youtube, tiktok, (c) kampanie promocyjne: 

„Agroturystyka na wiosnę”, „Już otwarte”, „To tak blisko”, nowy spot 

reklamujący Wielkopolskę, przygotowanie filmu o produkcji bombek  

w Gnieźnie, (d) współpracę z mediami i publikację materiałów (Dzień 

Dobry TVN), artykułów do czasopism i gazet o tematyce turystycznej 

(Rynek Turystyczny, Le Journal de l’Evasion, Sukces po poznańsku, 

Travel Magazine, National Geographic Traveler, Turysta, Bild),  

(e) współpracę z blogerami i influencerami, (f) opracowanie i druk 

materiałów promocyjnych: m. in. publikację wersji elektronicznej  

i druk folderu o polach kempingowych, biwakowych i namiotowych  

w Wielkopolsce, „Agroturystyka. Od pomysłu do polubień”, folder  

o szlakach kajakowych; [3] udział w eventach: (a) imprezach 

wystawienniczych tj. targach zagranicznych: ITB Berlin (online), IMTM 

2021 Tel Awiw (online)y, IMTM 2021 Tel Awiw (online), Fiets en 

Wandelbeurs Online Experience 2021 (Holandia) i targach krajowych: 

Tour Salon 2021 w Poznaniu, stoisko WOT podczas Pikniku nad Odrą  

w Szczecinie; (b) organizację wydarzeń: ogólnopolskiej konferencji 

turystycznej TURYSTA 2021 - trendy w turystyce wiejskiej, gali 

regionalnego etapu Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny  

– Certyfikat POT, Festiwalu Śladami Marzeń – organizacji wielkopolskiej 

strefy relaksu, Mobilnego Centrum Edukacji „Turystyczna szkoła” 

(organizacja regionalnej lady), szkolenia dla kadr informacji 

turystycznych, (c) działania public relations; [4] realizację projektów 

turystycznych finansowanych z pozyskanych środków zewnętrznych:  

(a) projekt KSOW „Współpraca i dobre praktyki szansą na rozwój 

obszarów wiejskich”, (b) projekt WRPO „Rozwój kluczowego szlaku 

dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak 

Piastowski”, (c) projekt Be.COULTUR zarządzany przez Europejską Sieć 

Współpracy Regionów w Zakresie Badań i Innowacji; [5] współpracę  

z centrami informacji turystycznej w regionie oraz z Poznańską Lokalną 

Organizacją Turystyczną; [6] kontrolę oznakowania Szlaku 

Piastowskiego turystycznymi tablicami informacyjnymi; [7] współpracę 

z Autostradą Wielkopolską (przygotowanie 4 przyrodniczych tras 

wycieczkowych – kampania promocyjna Zwiedzaj Wielkopolskę  

i Lubuskie z AW), Kolejami Wielkopolskimi; [8] przyjęcie nowych 

członków do WOT: gminy Przemęt, Biura Turystycznego Horyzont, 

Średzkiej Kolei Powiatowej; [9] bieżącą działalność organizacyjną. 
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bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu  

– stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest członkiem. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba przedsięwzięć reklamowych zarówno  

o charakterze ATL, jak i BTL 
szt. 0 

liczba osób, do których dotarła reklama 

powiatu poprzez nośniki internetowe – strony 

www, portale, media społecznościowe 

os. 707.611 

liczba wyprodukowanych materiałów 

promocyjnych powiatu (foldery, filmy, muzyka, 

ulotki, mapki, książki, gadżety itp.) 

szt. 45 

liczba imprez o charakterze targowym  

i wystawienniczym, w których uczestniczył 

powiat 

szt. 0 

liczba osób, do których dotarła reklama 

powiatu – outdoor, telewizja, radio 
os. b. d. 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba osób, do których dotarła reklama powiatu poprzez nośniki internetowe  

– strony www, portale, media społecznościowe obejmuje stronę: www.powiat-gniezno.pl (303.360), 

www.tupowstalapolska.pl (b. d.), instagram (9.859), twitter (5.196), fanpage powiatu na 

Facebooku (389.196). 
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numer projektu  

III/2/b 

 

nazwa projektu 

Rozwój i promocja innych ponadregionalnych szlaków turystycznych przebiegających przez 

teren powiatu oraz szlaków powiatowych 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Monitoring i konserwacja szlaków powiatowych Dyrektor WPT 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Monitoring i konserwacja szlaków powiatowych 630/63003/4270 28.949 

 razem 28.949 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Monitoring i konserwacja 

szlaków powiatowych 
28.949,00 

28.949,00   

(§ 4270) 
- - 

razem 28.949,00 28.949,00  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Przez teren powiatu przebiega (oprócz Szlaku Piastowskiego) Szlak św. Jakuba. Ponadto, na terenie 

powiatu, w okresie 2010 – 2011, zostały stworzone i oznakowane następujące szlaki turystyczne: 

mitów i legend, architektury drewnianej, pałaców i dworów. Wszystkie ww. szlaki powstały  

z inicjatywy i ze środków finansowych samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Trwałość projektu 

unijnego zakończyła się w roku 2015 (w ramach którego wydano środki na oznakowanie szlaków 

turystycznych), jednak gospodarskie podejście do zarządzania powstałymi szlakami wymaga stałej 

dbałości o ich infrastrukturę. Każdego roku w ramach niniejszego projektu przeprowadzany jest 

audyt wszystkich szlaków i ustalana jest lista koniecznych napraw czy też renowacji obiektów 

architektonicznych szlaków. Nie wyklucza się utworzenia jeszcze innych szlaków, np. kulinarnego. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Monitoring i konserwacja szlaków powiatowych 

opis zadania 
Na przełomie czerwca i lipca 2021 roku przeprowadzono rozpoznanie 

ofert na wykonanie usług z zakresu stolarki budowlanej dotyczących 
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konserwacji i napraw elementów architektury drewnianej (wiaty, ławy, 

stoły) na powiatowym szlaku mitów i legend oraz drodze św. Jakuba.  

W dniu 9 lipca 2021r. zawarto umowę z Bartoszem Styszyńskim 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Styszyński  

z siedzibą w Gruszczynie. Prace, które przeprowadzono w sierpniu 

2021 roku, obejmowały: 

▪ usunięcie wraz z utylizacją drewnianych podłóg wiat widokowych  

w miejscowościach: Goczałkowo, Waliszewo i Dąbrówka Kościelna 

(droga św. Jakuba), 

▪ kotwienie wiat w miejscowościach Goczałkowo, Waliszewo, 

Dąbrówka Kościelna (droga św. Jakuba), 

▪ malowanie/konserwacja elementów drewnianych impregnatem 

koloryzującym w tonacji brązu (m. in.: ławki, stół, elementy 

wspierające dach-słupy) w lokalizacjach: Niewolno, Miaty, Nowa 

Wieś Niechanowska, Goczałkowo, Dąbrówka Kościelna, Turostowo, 

Waliszewo, Rzegnowo, Imiołki (droga św. Jakuba), Małachowo Złych 

Miejsc, Drachowo, Modliszewo, Waliszewo (szlak mitów i legend), 

▪ naprawę elementu konstrukcyjnego wspierającego dach wiaty  

w Turostowie (droga św. Jakuba). 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma Bartosza Styszyńskiego z siedzibą w Gruszczynie; wybór 

wykonawcy został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania 

zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (umowa  

nr WPT.273.19.2021 z dnia 9 lipca 2021 roku).  

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba audytowanych szlaków turystycznych na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego 
szt. 4 

długość audytowanych szlaków turystycznych 

na terenie powiatu gnieźnieńskiego 
km 513 

liczba szlaków turystycznych na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego objętych działaniami 

naprawczymi, renowacją   

szt. 2 

liczba przeprowadzonych działań naprawczych, 

renowacyjnych 
szt. 1 

liczba nowoutworzonych szlaków szt. 0 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba audytowanych szlaków turystycznych na terenie powiatu gnieźnieńskiego 

obejmuje: [1] szlak architektury drewnianej, [2] szlak pałaców i dworów, [3] szlak mitów i legend, 

[4] drogę św. Jakuba. 
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numer projektu  

III/2/c 

 

nazwa projektu 

Rozwój i promocja turystyki aktywnej na terenie powiatu 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Uzupełnienie infrastruktury powiatowych szlaków rowerowych Dyrektor WPT 

Wyznaczenie nowego, 7. szlaku rowerowego w kierunku Kiszkowa 

(opracowanie dokumentacji) 
Dyrektor WPT 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Uzupełnienie infrastruktury powiatowych szlaków 

rowerowych 
630/63003/6050 18.340 

Wyznaczenie nowego, 7. szlaku rowerowego w kierunku 

Kiszkowa (opracowanie dokumentacji) 
630/63003/4300 10.000 

 razem 28.340 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Uzupełnienie infrastruktury 

powiatowych szlaków 

rowerowych 

33.150,00 
18.340,00 

(§ 6050) 
dotacja UMWW 14.810,00 

Wyznaczenie nowego, 7. 

szlaku rowerowego w 

kierunku Kiszkowa 

(opracowanie dokumentacji) 

3.075,00 
3.075,00  

(§ 4300) 
- - 

razem 36.225,00 21.415,00  14.810,00 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Przez teren powiatu przebiega Piastowski Trakt Rowerowy - wielkopolski szlak rowerowy 

zarządzany przez samorząd województwa. Ponadto, w latach 2010 - 2013 został zaprojektowany  

i stworzony przez Powiat Gnieźnieński system szlaków rowerowych w powiecie gnieźnieńskim, który 

w 2019 został uzupełniony o kolejną – szóstą pętle. Jest wysoce pożądane, aby systematycznie 

sprawdzać jakość nowoutworzonych szlaków. Każdego roku, w ramach niniejszego projektu, jest 

przeprowadzany audyt powiatowych szlaków rowerowych i jest ustalana lista koniecznych napraw, 
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czy też renowacji tabliczek i oznaczenia malowanego. W przyszłości planuje się również rozwój 

szlaków wodnych na terenie powiatu – na Wełnie i Małej Wełnie. Nie wyklucza się także działań 

mających na celu promocję i rozwój innych odmian turystyki aktywnej na terenie powiatu. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania Uzupełnienie infrastruktury powiatowych szlaków rowerowych 

opis zadania 

W dniu 26 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwałą nr 2957/2020, ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie 

zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez 

samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku. Jego celem 

było finansowe wsparcie inicjatyw związanych z poprawą i rozwojem 

infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki, a termin 

składania wniosków obejmował okres: 4 stycznia – 5 lutego 2021 roku. 

Powiat Gnieźnieński w dniu 4 lutego 2021 roku złożył w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek  

o dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej  

i turystycznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. Samoobsługowe stacje naprawy 

rowerów na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego. 

W dniu 11 marca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

podjął uchwałę nr 3332/2021 w sprawie przyjęcia listy rankingowej 

projektów zgłoszonych w ramach ww. naboru wniosków. Powiat 

Gnieźnieński uzyskał rekomendacje Zarządu do dofinansowania (100% 

wnioskowanej kwoty), którą w dniu 29 marca  2021roku zatwierdził 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podejmując uchwałę  

nr XXVIII/510/21. Po zaktualizowaniu harmonogramu realizacji zadania 

oraz przyjęciu dotacji celowej przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego na 

sesji w dniu 22 kwietnia 2021 roku uchwałą nr XXXIX/227/2021, w dniu 

30 kwietnia 2021 roku została zawarta umowa nr 3/DS/JST/T/2021 

pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Gnieźnieńskim. 

Podpisano również 2 umowy z wykonawcami:  

▪ 6 kwietnia 2021 roku z firmą Janusz Malinowski „Artem” z siedzibą  

w Powidzu, której przedmiotem było opracowanie znaku graficznego 

obrazującego schemat sieci 6 powiatowych szlaków rowerowych 

Powiatu Gnieźnieńskiego, 

▪ 13 maja 2021 roku z firmą ERFIT Karolina Lademann z siedzibą  

w Gdańsku, której przedmiotem było wykonanie, dostawa i montaż 

kompletu 6 samoobsługowych stacji naprawy rowerów. 

W dniu 27 lipca 2021 roku dokonano odbioru samoobsługowych stacji 

naprawy rowerów w następujących lokalizacjach (1 stacja na 1 szlak): 

▪ szlak czarny - Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1,  

▪ szlak czerwony - Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 

▪ szlak niebieski – Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego  

w Szczytnikach Duchownych, 

▪ szlak szary - punkt widokowy w Dusznie,  

▪ szlak żółty - Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo, Poznańska 8, 

▪ szlak zielony - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 

1918/19 w Zdziechowie. 

W dniu 3 września 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu złożone zostało sprawozdanie końcowe  



Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2021 

125 

 

z wykonania zadania, które w dniu 8 września 2021 roku zostało 

zaakceptowane przez Departament Sportu i Turystyki UMWW. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

[1] Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – podmiot 

dotujący realizację zadania (umowa nr 3/DS/JST/T/2021 z dnia 30 

kwietnia 2021 roku); [2] Janusz Malinowski „Artem” z siedzibą  

w Powidzu, ERFIT Karolina Lademann z siedzibą w Gdańsku; wybór 

wykonawców został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania 

zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (umowy  

nr WPT.273.9.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku oraz WPT.273.10.2021 

z dnia 13 maja 2021 roku); [3] Gmina Czerniejewo, Gmina Witkowo, 

Gmina Gniezno, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - właściciele 

działek, na których zostały zlokalizowane stacje naprawy rowerów 

(porozumienia o partnerstwie nr: WPT.273.5A.2021, WPT.273.5B.2021, 

WPT.273.5C.2021, WPT.273.5D.2021, wszystkie z dnia 25 stycznia 2021 

roku; [4] Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu. 

nazwa zadania 
Wyznaczenie nowego, 7. szlaku rowerowego w kierunku Kiszkowa 

(opracowanie dokumentacji) 

opis zadania 

W dniu 13 października 2021 roku została podpisana umowa z panem 

Bartoszem Styszyńskim prowadzącym działalność pod firmą Bartosz 

Styszyński z siedzibą w Gruszczynie. Przedmiotem umowy było 

opracowanie koncepcji nowego szlaku rowerowego w powiecie 

gnieźnieńskim w kierunku gminy Kiszkowo. Umowa została 

zrealizowana prawidłowo i w terminie. Przedłożono do akceptacji 

kompletną koncepcję: 3 alternatywne propozycje szlaku (pętla główna 

+ łącznik) wytyczone na mapie wraz z krótkim opisem, ślady GPS oraz 

dokumentację fotograficzną (w formie elektronicznej). 

Przebieg nowego szlaku: Gniezno – Rzegnowo – Żydówko – Siemianowo  

– Dziećmiarki – Sławno – Myszki – Ujazd - Łagiewniki Kościelne  

– Wilkowyja – Świniary – Borzątew – Sokolniki – Zdziechowa – Gniezno, 

długość trasy: ok. 76 km, pętla krótsza: ok. 45 km, łącznik: ok. 14 km. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Firma Bartosza Styszyńskiego z siedzibą w Gruszczynie; wybór 

wykonawcy został dokonany zgodnie z regulaminem udzielania 

zamówień w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie (umowa  

nr WPT.273.24.2021 z dnia 13 października 2021 roku). 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba audytowanych szlaków rowerowych na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego 
szt. 6 

długość audytowanych szlaków rowerowych na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego 
km 320 

liczba szlaków rowerowych na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego objętych działaniami 

naprawczymi, renowacją   

szt. 0 
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liczba przeprowadzonych działań naprawczych, 

renowacyjnych 
szt. 0 

liczba działań promocyjnych mających na celu 

rozwój turystyki aktywnej na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego 

szt. 1 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba działań promocyjnych mających na celu rozwój turystyki aktywnej na 

terenie powiatu gnieźnieńskiego obejmuje promocję szlaków rowerowych poprzez strony 

internetowe powiatu i profile społecznościowe powiatu. 
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numer projektu  

III/2/d 

 

nazwa projektu 

Rozwój i promocja turystyki kolejowej w Powiecie Gnieźnieńskim 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Remont torowiska na odcinku Gniezno Wąskotorowe – Jelonek oraz naprawa 

infrastruktury towarzyszącej wraz z uruchomieniem przewozów pasażerskich 
Dyrektor KTBRD 

Naprawy i remont torowiska oraz infrastruktury towarzyszącej na trasie 

Jelonek - Niechanowo 
Dyrektor KTBRD 

Bieżące utrzymanie nieruchomości GKW Dyrektor PZGKKiN 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Remont torowiska na odcinku Gniezno Wąskotorowe  

– Jelonek oraz naprawa infrastruktury towarzyszącej  

wraz z uruchomieniem przewozów pasażerskich 

600/60001/2360 150.000 

Naprawy i remont torowiska oraz infrastruktury 

towarzyszącej na trasie Jelonek - Niechanowo 
600/60001/4270 40.000 

Bieżące utrzymanie nieruchomości GKW 

600/60001/6050 23.460 

600/60001/4010

/4110/4120/ 

4170/4210/4260

/4270/4300/ 

4430/4480/4520 

68.420 

 razem 281.880 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Remont torowiska na 

odcinku Gniezno 

Wąskotorowe – Jelonek oraz 

naprawa infrastruktury 

towarzyszącej wraz  

z uruchomieniem przewozów 

pasażerskich 

   150.000,00 
150.000,00       

(§ 2360) 
- - 
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Naprawy i remont torowiska 

oraz infrastruktury 

towarzyszącej na trasie 

Jelonek - Niechanowo 

39.999,60 0,00 dotacja UMWW 
39.999,60  

(§ 4270) 

Bieżące utrzymanie 
nieruchomości GKW 

76.221,88 

23.459,63  

(§ 6050)   

- - 

3.477,90  

(§ 4010) 

931,44  

(§ 4110) 

85,22 

(§ 4120) 

1.970,00  

(§ 4170) 

8.800,15  

(§ 4210) 

9.558,23  

(§ 4260) 

9.816,51  

(§ 4270) 

9.021,88  

(§ 4300) 

3.472,68  

(§ 4430) 

2.748,24  

(§ 4480) 

2.880,00  

(§ 4520) 

razem 266.221,48 226.221,88  39.999,60 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Turystyka kolejowa była dotychczas jednym z czterech wiodących produktów turystycznych             

w Wielkopolsce. Powiat jest właścicielem Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej obejmującej linię       

o długości 38 km pomiędzy Gnieznem a Anastazewem. Obecnie konieczna jest jednak rewitalizacja  

GKW, zarówno pod względem infrastrukturalnym, taborowym, jak i organizacyjnym. Projekt ma na 

celu poprawę atrakcyjności kolei oraz przygotowanie jej do ponownego uruchomienia.  

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 

Remont torowiska na odcinku Gniezno Wąskotorowe – Jelonek oraz 

naprawa infrastruktury towarzyszącej wraz z uruchomieniem 

przewozów pasażerskich 

opis zadania 

Realizacja zadania miała na celu przeprowadzenie niezbędnych napraw 

na sieci Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej na odcinku Gniezno 

Wąskotorowe – Jelonek i uruchomienie przewozów pasażerskich.  

W ramach zadania wykonano: 

▪ niezbędne naprawy torowiska wraz z przygotowaniem do 

corocznego odbioru i dopuszczenia torowiska do wykonywania 

przejazdów pasażerskich na trasie Gniezno Wąskotorowe – Jelonek, 
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m. in. wymieniono uszkodzone podkłady kolejowe, naprawiono 

rozjazdy na terenie stacji Gniezno Wąskotorowe, 

▪ przeglądy i bieżące naprawy taboru kolejowego - wykonano 

przegląd dwóch wagonów wykorzystywanych do przewozu osób  

i lokomotywy wraz z wystawieniem świadectwa sprawności 

technicznej oraz wykonano naprawę główną wagonu Bxhpi typu 

„rumuńskiego”, 

▪ odchwaszczenie, oprysk torowiska i wycinkę krzewów. 

Zadanie obejmowało również uruchomienie przewozów pasażerskich  

w okresie: 9 lipca – 30 września 2021 roku We wskazanym okresie 

uruchomiono 132 pociągi pasażerskie, które przewiozły łącznie 2.052 

osoby. 

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

 

Towarzystwo Miłośników Gniezna z siedzibą w Gnieźnie – podmiot,  

z którym w dniu 9 lipca 2021 roku zawarto umowę  

nr KTBRD.2600.8.2021 na realizację zadania publicznego w roku 2021 

pn. „Prowadzenie i utrzymanie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej  

w 2021 roku”, wyłoniony na podstawie otwartego konkursu ofert. 

Towarzystwo Miłośników Gniezna posiada podpisaną umową z Biurem 

Utrzymania i Eksploatacji Kolei, które posiada uprawnienia do 

prowadzenia przejazdów. 

nazwa zadania 
Naprawy i remont torowiska oraz infrastruktury towarzyszącej na 

trasie Jelonek - Niechanowo 

opis zadania 

W ramach zadania przeprowadzono remont i naprawę torowiska od 

przystanku Jelonek w kierunku Niechanowa wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 260. Na odcinku torowiska o długości 1 km zostały wykonane prace 

polegające na:  

▪ wycince trawy i krzaków, 

▪ oczyszczeniu podkładów z ziemi i darni,  

▪ przycięciu gałęzi i drzew wychodzących poza skrajnię torowiska,  

▪ wymianie 100 szt. podkładów drewnianych,  

▪ uzupełnieniu brakujących akcesoriów nawierzchni kolejowej,  

▪ regulacji toru w pionie i profilu.  

Wszystkie przeprowadzone prace wykonano zgodnie z umową.  

 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Niewystarczające środki finansowe - otrzymane dofinansowanie  

w kwocie 40.000,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

pozwoliło na wyremontowanie torowiska na odcinku o długości 1 km.  

Tymczasem, chcąc realnie zwiększyć atrakcyjność trasy GKW 

koniecznym jest przeprowadzenie prac remontowych torowiska do 

stacji Niechanowo, czyli o 5 km. W związku z powyższym w kolejnych 

latach również planuje się podejmować działania mające na celu 

pozyskanie środków na ten cel. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z siedzibą  

w Poznaniu – podmiot dotujący realizacje zadania; AR-TOR Zbigniew 

Filipiak sp. z o.o. z siedzibą w Mnichowie – wykonawca robót. 
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nazwa zadania Bieżące utrzymanie nieruchomości GKW  

opis zadania 

Zadanie miało na celu bieżące utrzymanie budynków należących do 

Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej, opłatę należnego podatku od 

nieruchomości, administrowanie nieruchomością, zapewnienie 

niezbędnych przeglądów technicznych budynków, dokonanie 

wymaganych napraw i remontów oraz bieżące utrzymanie czystości 

oraz estetyki nieruchomości należących do Gnieźnieńskiej Kolei 

Wąskotorowej. W ramach zadania przeprowadzono również 

modernizację kotłowni. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

- 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

- 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2020 

produktu 

długość wyremontowanego torowiska GKW  km 1 

liczba dokonanych napraw, remontów taboru 

GKW  
szt. 10 

liczba zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie 

budowy/rozbudowy oferty turystyki kolejowej 
szt. 0 

liczba osób korzystających z oferty turystyki 

kolejowej  
os, 2.052 

wysokość pozyskanych środków zewnętrznych 

na rewitalizację GKW 
zł 40.000 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego  
% b/d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer projektu  

III/2/e 

 

nazwa projektu 

Zintegrowany system informacji turystycznej - kluczowy instrument profesjonalnej obsługi 

ruchu turystycznego 

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

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

nazwa zadania kierownik zadania 

Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej Dyrektor WPT 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum 

Informacji Turystycznej 
630/63001/2360 50.000 

 razem 50.000 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł (jakich?) 

nazwa kwota 

Dofinansowanie prowadzenia 

Powiatowego Centrum 

Informacji Turystycznej 

50.000,00 
50.000,00  

(§ 2360) 
- - 

razem 50.000,00 50.000,00  - 

 

III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Celem projektu jest skuteczna i właściwa obsługa turystów przebywających na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego. Pod pojęciem zintegrowany system informacji turystycznej należy rozumieć 

klasyczną informację turystyczną prowadzoną w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, 

punkty stałe i sezonowe IT adresowane do osób poszukujących informacji turystycznej, statyczne 

urządzenia informacji turystycznej (tablice informacyjne, infokioski, mobilne punkty IT, itp.). Pod 

pojęciem zintegrowanego systemu informacji turystycznej rozumieć należy również broszury czy 

informatory z szybko zmieniającymi się danymi dotyczącymi danego sezonu turystycznego. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji 

Turystycznej 

opis zadania 

Zadanie zostało zlecone Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski  

z siedzibą w Gnieźnie, której oferta została wyłoniona na podstawie 

otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na 

wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2021 pn. „Powiatowe 

Centrum Informacji turystycznej”. Umowę pomiędzy OT Szlak 

Piastowski a Powiatem Gnieźnieńskim została zawarta w dniu 3 marca 

2021 roku i określała termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2021 roku 

do 31 grudnia 2021 roku. 

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  
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z siedzibą przy ul. Chrobrego 40/41 w Gnieźnie. Oprócz bieżącej 

obsługi ruchu turystycznego – turystów indywidualnych i grupowych  

z kraju i zza granicy (osobiście oraz poprzez wszystkie inne nośniki 

komunikacyjne) zadanie jest realizowane także poprzez: 

▪ obsługę zainteresowanych osób z terenu powiatu gnieźnieńskiego, 

▪ udzielanie fachowych porad w dziedzinie turystyki regionalnej  

i ogólnopolskiej, 

▪ redagowanie materiałów o treści turystycznej na zlecenie 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Wydziału Promocji i Turystyki, 

▪ 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. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski z siedzibą w Gnieźnie  

– podmiot, z którym w dniu 3 marca 2021 roku zawarto umowę  

nr WPT.273.6.2021 na realizację zadania publicznego w roku 2021  

z zakresu turystyki, zadanie pn. „Powiatowe Centrum Informacji 

Turystycznej”, wyłoniony na podstawie otwartego konkursu ofert. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba turystów indywidualnych obsłużonych  

w Powiatowym Centrum Informacji 

Turystycznej   

os.  6.968 

liczba wycieczek obsłużonych w Powiatowym 

Centrum Informacji Turystycznej   
szt. 245 

liczba krajów pochodzenia turystów 

obsłużonych w Powiatowym Centrum Informacji 

Turystycznej   

szt. 15 

liczba nośników IT, sfinansowanych  

i utrzymywanych w ramach projektu 
szt. b. d. 

liczba wydanych broszur i informatorów 

turystycznych 
szt. 1.700 

rezultatu 
przyrost liczby turystów w danym roku  

w stosunku do roku poprzedniego 
% 53,8 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba krajów pochodzenia turystów obsłużonych w Powiatowym Centrum 

Informacji Turystycznej obejmuje następujące kraje: Niemcy, Ukrainę, Rosję, Stany Zjednoczone, 

Wielką Brytanię, Francję, Włochy. W mniejszej ilości to turyści z Czech, Austrii, Szwecji, Norwegii, 

Hiszpanii. 

Wskaźnik produktu: liczba wydanych broszur i informatorów turystycznych obejmuje informatory 
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przekazane do biura PCIT przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.  

Wskaźnik rezultatu: wzrost liczby turystów w stosunku do roku poprzedniego obejmuje: ilość grup 

zorganizowanych, gdzie założono, że każda grupa liczy około 10 osób, co daje liczbę 2.450 osób, 

plus turyści indywidualni – 6.968 osób, co daje sumę 9.418 (rok 2020 - 6.125) osób obsłużonych 

przez Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej. Dane dotyczą liczby osób, które odwiedzały lub 

korzystały z usług Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

numer projektu  

III/3/b 

 

nazwa projektu 

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

 

I. Podstawowe dane o projekcie 

1. kierownik projektu 

Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki 

 

2. zadania realizowane w ramach projektu 

nazwa zadania kierownik zadania 

Członkostwo w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski  

w Wielkopolsce” 
Dyrektor WPT 

 

II. Informacje finansowe o projekcie 

1. planowana kwota wydatków z budżetu powiatu w roku 2021 

 nazwa zadania dział/rozdział/§ planowana kwota [zł] 

Członkostwo w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak 

Piastowski w Wielkopolsce” 
630/63003/4430 11.546 

 razem 11.546 

 

2. zrealizowana kwota wydatków w roku 2021 

nazwa zadania 

kwota wydatków [zł] 

ogółem 
z budżetu 

powiatu (§) 

z innych źródeł(jakich?) 

nazwa kwota 

Członkostwo  

w stowarzyszeniu Klaster 

Turystyczny „Szlak 

Piastowski w Wielkopolsce” 

11.546,00 
11.546,00  

(§ 4430) 
- - 

razem 11.546,00 11.546,00  - 
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III. Informacje merytoryczne o projekcie 

1. cel realizacji projektu 

Szlak Piastowski od roku 2011 przechodzi przeobrażenia, które zostały zapoczątkowane 

powołaniem, przez marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego, Rady 

Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego. Inicjatorem zmian był Powiat Gnieźnieński,  

a Starosta Gnieźnieński jest Przewodniczącym Rady. W roku 2011 został przeprowadzony audyt 

historyczny, w roku 2012 audyt turystyczny szlaku. Celem projektu jest rozwój i promocja Szlaku 

Piastowskiego, którego dwie główne trasy przecinają się w Gnieźnie. W roku 2012 szlak otrzymał 

certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej jako Najlepszy Produkt Turystyczny. Pośrednim celem 

projektu jest zdobycie Złotego Certyfikatu POT dla Szlaku Piastowskiego. Docelowo Szlak 

Piastowski ma stać się magnesem przyciągającym turystów na teren powiatu gnieźnieńskiego  

i najbardziej rozpoznawalnym w Polsce szlakiem kulturowym. Celem projektu jest również 

osiągnięcie pełnej koordynacji szlaku. 

 

2. opis zadań w ramach projektu 

nazwa zadania 
Członkostwo w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak 

Piastowski w Wielkopolsce” 

opis zadania 

W roku 2015 podjęto działania mające na celu utworzenie, na bazie 

ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o Polskiej Organizacji 

Turystycznej, stowarzyszenia pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski 

w Wielkopolsce”. W dniu 15 stycznia 2016 roku w Gnieźnie odbyło się 

spotkanie założycielskie Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski  

w Wielkopolsce”. Nowa organizacja turystyczna wyznacza nową jakość 

zarządzania szlakiem i jednocześnie jest pierwszą, w pełni 

kompleksową, próbą skoordynowania wszelkich działań na szlaku. 

Klaster utworzyło 18 wielkopolskich samorządów leżących na terenie 

szlaku w Wielkopolsce: 

▪ na odcinku gnieźnieńskim: Powiat Gnieźnieński, Miasto Gniezno, 

Gmina Trzemeszno, Gmina Łubowo, Gmina Kłecko,  

▪ na odcinku poznańskim: Miasto Poznań, Gmina Pobiedziska, 

▪ na odcinku wrzesińskim: Powiat Wrzesiński, Gmina Września, 

Gmina Pyzdry, 

▪ na odcinku kościańskim: Powiat Kościański, Gmina Krzywiń, 

▪ na odcinku średzkim: Powiat Średzki, Gmina Dominowo, 

▪ na odcinku konińskim: Miasto Konin, 

▪ na odcinku kaliskim: Miasto Kalisz, 

▪ na odcinku wągrowieckim: Powiat Wągrowiecki, Gmina Wągrowiec. 

W dniu 5 kwietnia 2016 roku Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski  

w Wielkopolsce” otrzymał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Zostały powołane również władze stowarzyszenia. W roku 2016 do 

Klastra przystąpiło Miasto Wągrowiec (członek wspierający) oraz 

Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski (członek zwyczajny). W roku 

2019 w poczet członków Klastra przyjęto 2 podmioty: gminę Rogoźno  

i „Gród Pobiedziska”, natomiast miasto Gniezno z członkostwa 

zrezygnowało. W 2021 roku z organizacji wystąpił również powiat 

średzki. 

W roku 2021 działalność Klastra objęła m.in.: [1] organizację, w dniach 

18 czerwca -17 lipca 2021 roku, piątej edycji Weekendu na Szlaku 
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Piastowskim pn. „Piastowskie niebo. Piastowska ziemia”. 

Przedsięwzięcie było realizowane jako zadanie publiczne w ramach 

otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na wsparcie zadania  

w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Weekend na Szlaku 

Piastowskim, ze względu na pandemię COVID-19, przyjął formułę 

miesięcznego cyklu wydarzeń organizowanych w przestrzeni fizycznej 

Szlaku jak i online. Do działań zaangażowano obiekty i atrakcje do 

kreowania i promowania wspólnej oferty turystycznej. W ramach 

imprezy skoordynowano, opracowano i udostępniono turystom 65 

unikalnych wydarzeń; [2] działalność promocyjną w internecie poprzez 

strony: www.szlakpiastowski.pl, www.weekend.szlakpiastowski.pl, 

facebook, #zwiedzajszlakpiastowski; [3] kampanie popularyzatorskie  

i informacyjne: (1) opracowanie i publikację klipu muzycznego 

(teledysku) promującego Szlak Piastowski w jego wielkopolskiej części 

(lokalizacje prezentowane w klipie: Gniezno, Ostrów Lednicki, Ostrów 

Tumski w Poznaniu), (2) realizację zadania publicznego 

dofinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  

pn. „Film promocyjny – Zwiedzaj Szlak Piastowski” prezentujący ofertę 

Szlaku Piastowskiego, szczególnie dedykowaną najmłodszym turystom  

i ich rodzicom. Szlak Piastowski, ze względu na rodzaj swoich atrakcji, 

przebieg geograficzny oraz bazę noclegową, pozwala na planowanie 

rodzinnych, weekendowych mikrowypraw. Oferta Szlaku umożliwia 

zaplanowanie krótkich (jednodniowych i weekendowych) pobytów przy 

maksymalnym wykorzystaniu jego bazy obiektowej (muzea, rezerwaty 

archeologiczne, zabytki), (3) wydanie questa cysterskiego - nowo 

opracowany dla Szlaku Piastowskiego quest „Od piastowskiego grodu 

do cysterskiego klasztoru” miał zachęcać do eksploracji 

wągrowieckiego odcinka Szlaku – miejsca, w którym można rozpocząć 

zwiedzanie Szlaku, (4) współorganizację kluczowego wydarzenia  

w powiecie gnieźnieńskim - Nocy Kupały w Muzeum Pierwszych Piastów 

na Lednicy, podczas „Weekendu na Szlaku Piastowskim”, w dniu  

19 czerwca 2021 roku; [4] współpracę z: koordynatorem województwa 

kujawsko–pomorskiego, Wielkopolską Organizacją Turystyczną oraz 

Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 

bariery, które wystąpiły 

przy realizacji zadania 

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. 

inne podmioty 

zaangażowane  

w realizację zadania 

Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” z siedzibą  

w Gnieźnie – stowarzyszenie, którego Powiat Gnieźnieński jest 

członkiem. 

 

3. wskaźniki 

wskaźniki nazwa 
jednostka 

miary 

wartość osiągnięta  

w roku 2021 

produktu 

liczba zrealizowanych przedsięwzięć 

dotyczących Szlaku Piastowskiego 
szt. 1 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na promocję Szlaku 

Piastowskiego 

zł 11.546,00 

http://www.szlakpiastowski.pl/
http://www.weekend.szlakpiastowski.pl/


Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2014-2021 w roku 2021 

136 

 

wysokość nakładów finansowych 

przeznaczonych na inwestycje na Szlaku 

Piastowskim 

zł 0,00 

rezultatu 

liczba otrzymanych nagród i wyróżnień dla 

Szlaku Piastowskiego  
szt. 0 

przyrost liczby turystów na Szlaku Piastowskim 

w danym roku w stosunku do roku poprzedniego 
% b. d. 

 

4. uwagi dotyczące wskaźników 

Wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych przedsięwzięć dotyczących Szlaku Piastowskiego 

obejmuje: [1] członkostwo w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce  

i udział w organizowanych przez stowarzyszenie przedsięwzięciach. 

 

 


